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Cuvânt înainte

Prezenta lucrare este un manual adresat studenþilor din ºtiinþele sociale care
parcurg un curs de psihologie socialã. Cele 14 capitole sunt tot atâtea teme de
reflecþie asupra unor aspecte care constituie astãzi „miezul” preocupãrilor în dome-
niul psihologiei sociale: comportamentul agresiv ºi prosocial, individul aflat în grup
ºi în mulþime, modul în care îºi reprezintã actorii sociali lumea în care trãiesc ºi
realizeazã inferenþe cognitive asupra a ceea ce li se întâmplã în viaþa de zi cu zi,
modul în care îºi formeazã stereotipuri, prejudecãþi sau îºi structureazã propriile
cogniþii în funcþie de memoria grupului, se îndrãgostesc, pãstreazã sau ameninþã
legãturile sociale cu ceilalþi, se vãd pe ei înºiºi ºi îºi construiesc o imagine de sine
care influenþeazã ulterior interacþiunile cu ceilalþi. Aceste aspecte structureazã
psihologia socialã la mai bine de 100 de ani de la naºterea sa ca disciplinã academicã.

Studiul psihologiei sociale distinge, cel puþin tematic, psihologia socialã euro-
peanã de cea americanã, ceva mai prolificã ºi care a impus metoda experimentului
ca metodã „regalã”. Dacã tema comportamentelor colective, inclusiv cea a memoriei
sociale ºi a gândirii stereotipe, a fost impulsionatã de studiile realizate în Franþa,
de cercetãtori care sunt acum citaþi în toate manualele de specialitate, indiferent de
locul apariþiei (Gustave Le Bon, Maurice Halwachs, Serge Moscovici – cercetãtor
francez de origine românã), psihologia socialã americanã s-a centrat mult timp pe
procesele de influenþã socialã, pe procesele care au loc ca urmare a relaþiilor cu
ceilalþi – prezente, trecute sau imaginate. De fapt, dupã cum se exprimau George
Ritzer ºi Pamela Gindoff (1992), specificul psihologiei sociale este „relaþionismul
metodologic”, înþeles ca folosirea explicaþiilor centrate pe „relaþia” dintre actorul
social ºi ceilalþi actori care iau parte la interacþiune. Aceste relaþii pot fi, de exemplu,
de autoritate/subordonare, ca în cazul celebrului experiment condus de Stanley
Milgram (1974), de majoritate/minoritate, ca în cazul unui experiment despre
conformare, care a devenit clasic în psihologia socialã, experiment condus de
Solomon Asch (1950) sau relaþii imaginare, percepute, dar nu neapãrat reale, dacã
ar fi sã citãm aici experimentele conduse de Norman Triplet (1989) asupra facilitãrii
sociale, experimente care au marcat „naºterea” psihologiei sociale.
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Consideratã multã vreme o disciplinã de graniþã, psihologia socialã este astãzi
o arie academicã maturã care are un nucleu tematic specific ºi o abordare meto-
dologicã proprie: centrarea explicaþiilor fenomenelor observate pe relaþie ºi pe
elemente de context social, care permit activarea, stimularea sau, dimpotrivã,
inhibarea comportamentelor individuale. În fapt, ceea ce psihologia socialã susþine
ºi demonstreazã experimental este aceea cã reacþiile individului variazã în funcþie
de contextul social (inclusiv relaþionar) în care performezã un anume compor-
tament ºi cã atunci când un anumit element de context este suficient de puternic
ºi relevant pentru reacþia sa comportamentalã, putem asista la modificãri semni-
ficative ale comportamentului actorului social comparativ cu un context neutru,
cu relevanþã slabã.

O analizã a modului în care elementele de context activeazã „ceea ce este rãu”
în natura umanã, permiþând încãlcarea normelor sociale ºi morale general accep-
tate, este realizatã de cunoscutul psiholog social american Philip Zimbardo (2007).
Lucrarea sa, The Lucifer Effect: Understanding how good people turns evil, tradusã
ºi în România, este, în primul rând, o demonstraþie a specificului explicaþiilor psi-
hologiei sociale ºi a ceea ce înþelegem prin „apelul la context” pentru a descrie
reacþiie individule.

Experimentele care demonstreazã influenþa pozitivã a contextului asupra
reacþiilor comportamentale individuale sunt la fel de numeroase, deºi mai puþin
celebre. Fireºte, popularizarea psihologiei sociale s-a fãcut în primul rând prin
expunerea marelui public la rezultatele „surprinzãtoare”, pe alocuri „ºocante”, ale
studiilor care au relevat ceva despre natura umanã „diabolicã”. Stanley Milgram
ºi Philip Zimbardo au fãcut un serviciu enorm acestei discipline pentru cã rezul-
tatele experimentelor lor au constituit subiecte de dezbatere în presã, în rândul
publicului larg, inclusiv punct de plecare pentru filme artistice (vezi The Milgram
Experiment, 2009). Se impune totuºi rediscutarea ºi corelarea datelor de cercetare
care aratã ceva despre natura umanã „angelicã”, cu alte cuvinte influenþa pozitivã
a contextului, inclusiv a contextului relaþional asupra reacþiilor comportamentale
individuale. Un pas relevant în pãrãsirea psihologiei sociale centrate pe natura
„tenebroasã” a actorului social ºi surprinderea laturii sale contestatare, active,
puternice este cel realizat de Serge Moscovici, care a lansat conceptul de „influenþa
minoritãþilor” (1969). Ceea ce aduce nou Moscovici, ºi dupã el cercetãtorii mo-
derni ai psihologiei sociale, este privirea cãtre „cealaltã jumãtate a paharului”, în
care contextul social, folosit adesea în explicaþiile psihosociologice, „lucreazã”
în favoarea individului ºi a speciei umane.

Prezentul manual nu este un istoric al preocupãrilor de psihologie socialã la nivel
mondial, despre acest aspect tratând pe larg Septimiu Chelcea în cercetãri anterioare,

10 Psihologie socialã
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Cuvânt înainte 11

subliniind procesul actual de indigenizare al psihologiei sociale în care putem sã
includem ºi preocupãrile din ultimii ani din psihologia socialã româneascã. 

Lucrarea de faþã este un manual adresat studenþilor, un instrument de lucru
pentru cursurile de nivel academic de psihologie socialã. Autorii valorificã expe-
rienþa de cercetare ºi predare a acestui curs ºi entuziasmul cu care s-au dedicat
domeniului, antrenând studenþi, doctoranzi ºi alþi specialiºti în publicarea de
cercetãri pe teme de psihologie socialã. 

Acest manual este destinat, în primul rând, studenþilor de la Facultatea de
Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul SNSPA, dar ne place sã credem cã ºi
studenþii altor facultãþi cu profil socio-umanist vor gãsi în lecþiile scrise informaþiile
de bazã din domeniul psihologiei sociale. În redactarea manualului am pornit de
la lucrarea Psihosociologie. Teorii, cercetãri, aplicaþii coordonatã de profesorul
Septimiu Chelcea (2008/2010). Am selectat unele teme, care au fost revizuite ºi
adaptate lucrului direct cu studenþii, interacþiunilor de curs ºi seminar. Am inclus
ºi trei capitole scrise special pentru studenþii noºtri („Comunicarea interpersonalã”
de Alina Duduciuc; „Cogniþia socialã” de Loredana Ivan; „Comportamentul agre-
siv” de Septimiu Chelcea). 

Manualul îºi doreºte, în primul rând, sã apropie studenþii de aceastã disciplinã
ºi sã dezvolte o „relaþie” de atracþie între cititor ºi temele psihologiei sociale. Dacã
am utilizat elementele de „context” potrivite o va demonstra numãrul studenþilor
care vor alege în anii urmãtori sã elaborze lucrãri pe teme de psihologie socialã.

În încheierea cuvântului nostru introductiv, ne exprimãm gratitudinea pentru
toþi cei care au fãcut posibilã apariþia acestei lucrãri: studenþilor, doctoranzilor,
colegilor de la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice (SNSPA) ºi de la
Facultatea de ªtiinþe Politice (Universitatea „Dimitrie Cantemir”), precum ºi
membrilor Clubului de Psihosociologie de la Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã
Socialã (Universitatea din Bucureºti), cu care am colaborat de-a lungul anilor. În
cele din urmã, dar nu în ultimul rând, mulþumim Editurii Comunicare.ro pentru
condiþiile grafice în care apare acest manual universitar.

Alina Duduciuc
Loredana Ivan
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Capitolul 1

Psihologia socialã – 
domeniu de studiu interdisciplinar

Septimiu Chelcea

De-a lungul timpului, psihologia socialã (psihosociologia) a fost diferit definitã.
La începutul secolului XX, Floyd H. Allport (1890–1978), autorul primului tratat
de psihologie socialã bazat, în principal, pe rezultatele studiilor experimentale,
considera cã „psihologia socialã studiazã comportamentul social ºi conºtiinþa socialã
a indivizilor” (Allport, 1922, p. 12). Obiectul de studiu al psihologiei sociale, dupã
Floyd H. Allport, ar fi „studiul relaþiilor reale sau imaginare dintre persoane într-un
context social dat, în mãsura în care acestea afecteazã persoanele implicate în
respectiva situaþie” (Ibidem). La jumãtatea secolului trecut, Theodore M. Newcomb
(1903–1984) definea psihologia socialã ca fiind „studiul interacþiunii indivizilor
umani”, concentrându-se asupra „modului în care funcþiile organismului uman se
modificã datoritã faptului cã oamenii sunt membri ai societãþii” (Newcomb, 1950,
p. 28). Dupã mai bine de trei decenii, Serge Moscovici, întrebându-se „Ce este
psihologia socialã?”, dãdea urmãtorul rãspuns: „Psihologia socialã este ºtiinþa con-
flictului între individ ºi societate” (Moscovici, 1984/2010, p. 6). Este ºtiinþa
„fenomenelor ideologice (cogniþii ºi reprezentãri sociale) ºi a fenomenelor de comu-
nicare” la diferite niveluri: interindividual, intragrupal ºi intergrupal“ (Idem, p. 7).
Cecilia Ridgewey (1997, p. 1) observa cã „psihologia socialã se concentreazã asupra
relaþiilor dintre indivizi ºi dintre grupuri, asupra proceselor de grup ºi asupra
structurilor ce apar din aceste interacþiuni”. 

În fine, la sfârºitul secolului XX, Fathali M. Moghaddam (1998, p. 9) aprecia
cã psihologia socialã „este studiul ºtiinþific al indivizilor în context social”, ocupân-
du-se atât de relaþiile interpersonale, cât ºi de relaþiile între grupuri, centrându-se
totuºi pe individ, chiar dacã studiazã grupurile umane. Ea ar urma sã descopere,
pe de o parte, ceea ce este universal în comportamentul oamenilor (dimensiunea
„eticã“) ºi, pe de altã parte, ceea ce este specific diferitelor grupuri umane (dimen-
siunea „emicã“). Astfel, Fathali M. Moghaddam (1998, pp. 8-12) a identificat trei
norme sociale universale: încrederea interpersonalã, adevãrul ºi schimbarea
rolurilor în timpul dialogului. Este de mirare cã distinsul profesor de la Georgetown
University nu menþioneazã ºi norma reciprocitãþii, care – dupã cum afirma Alvin
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Gouldner (1960) – se regãseºte dintotdeauna în toate societãþile. Fathali M.
Moghaddam a identificat, de asemenea, ºi o serie de similaritãþi (comportamente,
sentimente, moduri de gândire) între societãþi: credinþa cã fiecare corp uman are
un self, oamenii evalueazã lumea în care trãiesc în termenii pozitiv/negativ ºi cautã
sã afle cauzele schimbãrilor din mediul natural ºi social, în toate societãþile existã
diferenþe de status social mai mult sau mai puþin discrepante ºi tendinþa de
conformare la normele sociale (prescripþii comportamentale), oamenii manifestã
sentimente pozitive faþã de cei asemãnãtori lor ºi au o propensiune pentru com-
portamentul prosocial, în toate societãþile se întâlnesc comportamente agresive fizice
sau verbale, precum ºi grupuri sociale lideri. În toate societãþile percepþia injustiþiei
genereazã conflicte intergrupuri; distincþia dintre just ºi nejust influenþeazã
comportamentul. 

În ceea ce priveºte dimensiunea emicã, Fathali M. Moghaddam (1998, pp.
13-15) vorbeºte despre existenþa unui self vestic (SUA, Europa de Vest) diferit
de selful estic (India, China, Japonia), despre tendinþa spre conformism a unor
culturi, despre diferenþele dintre societãþi sau culturi în ceea ce priveºte alegerea
partenerului/partenerei în relaþiile maritale, de iubire sau prietenie, despre parti-
cularitãþile comportamentului prosocial ºi ale socializãrii. În cadrul diferitelor
culturi existã diferenþe între comportamentul social al bãrbaþilor ºi femeilor, de
la o societate la alta „lenea socialã” (sau „frânarea socialã”) are manifestãri tipice,
iar percepþia injustiþiei ºi a inegalitãþilor genereazã comportamente caracteristice
fiecãrei societãþi. Sarcina psihologiei sociale este tocmai aceea de a formula
explicaþii teoretice adecvate atât universaliilor, cât ºi particularitãþilor compor-
tamentelor sociale.

Din ºirul lung de definiþii date psihologiei sociale, am reprodus doar câteva,
considerând cã aceste definiþii sunt emblematice pentru dinamica domeniului ºi
cã ele susþin definiþia pe care am propus-o ºi dau un temei în plus punctului de
vedere asupra psihosociologiei ca domeniu interdisciplinar de studiu, relativ
autonom, în plinã expansiune.

Uneori, psihologia socialã este definitã prin enumerarea fenomenelor care
constituie obiectul ei de studiu. Cuprinsul manualelor universitare ºi al tratatelor
cu circulaþie internaþionalã apãrute de-a lungul timpului exprimã foarte clar ce este
ºi cum a evoluat psihologia socialã. Dacã acceptãm cã psihologia socialã este
domeniul de cercetare de care se ocupã psihosociologii, ajungem la o definiþie
descriptivã a acestui domeniu de cunoaºtere. Social Psychologists Directory (2003)
contureazã destul de exact situaþia. Iatã care este în prezent aria de preocupãri ale
psihosociologilor: agresivitate/violenþã, ajutor/comportament prosocial, atitudine,
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atribuire, comportament nonverbal, comportament organizaþional, comunicare,
culturã/etnicitate, evoluþie/geneticã, gender, internet/ciberpsihologie, judecatã/luarea
deciziei, motivaþie/stabilirea scopurilor, percepþia persoanei, personalitate, persua-
siune/influenþã socialã, psihologie socialã aplicatã, relaþii intergrupuri, relaþii
intime, rezolvarea conflictelor, sãnãtate.

Dar psihologia socialã poate fi definitã nu numai dupã obiectul ei de studiu,
ci ºi în funcþie de modul de abordare a fenomenelor sau în funcþie de ceea ce Serge
Moscovici numea „viziune psihosociologicã”. Psihologia socialã – aprecia Serge
Moscovici (1984/1990, pp. 8-10) – se distinge mai puþin prin teritoriu, cât mai ales
printr-un punct de vedere specific. Spre deosebire de psihologi sau sociologi care
au o grilã de lecturã „binarã” (de o parte „egoul”, individul, organismul ºi de cealaltã
parte „obiectul”), psihosociologii lucreazã cu o grilã „ternarã”. Altfel spus, analizele
psihologice ºi sociologice se bazeazã pe schema „S → R” (Stimul → Rãspuns).
Psihologia socialã propune o grilã de lecturã ternarã a faptelor ºi relaþiilor, luând
în considerare subiectul individual (Ego), subiectul social (Alter) ºi obiectul (fizic,
social, real sau imaginar) (Figura 1). 

Figura 1. Schema E → A → O (dupã S. Moscovici, 1984/2010, p. 10)

Aceastã schemã poate fi gânditã în mod static (co-prezenþã) sau dinamic (inte-
racþiune). Spre exemplu, facilitarea socialã sau frânarea socialã sunt rezultatul co-
prezenþei, în timp ce persuasiunea presupune interacþiune. 

Consider cã „interacþiunea comportamentalã” conferã specificitate psihoso-
ciologiei, acceptând cã psihologia socialã se distinge de alte ºtiinþe nu atât prin
obiectul ei de studiu, cât mai ales prin modul de abordare a fenomenelor de care
se ocupã. Aºa cum foarte inspirat spunea Martin Gold (1997), „mozaicul psiho-
logiei sociale include piese din toate ºtiinþele sociale”.
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Definiþii ale psihologiei sociale

Floyd H. Allport definea psihologia socialã ca studiul comportamentului social
ºi al conºtiinþei sociale a individului. În Social Psychology (1924, p. 12), Floyd
H. Allport a dezvoltat urmãtoarea definiþie: „Psihologia socialã este ºtiinþa care
studiazã comportamentul individului în mãsura în care comportamentul lui
stimuleazã alþi indivizi sau comportamentul lui constituie el însuºi o reacþie la
comportamentul altora”. 

În 1954, un alt psihosociolog american de referinþã, Gordon W. Allport
(1897–1967), propune o definiþie a psihologiei sociale larg acceptatã ºi în prezent:
„Cu puþine excepþii, psihologii sociali privesc disciplina lor drept o încercare de
înþelegere ºi explicare a modului în care gândirea, sentimentele ºi comportamentul
indivizilor sunt influenþate de prezenþa actualã, imaginatã sau implicitã a altora”
(Allport, 1954/1968, p. 3). ªi în aceastã perspectivã, nota definitorie fundamentalã
a psihologiei sociale o constituie influenþa socialã. Prezenþa realã sau fictivã a
altor persoane determinã modificarea comportamentelor noastre. Chiar „prezenþa
implicitã” a altora influenþeazã modul nostru de a reacþiona ºi de a acþiona. Ter-
menul implied presence sugereazã cã anumite comportamente sunt realizate în
baza poziþiei pe care indivizii o deþin în cadrul structurii sociale ºi în virtutea
faptului cã sunt membri ai unui anumit grup cultural.

Ideea cã influenþa socialã epuizeazã obiectul de studiu al psihologiei sociale
se regãseºte în lucrãrile multor psihosociologi contemporani. Inter alli, Elliot
Aronson, Timothy D. Wilson ºi Robin M. Akert (1998, p. 6) sunt de pãrere cã
obiectul central de studiu al psihologiei sociale îl constituie influenþa socialã, noi
toþi fiind influenþaþi de alþii ºi influenþându-i în acelaºi timp. Psihologia socialã
„poate fi definitã ca studiul ºtiinþific al influenþei sociale” (Idem, p. 26). Conform
acestor psihosociologi cu mare notorietate pe plan mondial, psihologia socialã se
distinge de alte ºtiinþe care studiazã comportamentul uman în principal prin aceea
cã se intereseazã nu atât de mediul social obiectiv care influenþeazã compor-
tamentul, ci de influenþa pe care o exercitã interpretarea pe care o dau oamenii
caracteristicilor obiective ale environment-ului. Pe psihosociologi îi preocupã în
primul rând ce percep, ce înþeleg ºi cum interpreteazã oamenii mediul social
obiectiv în care îºi desfãºoarã activitatea (Idem, p. 7). 

Fãrã a nega faptul cã influenþa socialã constituie nucleul central al psihologiei
sociale, Craig McGarty, profesor la Australian National University, ºi Alexander
Haslam, profesor la University of Sidney, considerã cã trei ar fi domeniile de studiu
ale psihologiei sociale: percepþia socialã, influenþa socialã ºi interacþiunea socialã.
Cele trei domenii nu trebuie privite ca blocuri de cunoºtinþe separate, ci ca un singur
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câmp de cercetare, între domeniile menþionate existând interdependenþe profunde.
Termenul de „social” asociat percepþiei, influenþei ºi interacþiunii semnificã: 

1) interacþiunea dintre persoane; 
2) societatea sau cultura în întregul lor; 
3) grupurile umane; 
4) problemele care afecteazã un mare numãr de persoane; 
5) existenþa a mai mult de o singurã persoanã 

(McGarty, Haslam, 1997, p. 7).

Diferitele definiþii ale psihosociologiei exprimã preferinþa specialiºtilor pentru
o accepþie sau alta a termenului de „social”. De exemplu, când se afirmã cã
psihologia socialã este ºtiinþa minþii ºi societãþii sau „studiul comportamentului
uman în context social” (Michener et al., 1986, p. 5), se are în vedere cel de-al
doilea sens al termenului de „social”; când psihologia socialã este definitã ca ºtiinþã
a rezolvãrii problemelor sociale, predominant este cel de-al patrulea înþeles. 

Ar fi de observat cã psihologia socialã nu abordeazã doar problemele generate
de existenþa a mai mult de o singurã persoanã – aºa cum se va vedea când vom
discuta nivelurile de analizã ale domeniului.

Fathali M. Moghaddam (1998, p. 3), psihosociolog de origine indianã, profesor
la Georgetown University (SUA), apreciazã cã psihologia socialã este „studiul
ºtiinþific al indivizilor în contexte sociale. Ea studiazã atât relaþiile interpersonale,
cât ºi relaþiile intergrupale. Se centreazã pe individ, chiar dacã studiazã grupurile
umane” (Moghaddam, 1998, p. 3). Aceastã definiþie are, desigur, valabilitate când
este vorba despre psihologia socialã psihologicã. În stadiul actual de evoluþie, aºa
cum se va vedea, alãturi de psihologia socialã psihologicã existã ºi o psihologie
socialã sociologicã, ce pune accentul pe contextul social, nu pe individ. În pers-
pectiva psihologiei sociale sociologice, intereseazã modul în care oamenii creeazã
ºi definesc experienþa lor socialã, instituþiile sociale, care odatã cristalizate struc-
tureazã experienþa lor socialã. În aceastã perspectivã, psihologia socialã este
„studiul interfeþei dintre viaþa indivizilor ºi structura socialã sau între biografie
ºi societate” (Lindesmith, Strauss, Denzin, 1988/1991, p. 2). 

Psihologia socialã – considerã autorii anterior citaþi – pune douã întrebãri
fundamentale: cum creeazã oamenii ordinea socialã ºi cum le influenþeazã ordinea
socialã, creatã de ei, comportamentul în viaþa de zi cu zi. Cele douã întrebãri
fundamentale produc patru probleme sociale pe care psihologia socialã trebuie
sã le aibã în atenþie: 

1) stabilitatea ºi schimbarea în comportamentele umane; 
2) emergenþa noilor forme ºi pattern-uri ale interacþiunii în viaþa cotidianã; 
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3) conformitatea, convenþionalitatea, devianþa ºi puterea; 
4) ordinea socialã, constrângerile ºi libertatea indivizilor. 

Pe baza acestor considerente, Alfred R. Lindesmith, Anselm L. Strauss ºi
Norman Denzin (1988/1991, p. 2) definesc psihologia socialã ca „studiul modului
în care oamenii trãiesc experienþa libertãþii ºi constrângerii în viaþa lor de zi cu zi”.

Kenneth J. Gergen, Mary M. Gergen ºi Sylvie Jutras (1981/1992, p. 3) sunt
de pãrere cã „psihologia socialã poate fi definitã ca o disciplinã care studiazã sis-
tematic interacþiunile umane ºi fundamentele lor psihologice”. În concepþia acestor
reputaþi psihosociologi, psihologia socialã se diferenþiazã de alte ºtiinþe care au
ca studiu interacþiunea persoanelor (sociologie, politologie, antropologie) prin: 

1) unitatea de analizã, care este individul ca actor social sau grupul mic; 
2) baza explicativã ce trimite la procesele interne (psihice) ale individului.

Într-o altã lucrare academicã de psihologie socialã, aflat în 2001 la a opta ediþie,
Robert A. Baron ºi Donn Byrne (1997/2001, p. 6) definesc psihologia ca „domeniul
ºtiinþific care cautã sã înþeleagã natura ºi cauzele gândirii ºi comportamentului
indivizilor în situaþii sociale. Cu alte cuvinte, psihologii sociali cautã sã înþeleagã
cum gândim noi despre alþii ºi cum interacþionãm cu alþii”. În fine, în manualul
lui Steve J. Breckles, James Olson ºi Elisabeth C. Wiggins (2006, p. 5) psihologia
socialã este înþeleasã ca „studiul ºtiinþific al modului în care gândirea, simþãmintele
ºi comportamentele indivizilor sunt influenþate de alþii”. Autorii anterior citaþi
precizeazã cã centrarea pe analiza „individului în situaþia socialã” constituie
nucleul dur al psihologiei sociale. 

Aceeaºi paletã largã a definiþiilor date psihologiei sociale se întâlneºte ºi în
lucrãrile româneºti de specialitate. Mã voi referi doar la câteva manuale universitare
publicate dupã 1989. Ioan Radu (1994, p. 2), reluând teza susþinutã de Traian
Herseni (1969), este de pãrere cã psihologia socialã „s-a nãscut la intersecþia dintre
psihologie ºi sociologie” ºi cã „existã, într-adevãr, o clasã întreagã de fenomene
care sunt simultan ºi indivizibil psihice ºi sociale”: acestea constituie obiectul de
studiu al psihologiei sociale. Profesorul clujean adaugã: „Psihologia socialã aplicã
o opticã ternarã. În grila sa de lecturã a faptelor intervin trei termeni: subiectul
individual – subiectul social – obiectul” (Radu, 1994, p. 4). Acelaºi lucru îl susþinuse
– aºa cum am arãtat – ºi Serge Moscovici (1984). Dupã Ana Tucicov-Bogdan (2000,
p. 1), „Psihologia socialã studiazã fenomenele de interacþiune umanã, procesele
ºi manifestãrile interindividuale ºi de grup ale persoanelor, relaþiile lor de influenþare
reciprocã. Ea constituie o ramurã relativ nouã în sistemul disciplinelor psihologice”.
Golu Pantelimon (2000, p. 28) considerã cã „psihologia socialã se ocupã cu studiul
particularitãþilor psihice ale omului ca fiinþã socio-culturalã ºi al conduitei sale
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în cadrul grupului din care face parte, cu studiul particularitãþilor psihologiei de grup,
colective ºi de masã, aºa cum se manifestã ele în totalitatea activitãþii oamenilor,
în conduitã ºi în trãirile lor comune, în procedeele de comunicare dintre ei”. În aceastã
viziune este evidentã orientarea psihologicã a disciplinei de studiu. De altfel, Golu
Pantelimon crede cã psihologia socialã „este o ramurã a psihologiei care studiazã
conduita socialã, gândirea ºi conduita indivizilor, aºa cum se relaþioneazã ei cu altã
fiinþã umanã” (Ibidem). Adrian Neculau (2003, p. 21) adoptã o poziþie mai nuanþatã,
afirmând cã „psihologia socialã este o disciplinã de hotar. Ea îºi revendicã teritoriul
aflat la intersecþia psihologiei cu sociologia, preluând ceea ce este social din
psihologia generalã ºi ceea ce este psihologic din sociologie. Ea articuleazã cele
douã discipline, dar nu ignorã nici cercetãrile din antropologie, politologie sau
psiholingvisticã. Profesorul Petru Iluþ (2009, p. 35) este de pãrere cã „psihologia
socialã vizeazã felul în care contextele micro-, mezo- ºi macro-sociale afecteazã
conþinutul proceselor psihice ºi comportamentele indivizilor, precum ºi felul în care
iau naºtere, se structureazã ori sunt modificate contextele socioculturale”.

Succinta trecere în revistã a definiþiilor psihologiei sociale nu trebuie sã
deconcerteze: aceastã disciplinã, pe care personal o consider „cea mai umanã dintre
ºtiinþele umaniste”, se aflã în plin proces de cristalizare teoreticã, fapt ce o face
extrem de atractivã pentru orice om de ºtiinþã. Eu însumi am definit psihologia
socialã (sau psihosociologia) ca fiind „studiul interacþiunii comportamentelor
prezente sau trecute, reale sau imaginare în context social; ea studiazã totodatã
rezultatele acestei interacþiuni: stãrile ºi procesele psihice colective, situaþiile de
grup ºi personalitatea ca produs al interacþiunilor sociale” (Chelcea, 1982, p. 7).
În aceastã definiþie, termenul de „comportament” acoperã întreaga gamã de reacþii
psihologice: de la gândire la comportamentul propriu-zis. Definiþia pe care am
propus-o este consonantã cu cea datã de Harold H. Kelley (2000, p. 11): „Studiul
propriu-zis al psihologiei sociale este studiul interacþiunii ºi al determinãrilor ºi
consecinþelor imediate” ale acestor interacþiuni. Interacþiunile ºi determinãrile ime-
diate reflectã circumstanþele sociale, obiceiurile, constrângerile sociale, ca ºi
abilitãþile ºi trebuinþele psihologice ºi biologice. Influenþele sociale – exemplificã
psihosociologul american, autor, împreunã cu John W. Thibaut, al lucrãrii clasice
Interpersonal Relations: A Theory of Interdependence (1978) – includ circumstanþa
de a fi membru al unui grup economic ºi al unei comunitãþi religioase, fapt ce
poate explica atitudinea ºi participarea politicã. Influenþele la nivelul psihologiei
includ, de exemplu, repertoriul motivelor ºi valorilor individului, obiºnuinþele,
interiorizarea rolului de gender, evaluarea sinelui, limbajul, gândirea etc.

În domeniul psihosociologiei se pot distinge astfel ºase câmpuri de interes
pentru cercetarea psihosociologicã. (Figura 2)

Psihologia socialã – domeniu de studiu interdisciplinar 19

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:13 AM  Page 19



Figura 2. Domeniul de studiu al psihologiei sociale
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1. Procesele intrapsihice, cogniþia, izolarea, singurãtatea.

x

2. Impactul unui individ asupra comportamentului ºi credinþelor altui individ (imitaþia, învãþarea
observaþionalã, diadele, prietenia, iubirea, comunicarea interpersonalã).

x x

3. Impactul grupului asupra comportamentului membrilor grupului (conformarea, gândirea
de grup, coeziunea, sentimentului de „noi”, schimbarea atitudinalã).

4. Impactul unui membru al grupului asupra structurii ºi activitãþii grupului (leadershipul,
inovaþia).

5. Impactul unui grup asupra structurii ºi activitãþii altui grup (conflictul intergrupuri,
stereotipurile sociale, prejudecãþile, discriminarea, rasismul, xenofobia, sexismul).

6. Impacttul societãþii ºi culturii asupra structurii ºi activitãþii grupurilor ºi persoanelor (selful
social, personalitatea de bazã, iluziile sociale).

Cultura
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Alþi autori delimiteazã în cadrul psihosociologiei mai mult de ºase domenii
de interes. Pierre De Visscher (2003, pp. 102-103), de exemplu, ia în considerare
opt domenii de interes distincte: 

1) planul individualitãþii, care se raporteazã la procesele intraindividuale ºi
interindividuale; 

2) al dualitãþii, asociat cu specificitatea atitudinilor, afectelor ºi comportamen-
telor grupurilor formate din douã persoane; 

3) al microgrupalitãþii, adicã al analizei proceselor relaþiilor interpersonale în
grupurile de doi, trei sau patru membri; 

4) al grupalitãþii, respectiv al grupurilor delimitate spaþio-temporal – obiect de
studiu al „dinamicii grupurilor”; 

5) al categorialitãþii, vizând ansamblul modurilor de categorizare prin aglome-
rãri, atribuirea adunãrilor fictive de calitãþi, analogii, asemãnãri sau realitãþilor
abstracte, cum ar fi publicurile; 

6) al masalitãþii, referitor la adunãrile „concrete” (aglomerãri, mulþimi, manifestaþii); 

7) al socialitãþii, care cuprinde grupurile în care interacþiunile se desfãºoarã dupã
reguli stabilite, colectivitãþile, organizaþiile; 

8) socialitãþii, care se referã la societãþile globale.

Înþelegerea domeniului de studiu al psihosociologiei impune „trasarea grani-
þelor”, operaþie care poate fi realizatã pe baza mai multor modele: 

1) Modelul „graniþei“ sugereazã cã psihologia socialã este o ºtiinþã de graniþã
între psihologie ºi sociologie.

2) Modelul „simplei intersectãri” ia în considerare suprapunerea parþialã a dome-
niilor de studiu ale celor douã ºtiinþe, sociologia ºi psihologia, câmpul cunoaº-
terii psihosociologice fiind interdisciplinar.

3) Modelul „intersectãrilor multiple” exprimã caracterul transdisciplinar al do-
meniului. La conturarea câmpului de studiu al psihosociologiei îºi aduc con-
tribuþia ºtiinþe precum psihologia, sociologia, lingvistica, istoria, etologia
umanã, biologia, economia politicã, politologia etc.

4) Modelul „confluenþei“ presupune inter- ºi transdisciplinaritatea, ca ºi permea-
bilitatea ºi caracterul flu al graniþelor. (Figura 3)
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Figura 3. Modele ale domeniului psihologiei sociale
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1. Modelul „graniþei”

2. Modelul „intersectãrii simple“

3. Modelul „intersectãrilor multiple”

4. Modelul „confluenþei”
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Unii specialiºti acceptã modelul graniþei. Jean Maisonneuve, profesor emerit al
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, considera psihologia socialã ca o ºtiinþã
de legãturã (science charnière), rezultatã din „incapacitatea sociologiei sau psiho-
logiei de a explica singure în integralitate conduitele umane concrete” (Maisonneuve,
1973/2000, p. 17). Alþii adoptã modelul intersectãrilor simple sau multiple. În Intro-
ducere în psihologia socialã, Mihai Ralea ºi Traian Herseni (1966, p. 20) sunt de
pãrere cã psihologia socialã „este o ºtiinþã de graniþã sau de colaborare între psihologie
ºi sociologie. Ea este psihologie, dar nu numai psihologie; sociologie, dar nu numai
sociologie. Ea este în acelaºi timp ºi psihologie ºi sociologie, ºtiinþã complexã, precum
complexe sunt ºi fenomenele psihosociale pe care le cerceteazã. Psihologia socialã
se înrudeºte astfel, ca gen de ºtiinþã, cu astrofizica, chimia fizicã, biochimia, psiho-
fiziologia etc., adicã cu toate celelalte ºtiinþe de colaborare, aºezate nu în interiorul
unor graniþe, ci chiar pe frontierele dintre ºtiinþe, unindu-le în formule noi, în loc sã
le despartã ºi sã le izoleze”. 

Theodore Newcomb (1950), de exemplu, plaseazã domeniul psihologiei sociale
la intersecþia psihologiei, sociologiei ºi antropologiei sociale ºi culturale. Consider
aceste modele oarecum reducþioniste ºi mecaniciste. Sunt reducþioniste pentru cã
exclud aportul altor ºtiinþe precum biologia, istoria, lingvistica, economia, ecologia,
etologia etc., la constituirea corpusului de cunoºtinþe specifice domeniului psiho-
logiei sociale ºi ignorã dezvoltarea sa din interior, cristalizarea unor concepte ºi teorii
specifice. ªtiinþele sunt vii, au o dinamicã intrinsecã, îºi lãrgesc sau restrâng aria de
investigaþie, îºi modificã centrul de interes; nu sunt blocuri de cunoºtinþe inerte,
delimitate de graniþe rigide. De aici decurge caracterul mecanicist al modelelor
graniþei ºi intersectãrilor. 

În ceea ce mã priveºte, mi-am desfãºurat cercetãrile în acord cu modelul
confluenþei, care cred cã aproximeazã cel mai exact situaþia psihologiei sociale.
Pe baza modelului confluenþei ºi a definiþiei descriptive a psihologiei sociale, se
pot identifica mai multe niveluri de analizã a masei de fenomene ce alcãtuiesc
obiectul ei de studiu. În lucrarea L’explication psychologie sociale (1982), pro-
fesorul Willem Doise de la Universitatea din Geneva, distinge patru niveluri de
articulare a analizelor psihosociologice: 

1) intraindividual, focalizat pe mecanismele prin care indivizii îºi organizeazã
percepþiile ºi evaluarea mediului social; 

2) interindividual ºi situaþional, în cadrul cãruia indivizii sunt consideraþi inter-
ºanjabili, interacþiunea pe baza poziþiilor sociale oferind principii explicative; 

3) nivelul poziþiilor sociale ocupate de indivizi în cadrul societãþii (statusul social); 

4) nivelul ideologic (sistemul credinþelor, reprezentãrilor, evaluãrilor ºi norme-
lor). Articularea nivelurilor de analizã este esenþialã pentru cercetarea
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psihosociologicã ºi complementaritatea explicaþiilor asigurã valabilitatea
rezultatelor acestor cercetãri (Doise, 1997, p. 72).

Psihologia socialã azi

Psihologia socialã contemporanã se caracterizeazã prin „unitate ºi diversitate”
(Delhome, Mayer, 1997, p. 21). Sunt evidente procesele de diferenþiere: psihologia
socialã nord-americanã versus psihologia socialã europeanã; psihologia socialã
psihologicã versus psihologia socialã sociologicã; psihologia socialã versus psiho-
sociologie. În continuare, vom analiza aceste procese care dinamizeazã cunoaº-
terea în domeniu, fãrã a-l fãrâmiþa.

Psihologia socialã nord-americanã versus psihologia socialã europeanã.
Este vorba despre douã stiluri de cercetare asupra fenomenelor psihosociale ºi
nu despre un clivaj al psihosociologiei ca domeniu interdisciplinar de cunoaºtere
ºtiinþificã. Robert M. Farr (1996, p. 9), istoricul psihologiei sociale, considerã cã
„psihologia socialã care s-a dezvoltat ca un fenomen caracteristic american în
epoca modernã este o formã psihologicã a psihologiei sociale”. Când face aceastã
afirmaþie, Robert M. Farr are în vedere psihologia socialã de dupã al Doilea Rãzboi
Mondial. Este de reþinut cã în tradiþia nord-americanã psihologia socialã se
centreazã pe studiul comportamentului indivizilor sub influenþa altor persoane,
a grupului ºi a societãþii. 

Pe linia gândirii lui Gabriel Tarde ºi Gustave Le Bon ºi apoi în perspectivã
durkeimianã, psihologia socialã europeanã se axeazã pe studiul fenomenelor
colective. Pe de altã parte, în tradiþia europeanã psihologia socialã valorificã datele
de observaþie ºi reflecþiile din domenii de cunoaºtere variate, de la filosofie la
beletristicã. În psihosociologia nord-americanã experimentul desparte ºtiinþa de
eseisticã. În comparaþie cu eseul, experimentul se bucurã de un prestigiu mai mare,
deºi psihosociologi americani eminenþi, precum Stanley Milgram (1977) sau
Rupert J. Brown (1965/1986), au excelat ºi ca experimentaliºti, ºi ca eseiºti (Farr,
1996, p. x). Psihologia socialã nord-americanã dobândeºte identitate nu numai
prin centrarea pe individ ºi pe experiment, dar ºi prin privilegierea unor teme de
cercetare: atitudinile sociale, opinia publicã, stereotipurile etnice, prejudecãþile,
relaþiile interrasiale, justiþia socialã. Aceste teme sunt provocate de realitãþile
americane ºi de istoria SUA. Provocãrile sociale din Europa au generat alte teme:
specificul naþional, relaþiile interetnice, memoria socialã, construirea identitãþii
sociale ºi, dupã colapsul comunismului, construirea identitãþii europene.
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Willem Doise (1986) apreciazã cã psihologia socialã europeanã se distinge
de psihologia socialã nord-americanã ºi prin „nivelul de analizã” a fenomenelor.
În cercetarea psihosociologicã pot fi identificate patru niveluri de analizã: 

1) „intraindividual”, centrat pe studiul mecanismelor psihice de organizare a
percepþiilor ºi a atitudinilor; 

2) „interindividual”, care urmãreºte influenþele reciproce ale indivizilor în funcþie
de context; 

3) „social-poziþional”, în care se analizeazã diferenþele extrasituaþionale dintre
grupuri sau persoane; 

4) „ideologic”, care se referã la sistemul de credinþe, reprezentãri, norme sociale
internalizate de cãtre subiecþii umani. Psihosociologia europeanã, într-o
mãsurã mai mare decât psihosociologia nord-americanã, ia în considerare
nivelurile de analizã social-poziþionalã ºi ideologicã. 

Pentru cã trecutul ne ajutã sã înþelegem mai bine prezentul, trebuie sã avem
în vedere cã rãdãcinile psihosociologiei americane sunt europene, chiar dacã florile
ei au apãrut în SUA – dupã cum remarca Gordon W. Allport (1954). Acceptând
cã „rãdãcinile sunt predominant europene, în timp ce florile sunt tipic americane”
(Farr, 1996, p. 14), cred cã psihosociologia, asemenea unei plante, este un întreg
ºi trebuie privitã în unitatea ei. Cã sub acest raport dihotomia din substanþa psiho-
sociologiei tinde sã se estompeze stã mãrturie faptul cã cele mai semnificative
contribuþii ale psihosociologilor din Europa vãd lumina tiparului în revistele de
specialitate ºi în editurile din SUA. Congresele internaþionale încurajeazã libera
circulaþie a oamenilor de ºtiinþã ºi a ideilor. Noi credem cã psihosociologia de mâine
va fi unitarã ºi transculturalã, în ciuda oricãror bariere de naturã ideologicã, politicã,
religioasã sau socialã. De acord cu Miles Hewstone ºi Antony S. R. Manstead (1995,
p. 590), susþin cã „integrarea abordãrilor americanã ºi europeanã va conduce cu
siguranþã la o înþelegere mai completã a fenomenelor decât o poate asigura fiecare
perspectivã separat”.

Psihologia socialã sociologicã versus psihologia socialã psihologicã. Am
amintit deja despre tradiþia psihologicã a psihologiei sociale nord-americane ºi
despre tradiþia sociologicã a psihologiei sociale europene. În prezent, în SUA se
contureazã existenþa unei „psihologii sociale sociologice” contrapusã „psihologiei
sociale psihologice”, cu rãdãcini mai vechi în America (Stephan, Pettigrew, 1991).
Aceastã situaþie are multiple explicaþii, în primul rând de ordin administrativ, de
organizare a învãþãmântului în universitãþile din SUA, unde psihologia socialã s-a
dezvoltat ca o subdisciplinã în cadrul departamentelor de psihologie. (Tabelul 1)
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Tabelul 1. Diferenþele dintre psihologia socialã psihologicã ºi psihologia so-
cialã sociologicã (dupã Franzoi, 2000, p. 8)

Dupã Ann Branaman (2001, p. 1), psihologia socialã sociologicã se distinge
faþã de „versiunea” psihologicã a psihologiei sociale prin problemele abordate: 

1) construcþia socialã a realitãþii; 
2) sociologia emoþiilor ºi gândirii; 
3) selful în context social; 
4) interacþiunea ºi inegalitãþile. 

Diferenþele dintre cele douã „versiuni” ale psihologiei sociale rezidã în modul
de abordare a fenomenelor psihosociologice (de exemplu, influenþa socialã). În
timp ce psihologia socialã psihologicã încearcã sã descopere „natura umanã” (ce
importanþã au personalitatea, temperamentul ºi alþi factori de personalitate în
elaborarea rãspunsului la influenþa socialã), psihologia socialã sociologicã este
interesatã, în principal, sã înþeleagã contextul social, cultural ºi istoric al experienþei
persoanei (contextul societal ºi conþinutul influenþei sociale). Psihologia socialã
psihologicã se centreazã pe „cogniþia socialã”, urmãreºte sã studieze modul de
procesare a informaþiilor despre sine ºi despre alþii; psihologia socialã sociologicã
încearcã sã rãspundã la întrebarea: de ce într-o societate datã, la un moment istoric
determinat, unele credinþe, valori, norme ºi categorii de persoane influenþeazã mai
puternic decât altele? Psihosociologii sociologi cautã sã afle cum afecteazã gân-
direa, comportamentul ºi personalitatea locul pe care individul îl are în structura
socialã (statusul social). Care este rolul proceselor psihosociale în apariþia ºi
perpetuarea inegalitãþii sociale? Ce relaþie existã între culturã, limbã ºi gândire?
Care este conþinutul normelor care ghideazã viaþa de zi cu zi a oamenilor? Cum
influenþeazã inegalitatea socialã „pattern-ul interacþiunilor cotidiene” ºi cum, la
rândul lui, acesta influenþeazã selful? Ann Branaman (2001, p. 3) este de pãrere
cã „studiul interrelaþiilor dintre self, interacþiunea socialã ºi structura socialã
reprezintã contribuþiile distinctive ale psihologiei sociale sociologice” ºi apreciazã
cã în prezent existã în psihologia socialã sociologicã douã perspective distincte:
perspectiva structuralã ºi perspectiva interacþionistã.
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Psihologia socialã psihologicã Psihologia socialã sociologicã

Centrarea pe individ Centrarea pe individ sau pe societate

Cercetãtorii încearcã sã înþeleagã comportamentul
social prin analiza stimulilor imediaþi, a stãrilor
psihice ºi a trãsãturilor de personalitate

Cercetãtorii încearcã sã înþeleagã comportamentul
social prin analiza variabilelor societale, precum
statusurile sociale, rolurile sociale, normele

Principala metodã este experimentul, apoi ancheta Metodele principale sunt ancheta ºi observaþia
participativã, apoi experimentul

Revista: Journal of Personality and Social
Psychology

Revista: Social Psychology Quarterly
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De notat cã unii specialiºti considerã cã, în fapt, psihologia socialã nu are doar
douã „feþe”, ci trei: psihologia socialã psihologicã, psihologia socialã sociologicã
ºi sociologia psihologicã (sau sociopsihologia), aceasta din urmã distingându-se prin
încercarea de a lega nivelul de analizã macrosocial cu cel individual ºi prin privile-
gierea cercetãrii cantitative de tipul anchetelor psihosociologice. Divizarea psiho-
sociologiei în douã sau trei direcþii a fãcut ca, în prezent, sã existe în universitãþi
programe de învãþãmânt ºi de cercetare diferite la un departament de psihologie
comparativ cu un departament de sociologie. Clivajul merge pânã la revendicarea
precursorilor ºi a personalitãþilor reprezentative. Pentru psihologia socialã psiho-
logicã „pionierii” ºi „eroii” sunt Floyd H. Allport, Gordon W. Allport, Solomon Asch,
Donald Campbell, Leon Festinger, Kurt Lewin, Stanley Schachter; pentru psiho-
logia socialã sociologicã, Robert Bales, John R. P. French, Erving Goffman, George
C. Homans, George H. Mead. Sunt convins cã divizarea psihologiei sociale ºi a
psihosociologilor în douã lumi care se ignorã reciproc nu serveºte progresului
cunoaºterii: viitorul nu poate fi altul decât integrarea perspectivelor.

Psihologie socialã versus psihosociologie. Apariþia la sfârºitul anului 2002 a
lucrãrii Vocabulaire de Psychosociologie, sub direcþia lui Jacqueline Barus-Michel,
Eugène Enriquez ºi André Lévy (2002), aduce în prim-plan tensiunea dintre
psihologia socialã ºi psihosociologie, care nu este o ceartã de cuvinte, ci o repunere
în discuþie a originii preocupãrilor de studiu ale indivizilor în context social ºi a
unitãþii domeniului. În Introducere coordonatorii vocabularului atrag atenþia asupra
faptului cã psihosociologia, ca „ºtiinþã a acþiunii ºi a praxisului”, se „centreazã
asupra analizei raporturilor individ/societate, asupra situaþiilor în care dimensiunile
psihice ºi sociale sunt strâns intersectate” (Idem, p. 10). Spre deosebire de „psiholo-
gia socialã”, care – în universitãþile din Franþa – este dominatã de epistemologia
experimentalã, psihosociologia privilegiazã abordarea clinicã. Specificitatea
psihosociologiei ar consta în raportarea la contextele culturale, politice,
economice ºi sociale ale relaþiilor cu ceilalþi. Domeniul psihosociologiei, la care
îºi aduc contribuþia psihosociologii, dar ºi sociologii, etnologii, psihologii clini-
cieni, psihanaliºtii, filosofii º.a., vizeazã procesele de schimbare, fenomenele
afective ºi inconºtiente care influenþeazã comportamentele ºi reprezentãrile indivi-
duale ºi colective, implicarea cercetãtorului în problemele studiate, autonomia
persoanelor ºi participarea lor efectivã la viaþa organizaþiilor din care fac parte.
Într-o lucrare mai veche, Jean-Léon Beauvois ºi André Lévy (1984) au gãsit urmã-
toarele implicaþii ale termenilor de „psihologie socialã” ºi „psihosociologie”: în
timp ce psihologia socialã sugereazã primatul psihologiei, este asociatã discursului
universitar, accentueazã identitatea domeniului, privilegiazã abordarea expe-
rimentalã ºi cognitivismul, se centreazã pe reacþia indivizilor la stimulii sociali
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ºi accentueazã continuitatea cercetãrilor, psihosociologia aratã un interes major
pentru studiul proceselor sociale ºi se asociazã cu intervenþia socialã ºi cu cer-
cetarea-acþiune, acceptã contradicþiile interne, abordeazã fenomenele într-o pers-
pectivã calitativistã, se orienteazã spre psihanalizã ºi spre teorii cu un grad mare
de generalitate, se axeazã pe studiul situaþiei individului în grup ºi manifestã
înclinaþie spre inovaþie.

Psihosociologia ar avea o istorie ºi mai scurtã decât psihologia socialã. Ea
s-ar fi nãscut grosso modo în anii ’30 ai secolului trecut, odatã cu primele expe-
rimente ale lui Elton Mayo (1880–1950) în industria americanã, care au generat
orientarea „relaþiilor umane”. În evoluþia psihosociologiei, coordonatorii voca-
bularului disting patru etape: 

1) anii crizei economice ºi sociale care au precedat cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial; 

2) perioada reconstrucþiei economice, sociale ºi politice de dupã încheierea
rãzboiului; 

3) anii ’60, ai contestãrilor sociale din þãrile Europei de Vest ºi din SUA; 
4) deceniile care au urmat, marcate de crizele economice, sociale ºi morale din

þãrile capitaliste dezvoltate (Barus-Michel, Enriquez, Lévy, 2002, p. 10). 

În fiecare din perioadele ei de evoluþie, psihosociologia a avut de analizat critic
modurile de organizare predominante ºi consecinþele asupra indivizilor ºi colectivi-
tãþilor, încercând totodatã sã elaboreze modalitãþi de transformare a relaþiilor
interindividuale ºi intergrupale. 

În prezent, psihosociologia se afirmã ca orientare teoreticã ºi aplicativã în
Franþa, prin activitatea desfãºuratã de Centre International de Recherche, Forma-
tion et Intervention Psychosociologiques (CIRFIP), înfiinþat în 1993. Inspiraþi de
lucrãrile filosofilor ºi gânditorilor sociali, psihosociologii francezi contemporani,
denunþând stalinismul, cautã rãspunsuri la întrebãri de tipul: „Intervenþie în serviciul
cui? Pentru ce fel de schimbare? Mai multã alienare, mai multã libertate? A fi di-
rectiv sau neutru?” (Ibidem). Sub denumirea de „psihosociologie” au apãrut pionieri
ai acestei orientãri ºi în alte þãri europene sau zone francofone. În Québec (Canada),
psihosociologia este susþinutã viguros; în America Latinã (în Argentina, Brazilia,
Mexic ºi Uruguay) se contureazã din ce în ce mai puternic orientarea psihosocio-
logicã prin activitatea multor cercetãtori ºi practicieni. 

Din punctul meu de vedere, „psihologia socialã”, „psihosociologia” ºi „socio-
psihologia” sunt trei denumiri ale aceluiaºi domeniu interdisciplinar de cercetare
ºtiinþificã ºi de aplicare a cunoºtinþelor în viaþa socialã, chiar dacã în ceea ce pri-
veºte nuanþele au unele înþelesuri diferite. Dincolo de particularitãþi, identitatea
psihologiei sociale se construieºte continuu, în ciuda tensiunilor subiacente.
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Psihologia socialã aplicatã

Începuturile aplicãrii cunoºtinþelor de psihologie socialã au avut în vedere
organizarea vieþii laolaltã a oamenilor ºi optimizarea proceselor sociale. Prin studiile
de psihologie a muncii (Psychologie und Wirtschaft Leben, 1912) sau asupra
deciziilor judecãtoreºti, psihologul german, Hugo Münsterberg (1863–1916), care
ºi-a trãit a doua parte a vieþii în Statele Unite ale Americii, este considerat drept
unul dintre întemeietorii psihosociologiei aplicate. În 1914, Hugo Münsterberg
a publicat lucrarea General and Applied Psychology. Sociologul american Elton
Mayo (1880–1950) a fãcut experimente într-o filaturã din Philadelphia (1923–1925)
ºi în atelierele de la Hawthorne ale Companiei Western Electric (1924–1932),
relevând importanþa factorilor psihosociali (relaþiile interpersonale, influenþa
climatului psihosocial, stilul de conducere) asupra productivitãþii muncii. Elton
Mayo este considerat unul dintre pionierii psihosociologiei aplicate. Psihologia
socialã aplicatã a dobândit notorietate la jumãtatea secolului XX datoritã activitãþii
psihosociologului american de origine germanã Kurt Lewin (1879–1947), care a
fondat teoria „dinamica grupurilor” ºi a promovat „cercetarea-acþiune”.

Aºa cum arãta Stuart Oskamp (1984), psihosociologia aplicatã se caracte-
rizeazã prin orientarea spre studiul problemelor sociale (de exemplu, prejudecãþile
etnice, discriminarea socialã, mortalitatea infantilã); recunoaºterea deschisã a
valorilor pe baza cãrora se fac studiile (respingerea „sociologiei libere de valori”
ca imposibilã ºi indezirabilã); predilecþia pentru cercetarea de teren, în condiþii
naturale, a acþiunilor umane (reþinere faþã de studiile experimentale de laborator,
în condiþii artificiale). Dupã autorul citat anterior, temele majore ale psihologiei
sociale aplicate sunt urmãtoarele: 

1) Mãsurarea „indicatorilor sociali subiectivi” referitori la diferite aspecte ale
vieþii oamenilor (satisfacþia cu viaþa de familie, cu munca, cu starea sãnãtãþii).
Dupã 1960, psihosociologii au studiat prin anchete de teren relaþia dintre satis-
facþie ºi fericire, pe de o parte, ºi depresia psihicã, perceperea stresului, efica-
citatea selfului, pe de altã parte. 

2) Starea de „sãnãtate psihicã” reprezintã un subdomeniu al psihologiei sociale
aplicate în care s-au obþinut rezultate foarte relevante. Selley E. Taylor (1991)
a propus un „model bio-psiho-social” al sãnãtãþii ºi îmbolnãvirii. Cele mai
recente studii de psihosociologie aplicatã se concentreazã asupra diminuãrii
riscului de îmbolnãvire cu HIV ºi asupra modalitãþilor de protecþie a bolnavilor
de cancer ºi a persoanelor vârstnice. S-a descoperit cã perceperea controlului
asupra condiþiilor de viaþã coreleazã pozitiv cu starea de sãnãtate psihicã ºi fizicã,
iar perceperea unui control scãzut contribuie la îmbolnãvire. S-a mai constatat
cã „suportul social” din partea prietenilor ºi cunoscuþilor reprezintã un factor
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important pentru menþinerea sãnãtãþii. De asemenea, s-a stabilit cã „stima de
sine” scãzutã conduce, în unele cazuri, la fumat ºi la consumul de droguri. 

3) Studiul problemelor de mediu (poluarea, noxele, aglomeraþia, criminalita-
tea) reprezintã o temã curentã în psihosociologia aplicatã. S-a demonstrat cã
factorii de mediu nocivi produc efecte negative asupra indivizilor ºi colecti-
vitãþilor (anxietate, perturbarea somnului, reducerea performanþelor ºcolare,
creºterea tensiunii arteriale, agresivitate etc.). 

4) Organizaþiile din sectorul public sau privat au beneficiat de studii de psihoso-
ciologie cu caracter aplicativ, ducând la sporirea performanþei leadershipului.
Aceste studii au relevat importanþa pentru satisfacþia muncii – factorul-cheie
al dezvoltãrii organizaþiilor – a unor factori precum complexitatea muncii,
importanþa ei socialã, varietatea, autonomia, dar ºi a unor factori exteriori
muncii (siguranþa locului de muncã, salariul, condiþiile fizice de muncã, rela-
þiile în grupurile de muncã, raporturile cu ºefii). 

5) Problemele de educaþie generate de introducerea computerului în ºcoalã îi
preocupã în prezent pe mulþi psihosociologi. În domeniul educaþiei, s-au dez-
voltat programe de reducere ºi eliminare a prejudecãþilor etnice ºi rasiale,
de îmbunãtãþire a relaþiilor dintre grupurile cu orientãri de valoare diferite.
S-a ajuns la concluzia cã, în mod cert, „contactul intergrupuri” nu conduce
la armonie socialã. Se impune intervenþia unor factori adiþionali: suportul
administrativ, eliminarea ambiguitãþii în relaþiile interpersonale, facilitarea
contactelor între membrii cu status social egal. 

6) Administrarea justiþiei a constituit, aºa cum am arãtat, un domeniu de mare
interes încã de la primele cercetãri psihosociologice cu caracter aplicativ
(Münsterberg, 1908). Dat fiind sistemul juridic american, numeroase studii
de psihologie socialã aplicatã au vizat procesul de luare a deciziei de cãtre
juraþi. O problemã îndelung cercetatã a fost cea a mãrturiei, a credibilitãþii
declaraþiilor fãcute de martorii oculari (Lösel et al., 1992). 

7) În fine, psihosociologia îºi gãseºte aplicaþii ºi în domeniul activitãþii poliþiei
pentru menþinerea ordinii publice ºi asigurarea siguranþei individuale ºi colective. 

Stuart Oskamp (1984, p. 31) apreciazã cã „psihologia socialã aplicatã nu poate
uzurpa rolul politicii, ci se subordoneazã în mod inevitabil acesteia în termeni de
obiective fezabile. Aceastã subordonare presupune, e de la sine înþeles, ca scopurile
politice ºi sociale sã fie explicite ºi acceptabile. Funcþia acestui domeniu este sã
optimizeze instituþiile ºi practicile sociale folosind teoriile psiho-sociale” (apud
Boncu, 2007, p. 25). Punctul de vedere al lui Stuart Oskamp suportã discuþii cel
puþin sub raportul acceptãrii de cãtre psihosociologi a statu quo-ului ºi al ignorãrii
posibilitãþii psihologiei sociale aplicate de a genera teorii. 

Stanley W. Sadava ºi Donald R. McCreary (1997) au publicat o lucrare-bilanþ
privind aplicaþiile psihologiei sociale, fiind identificate ca având realizãri
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deosebite urmãtoarele domenii: evaluarea programelor, asigurarea sãnãtãþii fizice,
problemele vârstnicilor, sãnãtatea mintalã, interviul judiciar, comportamentul de
consum, environmentul, managementul conflictelor, organizaþiile, problematica
gender (genul social).

„Globalizarea psihologiei sociale” versus
„Psihologia socialã globalã”

„Globalizarea” este un „concept proteic”, necunoscut înainte de 1970, un con-
cept cu multiple conotaþii, foarte diferite de la un autor la altul, de la o þarã la alta
(Edelman, Haugerud, 2005, p. 21). Pentru unii, „globalizarea” – egal „america-
nizare” – egal mcdonaldizare; pentru alþii, globalizarea înseamnã libera circulaþie
a mãrfurilor, ideilor ºi oamenilor, fiind un proces inevitabil. 

George Ritzer (2005, p. 330) considera globalizarea ca fiind „rãspândirea
mondialã a unor practici, extinderea relaþiilor dincolo de limitele continentelor,
organizarea vieþii sociale la scarã globalã ºi sporirea unei conºtiinþe globale
comune“. George Ritzer a propus sã se facã distincþie între cele douã subprocese
ale globalizãrii, ºi anume între „glocalizare” (integrarea globalului cu localul) ºi
„grobalizare” (impunerea globalului asupra localului). Termenul de „grobalizare”
designeazã accentuarea globalizãrii (vezi to grow – a creºte, a spori). 

Între globalizare ºi indigenizarea psihologiei sociale existã o strânsã legãturã.
În cadrul conferinþei Asociaþiei Americane de Psihologie, Merry Bullock declara: 

Globalizarea oferã o oportunitate extraordinarã pentru psihologie pentru a îmbogãþi
conþinutul, metodele ºi domeniul de aplicare. Ca toate oportunitãþile, ºi aceasta
trebuie dezvoltatã ºi deschisã discuþiilor despre modul realizãrii ei. […] Pentru a
face acest lucru, avem nevoie de o strategie comunã ºi de discuþii deschise despre
ipotezele ºi bias-urile psihologiei indigene, avem nevoie de colaborare pentru gãsirea
unui set comun de principii psihologice (Bullock, 2006/2010, p. 9). 

În opinia mea, nu globalizarea, ci glocalizarea oferã într-adevãr o ºansã extra-
ordinarã psihosociologiei de a se îmbogãþi în conþinut, metode ºi aplicaþii.

ªi conceptul de „globalizare a psihosociologiei” este de datã recentã: pentru
unii specialiºti din þãrile cu economie emergentã el semnificã „dominaþia mondialã
a psihologiei sociale din SUA” ºi încremenirea psihologiei sociale din þãrile lor
în postura de „consumatoare de psihosociologie din import”. În legãturã cu psi-
hosociologia americanã (din SUA), nu se pune problema indigenizãrii. Totuºi,
meritã de subliniat cã extraordinarul ei succes se datoreazã – cum spune Serge
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Moscovici (1996, p. 8) – capacitãþii de „adaptare liberã a tradiþiilor cercetãrilor
psihosociologiei europene la propriile lor tradiþii”. Psihosociologia americanã este
predominant experimentalã, are o orientare individualistã ºi se bazeazã pe asumpþia
tacitã cã natura prevaleazã faþã de culturã. 

În ceea ce mã priveºte, cred cã trebuie sã vedem ambele laturi ale fenomenului
ºi sã distingem între subprocesele globalizãrii: mã pronunþ pentru „glocalizarea
psihologiei sociale”, pentru „indigenizarea” ei ºi pentru construirea unei psiho-
sociologii globale, o psihologie socialã a umanitãþii. De altfel, încã în urmã cu
cinci decenii, Leon Festinger (1962) cerea sã se treacã „de la o psihologie socialã
pur americanã la o psihologie socialã a fiinþelor umane”. Leon Festinger susþinea
în aceeaºi scrisoare adresatã Consiliului SSRC cã nu se va atinge acest obiectiv
„doar prin tentative de a reproduce experimente în diverse þãri din întreaga lume”
(apud Moscovici; Marková, 2006/2011, p. 35). 

Din punctul meu de vedere, în prezent, psihologia socialã este fragmentatã în: 

1) psihosociologia din þãrile dezvoltate economic;
2) psihosociologii continentale;
3) psihosociologia din þãrile „emergente avansate” (cunoscute sub acronimul

BRIC);
4) psihosociologii naþionale în þãrile emergente (conform „indicelui Dow Jones”).

Asemãnãtor clasificãrii þãrilor în funcþie de performanþa economiei de piaþã,
consider cã pot fi identificate, în prezent, þãri: 

1) mari producãtoare de psihosociologie (þãrile dezvoltate economic); 
2) consumatoare ºi mari producãtoare de psihosociologie (þãrile emergente

avansate); 
3) consumatoare ºi mici producãtoare de psihosociologie (þãrile emergente); 
4) consumatoare de psihosociologie (þãrile slab dezvoltate economic). 

În descrierea situaþiei actuale a psihologiei în lume (ºi în cadrul ei a psihologiei
sociale), alþi cercetãtori iau în considerare alte criterii decât cel al producþiei/con-
sumului de psihologie socialã: orientarea cercetãrilor, diferenþiindu-se psihologia
ºtiinþificã de psihologia umanistã; influenþa „grupurilor de putere”, identificându-se
elitele ºi non-elitele din domeniul psihologiei sociale; structura de putere a comu-
nitãþii psihologilor la nivel global. Fathali M. Moghaddam, profesor la McGill
University (SUA), clasificã cercetãrile ºi aplicaþiile psihologiei dupã cum sunt
realizate în SUA (lumea întâi), în alte „naþiuni industrializate” (industrialized
nations), precum Marea Britanie, Uniunea Sovieticã ºi Canada (lumea a doua), ºi
în „naþiuni în curs de dezvoltare” (developing nations), de exemplu, Bangladesh,

32 Psihologie socialã

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:13 AM  Page 32



Cuba ºi Nigeria (lumea a treia) (Moghaddam, 1987, p. 912). Studiul profesorului
Fathali M. Moghaddam are în vedere situaþia din urmã cu trei decenii: „Lumea
a treia este mai cu seamã o importatoare de ºtiinþã psihologicã din lumea întâi ºi
a doua; capacitatea acesteia de a produce cunoºtinþe de psihologie este foarte
scãzutã” (Idem, 1987, p. 913). Profesorul Moghaddam prezintã urmãtoarea sta-
tisticã: în 1985, în Nigeria activau în instituþiile academice doar 58 de psihologi;
în Marea Britanie, 602 psihologi; în SUA, 13.600 psihologi îºi desfãºurau acti-
vitatea în universitãþi. La acea datã, în SUA numãrul persoanelor licenþiate în
psihologie era estimat ca fiind mai mare de 102.100: o veritabilã „armatã” (Idem,
1987, p. 914). Pentru apariþia psihologiei indigene, la fel ca în fisiunea nuclearã, este
necesar sã existe o „masã criticã” de specialiºti. Acelaºi lucru se poate spune ºi
despre emergenþa psihosociologiei indigene.

Profesorul Kuo-Shu Yang, directorul Departamentului de Psihologie de la
Chung Yuan Christian University (Taiwan), delimiteazã, din perspectivã istoricã,
trei tipuri de psihologii: psihologii indigene (euro-americane), psihologii occiden-
talizate ºi psihologii indigenizate (din þãrile non-vestice). În opinia sa, psihologia
din Vest este singura psihologie indigenã, care, transplantatã hegemonic în socie-
tãþile non-vestice, a dus la constituirea în fiecare þarã a psihologiilor occiden-
talizate, foarte asemãnãtoare între ele. Deoarece psihologiile occidentalizate nu
corespund populaþiei ºi culturii locale ºi nu pot fi utilizate eficient pentru rezolvarea
problemelor personale ºi sociale din aceste þãri, creºte numãrul psihologilor care
încearcã sã converteascã psihologia occidentalizatã într-o psihologie indigenizatã
(Yang, 2012, p. 24). 

Profesorul canadian John G. Adair (2009), analizeazã comparativ psihologia
socialã din „þãrile dezvoltate” ºi psihologia socialã din „majoritatea lumii”. Termenul
„majoritatea lumii”, utilizat de John G. Adair, a fost propus de Çiçdem Kaçitçibaºi,
profesoarã de psihologie la Koç Üniversitesi din Istanbul, considerându-l mai adecvat
decât termenul „în curs de dezvoltare” sau „slab dezvoltate”. Eticheta „majoritatea
lumii”, susþine Çiçdem Kaçitçibaºi, este mai puþin peiorativã ºi reflectã mai exact
situaþia: ca numãr de populaþie, þãrile emergente ºi slab dezvoltate din punct de vedere
economic alcãtuiesc majoritatea. Pe de altã parte, în alte analize, psihologia socialã
din þãrile dezvoltate economic, în special din SUA, este prezentatã ca „psihologie
normalã” sau „psihologie dominantã” (mainstream psychology), în sensul cã repre-
zintã curentul de idei larg acceptate de societate la un anumit moment dat, spre deo-
sebire de „psihologia indigenã”, miºcare de idei în curs de afirmare. 

Aºa cum am arãtat, încã în 1962, Leon Festinger aprecia cã ar fi iresponsabil
ºi nerealist sã credem cã americanizarea este un substitut pentru universalizarea
psihologiei sociale. O psihologie socialã a umanitãþii presupune încurajarea
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cercetãrilor transnaþionale, internaþionale, formularea de teorii ºi explicarea
datelor din cercetãrile concrete din alte þãri decât cele dezvoltate. La rândul sãu,
profesorul filipinez Virgilio G. Enriquez (1989; 1990) pleda pentru indigenizarea
psihologiei latino-americane [inclusiv a psihologiei sociale – n.n.], înþelegând
prin aceasta studiul comportamentului ºi experienþelor [de viaþã – n.n.] din
punctul de vedere al localnicilor. Indigenizarea psihosociologiei presupune nu
numai replicarea unor „experimente clasice” ºi „cercetãri exemplare” sau
difuzarea unor teorii generate de specialiºtii din þãrile dezvoltate, ci ºi producerea
de teorii ºi metodologii de cãtre oamenii de ºtiinþã ai þãrii sau ai respectivei arii
culturale, pe baza cercetãrilor proprii. 

Cei mai mulþi susþinãtori ai indigenizãrii psihologiei (sociale) înþeleg cã acest
proces constã în „studiul comportamentului uman ºi al proceselor mentale în
contextul cultural, bazat pe valori, concepþii, sisteme de convingeri, metodologii ºi
alte resurse indigene ale grupurilor etnice ºi culturale cercetate” (D. Y. F. Ho, 1998,
p. 94). În mod asemãnãtor, profesorul Kuo-Shu Yang de la National Taiwan Uni-
versity din Taipei defineºte indigenizarea ca „un mod de a cerceta, în care teoria,
conceptele, metodele, instrumentele ºi rezultatele cercetãrii prezintã adecvat, reflectã
sau dezvãluie elementele naturale, modelul, structura, mecanismul ºi procesualitatea
fenomenului psihologic sau comportamentului studiat, încorporat în contextul sãu
ecologic, economic, social sau cultural” (Yang, 2003, p. 279). Indigenizarea psiho-
sociologiei, aºa cum spunea profesorul Chi-yue Chiu de la Nanyang Technological
University (Singapore), nu înseamnã ridicarea unui „zid chinezesc” în jurul fiecãrei
þãri sau culturi, ci „sporirea reflexivitãþii critice faþã de limitãrile teoriilor tacite”
(Chiu, 2007, p. 43). Psihologia indigenã are – dupã Carl M. Allwood (2011, p. 3),
profesor la University of Gothenburg (Suedia) – un dublu scop: 

1) sã dezvolte o psihologie bazatã pe caracteristicile culturale ale societãþii din
care fac parte cercetãtorii; 

2) sã construiascã o psihologie relevantã pentru aceastã societate. 

Nu cred cã vom putea ridica obiecþii faþã de aceste scopuri. Mai mult, consider
cã ar fi contraproductiv sã ignorãm miºcarea de indigenizare în psihosociologie.

Indigenizarea psihologiei sociale nu se realizeazã brusc ºi liniar, standardizat.
Ca orice proces, indigenizarea ºtiinþelor socio-umaniste parcurge mai multe stadii,
variabile ca numãr ºi duratã în funcþie de contextul cultural, social ºi istoric din
fiecare þarã ºi zonã geograficã a lumii: va decurge în ritmuri diferite ºi va avea
caracteristici distincte, sã spunem, în China, unde daoismul, budismul ºi confu-
cianismul se îmbinã cu ideologia comunistã ºi cu influenþele occidentale moder-
nizatoare, faþã de Turcia, þarã musulmanã, membrã NATO; în fostele colonii din
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Africa, apariþia psihologiei indigene se diferenþiazã dupã cum acestea au fãcut
parte din imperiul colonial al Franþei sau al Marii Britanii; în India, dat fiind faptul
cã sute de ani a fost impusã limba englezã, indigenizarea psihosociologiei se va
particulariza comparativ cu acelaºi proces ce are loc cu vigoare în þãrile din
America Latinã, care au preluat ca limbã oficialã spaniola sau portugheza, urmare
a statutului lor de foste colonii spaniole sau portugheze. În acelaºi sens, îmi permit
sã afirm cã indigenizarea psihologiei sociale în Canada, þarã multiculturalã,
bilingvã, membrã a Commonwealth, se realizeazã altfel decât în România, stat
naþional unitar, având o singurã limbã oficialã, limba românã, þarã fostã comunistã,
membrã a „lagãrului sovietic”, actualmente membrã a NATO ºi UE. 

În ciuda particularitãþilor procesului de construire a psihologiilor indigene,
s-au propus mai multe modele ale indigenizãrii. Spre exemplu, modelul propus
de Timothy A. Church ºi M. S. Katigbak (2002) are patru etape: 

1) pre-conflict (pre-encounter); 
2) conflict (encounter); 
3) imersie-ieºire din starea de imersie (immersion-emersion); 
4) internalizarea (internalization). 

Cele patru stadii sunt descrise de cãtre Paul R. Jackson, profesor la University
of Manchester, astfel: etapa de pre-conflict constã în conformarea psihologilor
la valorile dominante ale cercetãrilor din Vest ºi acceptarea necriticã a datelor ºi
teoriilor acestor cercetãri, concomitent cu marginalizarea elementelor din propria
comunitate. În stadiul al doilea, numit al conflictului, cercetãtorii remarcã limitele
aplicãrii modelelor teoretice vestice ºi a rezultatelor acestor cercetãri, încercând
sã adapteze conceptele, modelele ºi mãsurãtorile din cercetãrile vestice, cãutând
sã înþeleagã mai bine circumstanþele ºi prioritãþile sociale locale. Cea de-a treia
etapã a procesului de indigenizare a psihosociologiei se caracterizeazã prin res-
pingerea psihologiei occidentale în favoarea efortului de a construi o psihologie
cu adevãrat indigenã. Aceastã respingere poate fi intensã ºi necriticã numai pentru
faptul cã provine din Vest. Ultimul stadiu, cel al internalizãrii, aratã încrederea
în durabilitatea teoretizãrii indigene stabilite, însoþitã de deschiderea spre îmbinarea
concepþiilor ºi datelor de cercetare indigene cu gândirea occidentalã relevantã
(Jackob, 2005, pp. 52-53).

Un alt model, cel propus de John C. Adair (2009), ia în considerare tot patru
etape în dezvoltarea psihologiei indigene: importul, implantarea, indigenizarea,
autohtonizarea. John C. Adair, o autoritate în domeniul indigenizãrii psihologiei,
considerã cã în þãrile dezvoltate industrial, cu o culturã vesticã, similarã celei
americane, specialiºtii îºi concentreazã atenþia nu asupra etapei a treia, cea a
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indigenizãrii, care îi preocupã pe psihosociologii din þãrile cu economie emergentã,
ci asupra autohtonizãrii, etapa finalã, în care comunitatea ºtiinþificã îºi asigurã
independenþa ºi recunoaºterea academicã. Pentru crearea unei psihologii sociale
globale, este necesarã „idigenizarea” acestui domeniu de studiu cu caracter inter-
disciplinar, relativ independent, nu doar ca subramurã a psihologiei sau a socio-
logiei. Împotriva globalizãrii psihosociologiei ºi pentru indigenizare se pronunþã
specialiºti nu numai din þãrile cu economie emergentã, dar ºi din þãrile dezvoltate,
din SUA, Canada, Suedia º.a.

Consider cã indigenizarea psihosociologiei, departe de a fi fãcutã „de indigeni,
despre ºi pentru indigeni”, presupune dialogul continuu între specialiºtii dome-
niului din întreaga lume, nu ridicarea de „ziduri chinezeºti” între þãri ºi culturi,
ceea ce ar fi, de altfel, imposibil în epoca globalizãrii ºi contraproductiv în efortul
de construire a psihosociologiei umanitãþii. Mã raliez punctului de vedere al pro-
fesorului John G. Adair de la University of Manitoba (Canada): „Pentru ca psiho-
logia [socialã – n.n.] sã devinã cu adevãrat internaþionalã este important ca aceastã
disciplinã sã se adapteze cultural sau, altfel spus, sã se indigenizeze ºi psihologii
[sociali – n.n.] sã-ºi facã cunoscute cercetãrile lor ºi sã contribuie la domeniul
larg al psihologiei [sociale – n.n.]” (Adair et al., 2009, p. 59).

Cercetãrile psihosociologice de la noi ar trebui sã porneascã de la realitatea
noastrã europeanã, de la cultura româneascã ºi ar trebui sã abordeze, în primul rând,
problemele sociale ale tranziþiei post-comuniste, agravate de criza economico-
socialã: sãrãcia, ºomajul, migraþia externã, relaþiile dintre generaþii, încrederea inter-
personalã ºi în clasa politicã, reorganizarea memoriei sociale, identitatea naþionalã
ºi identitatea europeanã. Totodatã, astfel de cercetãri ar trebui sã aibã în vedere
formularea de teorii cu diferite niveluri de generalitate, de la teoriile ad hoc, la
cele cu nivel mediu ºi maxim de generalitate. 

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Daþi exemple de fenomene psihosociale din viaþa de zi cu zi.
Care sunt notele diferenþiale ale definiþiilor date de-a lungul timpului psihologiei sociale?
Comparaþi cele patru modele ale înþelegerii psihologiei sociale ca domeniu de cercetare

interdisciplinar? 
Ce implicaþii epistemologice are fiecare model?
În ce domenii îºi gãseºte psihologia socialã cele mai multe aplicaþii?
Care sunt principalele etape de dezvoltare a psihologiei sociale pe plan mondial?
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Ce se înþelege prin termenul de „indigenizare a psihologiei sociale”?
Care sunt temele principale abordate dupã decembrie ’89 în psihologia socialã

româneascã?
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Capitolul 2

Comportamentul colectiv

Septimiu Chelcea

Analiza vieþii sociale impune luarea în considerare ºi a interacþiunilor dintre
persoanele aflate în situaþia de mulþime (mari adunãri populare, publicul stadioa-
nelor, mulþimea greviºtilor ºi a protestatarilor, masa oamenilor curioºi care asistã
la derularea unor evenimente publice: accidente rutiere grave, incendii devastatoare
etc., dar ºi festivitãþi de celebrare sau sãrbãtori oficiale), dar ºi a fenomenelor psiho-
sociale generate de aceste interacþiuni. În acest capitol vom arãta prin ce se
deosebeºte comportamentul colectiv de comportamentul individual (al persoanelor
aflate în situaþiile obiºnuite ale vieþii cotidiene). Din multitudinea formelor de com-
portamente colective vom examina doar mulþimile ºi opinia publicã. 

Ce este comportamentul colectiv?

Termenul de „comportament colectiv” desemneazã fenomene foarte diferite
la prima vedere. Ce au comun, de exemplu, publicul stadioanelor cu greviºtii
dintr-o întreprindere industrialã? Sau moda cu zvonurile, opinia publicã ºi panica?
Deºi astfel de fenomene au caracteristici diferenþiale evidente, ele au în comun
faptul cã rezultã din interacþiunea comportamentalã (acþionalã sau verbalã), mai
mult sau mai puþin spontanã, a persoanelor aflate în numãr mare laolaltã. Compor-
tamentul colectiv este un tip de comportament spontan, ghidat de norme adesea
divergente faþã de cele general acceptate, create de participanþi în situaþia datã.

Când oamenii se adunã în numãr mare (sute sau mii de persoane) pentru a-ºi
cere drepturile cetãþeneºti sau pentru a-ºi exprima bucuria, ei se manifestã relativ
spontan (huiduie, fluierã, strigã lozinci, ameninþã cu pumnul strâns ºi braþul ridicat
etc., sau aplaudã, cântã, se îmbrãþiºeazã, danseazã etc.). Nimeni nu planificase
sã se manifeste într-un anumit mod, dar pânã la urmã toþi se comportã aproape
în acelaºi fel, se subordoneazã normei (modelului) create ad hoc, aici ºi acum.
Interesant este cã aceste norme comportamentale cuprind elemente constituente
ale normelor sociale general acceptate, dar în ansamblu sunt contrapuse acestora.
În mod obiºnuit, când ne bucurãm, devenim expansivi, dar numai în situaþia de
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mulþime îmbrãþiºãm ºi sãrutãm absolut la întâmplare persoane necunoscute (de
exemplu, când echipa favoritã înscrie golul victoriei). Dacã am face acelaºi lucru
pe stradã, când oamenii se grãbesc spre casã, foarte probabil cã am fi sancþionaþi
moral sau juridic. Ce aþi spune despre un lider sindical care în cursul negocierilor
salariale s-ar ridica de la masa tratativelor ºi ar începe sã huiduie? Ceea ce
considerãm comportament normal în situaþia de mulþime (în cadrul unui marº de
protest, ca sã rãmânem la acelaºi exemplu) este privit ca anormal (comportament
deviant) în cadrul oficial al unei instituþii (în sala consiliului de conducere al unei
întreprinderi, de exemplu).

Dimensiunile comportamentului colectiv

Pentru a analiza comportamentele colective trebuie sã luãm în considerare trei
dimensiuni (repere): scopul constituirii lor, gradul lor de organizare ºi durata acestora.

Dupã scop, se face distincþie între „comportamentele colective expresive” ºi
„comportamentele colective instrumentale”. Ne punem întrebarea: ce urmãresc
oamenii care s-au reunit ºi care se comportã într-un mod diferit de cel obiºnuit
din viaþa de zi cu zi? Dacã scopul este acela de a se elibera de o tensiune emoþionalã
pozitivã sau negativã, atunci spunem cã avem de-a face cu un comportament
colectiv expresiv. Dacã însã oamenii s-au strâns laolaltã spontan pentru a obþine
anumite drepturi, pentru a schimba o anumitã stare de lucruri, atunci compor-
tamentul colectiv este instrumental, nu expresiv. În realitate, distincþia expresiv/in-
strumental nu este atât de tranºantã. În fiecare comportament colectiv instrumental
putem descoperi ºi elemente de expresivitate, de exteriorizare a trãirilor emo-
þionale. ªi reciproca este valabilã. Când suporterii unei echipe de fotbal îºi susþin
cu frenezie jucãtorii din teren, ei dau, fãrã îndoialã, expresie unei tensiuni emo-
þionale puternice, dar în acelaºi timp îi stimuleazã sã obþinã victoria. Aºadar, între
caracterul expresiv ºi cel instrumental al comportamentelor colective nu existã
un hiatus, ci un continuum nuanþat: mai mult expresiv decât instrumental, expresiv
ºi instrumental în aceeaºi mãsurã etc. În ceea ce priveºte gradul de organizare,
adicã existenþa unui „lider formal” sau a unui „lider informal”, ca ºi existenþa unui
plan de acþiune, comportamentele colective se deosebesc foarte mult. Chiar o grevã
spontanã are un grad de organizare mai înalt decât mulþimea adunatã pe strãzi ºi
bulevarde cu ocazia sãrbãtoririi Anului Nou. În primul caz oamenii dau totuºi
ascultare liderilor sindicali, în cel de-al doilea caz oamenii nu recunosc autoritatea
niciunui lider. Ei acþioneazã oarecum haotic. Este posibil ca ºi în aceastã situaþie
sã aparã un lider informal (neoficial), care sã direcþioneze comportamentele
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colective, desigur fãrã un plan dinainte stabilit. ªi în legãturã cu gradul de orga-
nizare al comportamentelor colective trebuie sã avem în vedere existenþa mai
multor niveluri: mulþimi înalt organizate (mitingul susþinãtorilor unui candidat în
alegerile prezidenþiale), mulþimi slab organizate (spectatorii la un concert în aer
liber) º.a.m.d. Cât priveºte durata comportamentelor colective, nu este greu sã
identificãm diferenþele dintre comportamentele colective de duratã mare, cum ar
fi manifestãrile nonstop ale protestatarilor, ºi comportamentele colective de scurtã
duratã, prilejuite, de exemplu, de trecerea unei coloane oficiale, de apariþia în
public a unei vedete, a unui actor îndrãgit sau a unui sportiv cu faimã mondialã.

Între dimensiunile amintite existã anumite corelaþii: un comportament expresiv
are, de regulã, un grad mai redus de organizare ºi dureazã mai puþin decât un com-
portament colectiv instrumental; durata mai mare a unui comportament colectiv
poate conduce la apariþia unui lider formal ºi la elaborarea unei strategii de acþiune
etc. Când veþi caracteriza comportamentele colective pe care le observaþi, sã nu
uitaþi sã faceþi corelaþiile ce se cuvin între dimensiunile amintite: scop, grad de
organizare ºi duratã.

Procesele psihosociale ale comportamentului colectiv

Este uºor de observat cã oamenii aflaþi în numãr mare laolaltã, în acelaºi timp
ºi într-un spaþiu relativ restrâns, au un comportament oarecum uniform, aparent
neorganizat, încãrcat de emoþionalitate ºi, adesea, opus normelor sociale general
acceptate într-o anumitã societate sau culturã.

Încã de la sfârºitul secolului al XIX-lea psihosociologul francez Gustave Le Bon
(1841–1931), analizând documentele istorice ºi descrierea revoluþiei din 1848 fãcutã
de Émile Zola în romanul Germinal, ca ºi prezentarea Comunei din Paris (1871)
realizatã de Victor Hugo în Mizerabilii, a formulat aºa-numita „lege a unitãþii mintale
a mulþimilor”. Potrivit acestei legi psihosociologice, comportamentul colectiv s-ar
caracteriza prin unanimitate, prin aceea cã toþi participanþii fac acelaºi lucru, au
aceleaºi gânduri ºi sentimente. Comportamentul oamenilor în mulþime se degradeazã
datoritã anonimatului, datoritã credinþei lor cã nu pot fi identificaþi. Anonimatul scade
responsabilitatea oamenilor pentru acþiunile lor, astfel cã în mulþime ei comit adesea
acte antisociale. Unanimitatea este acompaniatã de emoþionalitate crescutã, dogma-
tism ºi de intoleranþã, precum ºi de un sentiment al puterii nelimitate – considera
Gustave Le Bon în celebra sa lucrare Psychologie des foule (1895).

De ce existã unanimitate în mulþime? Pentru cã în starea de mulþime între
indivizi are loc un fenomen de „contagiune mintalã”. Gustave Le Bon a dat aceastã
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explicaþie, probabil, sub influenþa descoperirii în epocã a microbilor ºi bacililor
care produc bolile transmisibile. (În 1882, bacteriologul german Robert Koch a
descoperit microbul tuberculozei, iar în 1883 vibrionul holerei.) În psihosociologie
lucrurile nu stau însã deloc aºa: nu s-au descoperit, ºi foarte probabil cã nici nu
existã, particule materiale care, fãrã a fi vãzute cu ochiul liber, asemenea micro-
bilor, se transmit de la un om la altul ºi care îi fac pe toþi sã gândeascã, sã simtã
ºi sã se comporte identic. 

Relativa unanimitate a comportamentelor colective poate fi explicatã prin ceea
ce sociologul american Herbert Blumer (1900–1987) numea în studiul Collective
Behavior (1937) „reacþie circularã”, prin care indivizii în mulþime îºi reflectã reci-
proc sentimentele, uniformizându-le ºi intensificându-le astfel. Se produce o „con-
tagiune comportamentalã”, nu mintalã. Dacã suntem martorii unui accident de
circulaþie, victima ne produce un sentiment de compasiune, dar ºi de furie faþã
de ºoferul în stare de ebrietate, sã spunem. Expresia facialã a emoþiei, vorbele,
gesturile noastre îi stimuleazã pe ceilalþi martori ai accidentului, care deja sunt
emoþionaþi de starea victimei. Astfel, sentimentele lor sunt ºi mai puternice. La
rândul nostru, suntem stimulaþi emoþional de furia celorlalþi ºi, în final, inhibarea
comportamentului agresiv va slãbi, putându-se ajunge la agresarea verbalã sau
fizicã a ºoferului.

Se apreciazã astãzi cã în mulþime apare fenomenul de „deindividualizare”
(termen cu semnificaþie apropiatã celui de „anonimat”), datoritã cãruia se reduce
sau se blocheazã chiar „conºtiinþa de sine” a indivizilor, fapt ce dezinhibã compor-
tamentele ºi conduce uneori la acþiuni agresive. Numeroase fapte de observaþie
ºi experimente susþin aceastã tezã. Iatã un experiment de teren fãcut de psiho-
sociologul american Philip Zimbardo (1969): un automobil mai vechi, decapotabil,
fãrã numãr de înmatriculare a fost abandonat ca din întâmplare undeva în centrul
New York-ului. Dupã numai zece minute autovehiculul a fost vandalizat. Dupã
trei zile, timp în care automobilul a fost vandalizat de 23 de ori, nu a mai rãmas
din el decât caroseria. Pentru comparare, a fost abandonat un automobil asemãnãtor
ºi într-un mic orãºel (Palo Alto, California). Automobilul a rãmas practic neatins:
un singur trecãtor s-a oprit sã tragã în jos capota pentru cã începuse sã plouã.
Concluzia: în marile aglomerãri urbane oamenii au sentimentul cã nu pot fi
identificaþi ºi deci pedepsiþi. Se produce fenomenul de deindividualizare.

Philip Zimbardo a studiat condiþiile care favorizeazã deindividualizarea,
relevând rolul important pe care îl are anonimatul. Într-unul dintre experimente,
a cerut studentelor de la Universitatea New York sã aplice ºocuri electrice unei
„victime” (asociatã a experimentatorului) când aceasta dãdea un anumit tip de
rãspunsuri. În condiþia de deindividualizare (studentele purtau halate albe foarte
lungi ºi glugã pe cap) au fost aplicate ºocuri electrice pe o duratã mai mare, decât
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în condiþia de individualizare (când studentele, îmbrãcate în mod obiºnuit, aveau
un ecuson cu numele lor). În situaþia experimentalã de individualizare, studentele
au fost influenþate de atractivitatea fizicã a „victimei”, aplicând ºocuri electrice
mai prelungite „asociate experimentatorului” perceputã ca antipaticã. Pentru situ-
aþia de deindividualizare acest factor nu a avut nici o influenþã.

ªi alte experimente au probat rolul anonimatului în performarea unor com-
portamente disconforme cu normele sociale. Experimentul de teren realizat de
Edward Diner ºi colaboratorii (1976) este cât se poate de concludent. De Halloween,
în mod obiºnuit în SUA copiii umblã din casã în casã ºi fac urãri gazdelor. În 27
de case era prezent ºi un experimentator. Copiii erau primiþi în camera de zi ºi
erau invitaþi sã ia câte o bomboanã din bomboniera aflatã pe masã. Apoi gazda,
sub un pretext sau altul, pãrãsea încãperea. Dupã un timp, revenea ºi mulþumea
copiilor pentru urare. Dupã plecarea lor, gazda numãra câte bomboane au luat
urãtorii. S-a constatat cã atunci când copii veneau în grup „dispãreau” mai multe
bomboane decât în cazurile în care veneau individual (se raporta numãrul bomboa-
nelor la numãrul copiilor). De asemenea, în situaþia de anonimat (când copii purtau
mãºti ºi costume adecvate acestei sãrbãtori) media bomboanelor consumate era
mai mare decât în condiþia de individualizare (când experimentatorii îi întrebau
cum îi cheamã). 

La rândul lor, într-un alt experiment, E. W. Mathes ºi T. A. Guest (1976) au
demonstrat aceeaºi relaþie dintre anonimat ºi comportamentul antisocial de grup.
Cei doi psihosociologi americani au cerut unor studenþi sã defileze prin restaurantul
din campusul universitar purtând o pancartã cu inscripþia „Masturbarea este
distractivã” (Masturbation is fun). Studenþii au fost întrebaþi cum preferã sã facã
acest lucru: singuri ºi nedeghizaþi, singuri ºi deghizaþi, nedeghizaþi în grup sau
deghizaþi în grup. Cum era de aºteptat, cei mai mulþi studenþi au optat pentru
condiþia deghizaþi ºi în grup. E. W. Mathes ºi T. A. Guest (1976, p. 261) „au for-
mulat urmãtoarele concluzii: a) calitatea de membru al unui grup favorizeazã
comportamentul antisocial; b) apartenenþa la un grup induce anonimat; c) anoni-
matul faciliteazã comportamentul antisocial” (apud Boncu, 1999, p. 180).

Aflaþi în mulþime, oamenii tind sã gândeascã la fel ºi sã-ºi exprime gândurile
în acelaºi mod, folosind expresii identice, verbalizate în acelaºi ton. Cu cât grupul
este mai numeros, cu atât impactul social este mai mare ºi presiunea socialã pentru
conformare este mai puternicã. Sloganul maselor (semnificând etimologic „stri-
gãtul de luptã”) este simplu, constând doar din câteva cuvinte ritmate. În cursul
evenimentelor din decembrie ’89 mulþimile scandau: „Nu vã fie fricã, Ceauºescu
picã!”, „Jos dictatorul!”, „Nu plecãm acasã, morþii nu ne lasã!”. Toþi participanþii
gândeau la fel, strigau într-un singur glas aceleaºi cuvinte. Se produsese o „con-
vergenþã a opiniilor”. S-a pus însã întrebarea: nu cumva convergenþa opiniilor se
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datoreazã faptului cã participanþii aveau anterior reunirii lor atitudini ºi idei foarte
asemãnãtoare? Cei care au manifestat în decembrie ’89 pentru democraþie cu sigu-
ranþã cã s-au reunit având deja o atitudine antidictatorialã faþã de regimul comu-
nisto-ceauºist. Nu starea de mulþime a condus la convergenþa opiniilor. Ea a
facilitat doar exprimarea opiniei populare.

Concepþia lui Gustave Le Bon despre psihologia mulþimilor trebuie privitã
cu rezerve, ºtiind cã mulþi oameni politici s-au inspirat din ideile lui. Serge
Moscovici (1981/2001, p. 69) îi nominalizeazã pe Musolini ºi Hitler, ºi chiar pe
generalul de Gaulle. Psihosociologul francez a emis mai degrabã judecãþi de
valoare decât a construit o teorie bazatã pe raþionamente ºtiinþifice autentice. El
a presupus cã existã un „suflet colectiv” de facturã inferioarã, instinctual, capabil
doar de raþionamente rudimentare, ºi a atribuit mulþimilor exclusiv un rol distructiv.
A intuit fenomenul, dar nu a reuºit sã elaboreze un aparat conceptual adecvat ºi
nici sã dea o explicaþie ºtiinþificã. Astfel de idei reacþionare au fost respinse de
gândirea sociologicã modernã, care atribuie comportamentului colectiv „un loc
central în schimbarea socialã ºi prin aceasta – cel puþin parþial – o dimensiune
creatoare” (Chazel, 1992/1997, p. 314). Se insistã în prezent nu pe forþa distructivã
a mulþimilor, pe iraþionalitatea ºi pe versatilitatea lor, ci pe potenþialul constructiv,
raþional ºi adesea elitist al mulþimilor. Existã mulþimi recrutate din lumea interlopã,
dar ºi mulþimi formate din straturile superioare ale societãþii (de exemplu, mitingul
studenþilor ºi profesorilor bucureºteni împotriva extremismului, desfãºurat înain-
tea alegerilor prezidenþiale din 2000).

Emergenþa unor norme de comportament noi caracterizeazã, de asemenea,
comportamentul colectiv. Confruntaþi cu situaþii inedite, neprevãzute, surprin-
zãtoare, oamenii aflaþi în mulþime nu se mai pot ghida dupã normele vechi. Sã ne
gândim ce se întâmplã cu o colectivitate în urma unei catastrofe naturale (seism,
inundaþie, incendiu devastator, secetã prelungitã etc.) sau sociale (rãzboi, rebeliune,
acþiuni teroriste etc.). Oamenii trebuie sã inventeze modele de interacþiune, moduri
de relaþionare unii cu ceilalþi ºi cu autoritatea de stat, altele decât cele de dinaintea
catastrofei, pentru cã situaþia de ansamblu s-a schimbat. În urma unui cutremur
de pãmânt când s-au prãbuºit multe clãdiri cine mai face cerere la primãrie pentru
a obþine aprobarea de a amplasa un cort pe domeniul public?! Toþi încep sã-ºi
instaleze un adãpost oriunde se nimereºte, cât mai ferit de posibilele replici seismice.
Nu este vorba de nicio contagiune mintalã sau comportamentalã, ci pur ºi simplu
de apariþia unor noi norme („Sã ne gãsim cu orice preþ un adãpost”), faþã de care
indivizii, în marea lor majoritate, se conformeazã. Normele comportamentale noi,
dictate de situaþie, includ desigur ºi elemente ale vechilor norme. Aceastã pers-
pectivã asupra comportamentelor colective a fost prezentatã sistematic de cãtre
psihosociologii americani Ralph H. Turner ºi Lewis M. Killian (1972).
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Psihosociologia mulþimilor 

Termenul de „comportament colectiv” se referã, aºa cum s-a precizat în intro-
ducerea capitolului, la fenomene multiple ºi variate, precum mulþimile, opinia
publicã, zvonurile, panica, isteria colectivã ºi moda (Goodman, 1992/1998, p. 425).
Dintre acestea, voi analiza numai mulþimile. 

Mulþimea reprezintã forma de comportament colectiv cel mai uºor observabilã.
Prin termenul de „mulþime” se înþelege un numãr mare de persoane reunite spontan
într-un spaþiu delimitat, pentru o perioadã temporarã relativ redusã. Apropierea
fizicã dintre indivizi ºi slaba lor organizare constituie, de asemenea, caracteristici
definitorii ale mulþimii. Cãlãtorii din staþiile de metrou supraaglomerate, îmbul-
zeala de pe bulevarde, spectatorii din tribunele stadioanelor, greviºtii din curtea
fabricilor etc., reprezintã tot atâtea tipuri de mulþimi. Herbert Blumer (1969), de-
spre care am mai amintit când am vorbit de „reacþia circularã”, a identificat cinci
tipuri de mulþimi: întâmplãtoare, convenþionale, expresive, active ºi protestatare. 

Primul tip de mulþimi este dat de adunarea temporarã, de foarte scurtã duratã,
a unui numãr mare de indivizi, provocatã pe neaºteptate de un eveniment neobiº-
nuit, care le atrage atenþia: un accident auto, de exemplu. Astfel de reuniri de persoa-
ne sunt numite „mulþimi întâmplãtoare”. În cadrul lor, interacþiunea interpersonalã
abia dacã se înfiripã. Comportamentul oamenilor în situaþia de mulþime întâmplãtoare
se conformeazã în bunã mãsurã normelor sociale existente.

Mulþimile convenþionale sunt mulþimi cu scop. Persoanele ce se adunã într-un
anumit loc (sãli de spectacole, de conferinþe, stadioane etc.) au un „scop comun”.
Interacþiunea dintre indivizi este slabã ºi acþiunea lor se desfãºoarã, în principal,
dupã normele sociale existente. La un concert simfonic publicul aplaudã la finalul
simfoniei, dar nu ºi la finalul pãrþilor acesteia. Respectã regula instituitã. Aplaudã
individual, dar într-un mod general acceptat de ceilalþi, nici prea zgomotos, nici prea
anemic (ceea ce ar semnifica mai degrabã un blam decât o gratificaþie moralã a
soliºtilor, dirijorului sau orchestrei). 

Mulþimile expresive se formeazã în jurul unor evenimente cu mare încãr-
cãturã emoþionalã. Astfel de mulþimi sunt slab organizate, iar normele compor-
tamentale sunt în stadiu nascendi, se formeazã „aici ºi acum”. Sãrbãtorirea Anului
Nou în Piaþa Revoluþiei, care a prins a se forma ca tradiþie la bucureºteni, este un
bun exemplu de mulþime expresivã. 

Mulþimile active se manifestã emoþional foarte puternic, dar au un scop pre-
ponderent instrumental, urmãresc adesea sancþionarea violentã a ceea ce indivizii
laolaltã considerã cã trebuie pedepsit. Molestarea de cãtre suporteri a unui arbitru
de fotbal care a decis greºit un penalti constituie o manifestare a mulþimii active,
din pãcate, des întâlnitã pe stadioane, nu numai în România. 
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Mulþimile protestatare atrag cel mai mult atenþia nu numai sociologilor, ci
ºi guvernanþilor sau „societãþii civile”. Greviºtii dintr-o întreprindere, reuniþi mai
mult sau mai puþin spontan, dau un semnal cã ceva nu merge bine în societate.
Puterea politicã, dar ºi oamenii în general, nu pot rãmâne indiferenþi. Mulþimile
protestatare au caracteristicile atât ale mulþimilor convenþionale, cât ºi ale
mulþimilor active: sunt slab organizate ºi au un caracter distructiv. Clarck McPhail
ºi Robert T. Wohlsteun (1986) au identificat elemente de raþionalitate în manifes-
tarea mulþimilor protestatare.

Din punctul de vedere al „intervenþiei psihosociologice”, se face distincþie între
mulþimile a cãror reunire a fost decisã anterior (care au un embrion de organizare,
un ºef recunoscut ºi ascultat), mulþimile propriu-zis convenþionale (reunite în locuri
ºi în momente dinainte cunoscute, fãrã niciun ºef, dar cu norme comportamentale
cunoscute ºi respectate) ºi mulþimile cu adevãrat spontane (fãrã ºefi, fãrã structuri
organizatorice, în absenþa regulilor de comportare specifice). În primul caz se pot
asigura condiþiile fizice ºi sociale pentru ca acþiunea laolaltã a oamenilor sã nu devinã
distructivã (spaþiile în care se adunã oamenii sã fie bine amenajate, cu dotãrile de
igienã necesare etc.). Când se reunesc mulþimi convenþionale, normele de organizare
trebuie respectate cu stricteþe (amplasarea la o anumitã distanþã a scaunelor ºi tribunei
în sala de conferinþe, semnalizarea luminoasã discretã a uºilor de evacuare a publicului
în caz de necesitate, asigurarea serviciilor º.a.m.d.). În cazul mulþimilor reunite spontan
pericolul de degenerare în violenþã a comportamentului colectiv este real. Trebuie
ca forþele de ordine sã fie atente ca persoanele turbulente sã nu aibã acces în mulþime
sau mãcar sã nu posede obiecte ce ar putea fi folosite pentru agresarea celorlalþi. Iatã
de ce se fac filtre la intrarea pe stadion a suporterilor, mai ales la meciurile inter-
naþionale de fotbal, ca sã dãm un exemplu foarte cunoscut, de altfel.

Cauzele comportamentelor colective

De ce se reunesc oamenii în mulþimi? Ce îi determinã sã se adune laolaltã?
Care sunt cauzele formãrii mulþimilor protestatare? Datã fiind varietatea tipurilor
de mulþimi, nu se poate dat un singur rãspuns la întrebarea referitoare la cauzele
comportamentelor colective. Uneori, acþioneazã „cauze precipitante” – ca în si-
tuaþia unor dezastre naturale (revãrsãri de ape, alunecãri de teren etc.) sau ca în
cazul unor evenimente sociale (de exemplu, un meci de fotbal internaþional).
Alteori, cauzele sunt mai profunde, intervenind un complex de factori – este cazul
„mulþimilor protestatare” (demonstraþii de stradã, greve etc.).

În legãturã cu „mulþimilor protestatare”, în literatura de specialitate, se specificã
urmãtoarele cauzele: tensiunile sociale, deprivarea relativã, nemulþumirile.
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Acestor cauze li se asociazã ºi factori circumstanþiali: temperatura ambientalã,
selecþia þintelor, prezenþa organelor de ordine.

În toate timpurile, în toate societãþile existã „tensiuni sociale”, care pot genera
proteste. De exemplu, introducerea unor tehnologii performante antreneazã
disponibilizãri de personal. Protejarea mediului impune închiderea unor exploatãri
industriale. Apare ºomajul ºi, o datã cu el, sãrãcia. Echilibrul social se rupe. Apar
mulþimile protestatare.

Unele categorii sociale se comparã cu pãturile suprapuse. Deºi au un nivel
de trai decent, uneori oamenii percep cã, prin comparaþie, sunt defavorizaþi: cred
cã primesc mai puþin decât s-ar cuveni. Protesteazã, cer mai mult: salarii mai mari,
taxe mai mici. Societatea  nu le poate satisface doleanþele. Astfel pot apãrea com-
portamente colective de protest. James C. Davis (1974) a explicat revoluþiile prin
„deprivarea relativã”, formulând teoria „curbei în J”: indivizii dezvoltã expec-
taþii privind satisfacerea trebuinþelor lor pe baza experienþei trecute, prin com-
paraþie cu alte grupuri sociale. Diferenþa dintre expectanþa satisfacerii trebuinþelor
ºi posibilitatea societãþii de a satisface trebuinþele mereu crescânde (orice lux odatã
împlinit devine trebuinþã), când nu mai poate fi suportatã, în anumite condiþii
favorizante (propagandã, intervenþia unor forþe externe etc.), genereazã revolta
maselor. Dupã opinia mea, teoria „curba în J” explicã satisfãcãtor evenimente
din decembrie ’89. 

În fine, distribuþia inegalã a bunurilor este de naturã sã genereze miºcãri de
protest. Mulþimile încearcã sã schimbe modul de distribuire a bunurilor ºi ser-
viciilor. În aceste condiþii apar comportamente colective de tipul: 1) activitãþilor
competitive între grupurile locale (conflicte între grupurile etnice, religioase etc.);
2) acþiuni colective reactive (conflicte între grupurile ºi colectivitãþile locale ºi
sistemul politic naþional); 3) acþiuni colective proactive (miºcãri revendicative
pentru obþinerea de resurse economice, pentru dobândirea puterii politice etc.). 

Psihosociologii britanici I. Walker ºi T. F. Pettigrew (1984) au introdus o dis-
tincþie între „deprivarea relativã egoistã” (când oamenii se comparã cu cei
asemenea lor) ºi „deprivarea relativã fraternalistã” (când comparaþia se face cu
alte grupuri sociale). În toamna lui 2005, profesorii au declanºat o grevã fãrã
precedent în România, cerând alocarea a 6 la sutã din PIB pentru învãþãmânt ºi
creºterea salariilor. Într-adevãr, profesorii din învãþãmântul preuniversitar trãiau
acut sentimentul de deprivare relativã. La greva care a durat mai mult de douã
sãptãmâni s-au asociat ºi profesorii universitari, care aveau, salarii de 5-10 ori
mai mari. Cauza: deprivarea relativã fraternalã.

Aºa cum am precizat la începutul discuþiei despre cauzele comportamentelor
mulþimilor protestatoare, comportamentul colectiv este influenþat de anumiþi factori
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circumstanþiali. Temperatura ambientalã este unul dintre aceºtia. Cercetãtorii
americani au gãsit cã din 164 de tulburãri rasiale din SUA, în 60 la sutã din cazuri
comportamentele colective violente s-au declanºat când temperatura atmosfericã
era ridicatã. Dacã în 21-22 decembrie 1989 ar fi fost o temperaturã de iarnã
autenticã, prãbuºirea „regimului ceauºist” ºi, odatã cu el, „colapsul comunismului”
poate s-ar fi amânat. Vremea „primãvãraticã” din Bucureºti a chemat parcã „pri-
mãvara politicã” în România.

Selecþia þintelor mulþimilor protestatare poate fi foarte bine ilustratã, referindu-ne
tot la evenimentele din decembnrie’89: mulþimile s-au revãrsat revoltate spre sediul
C.C. al P.C.R. Au fost ocolite Academia de Studii Sociale ºi Politice (fosta Academie
„ªtefan Gheorghiu” sau Spitalul Elias (al gospodãriei de partid), deºi erau în drumul
coloanelor revoltate. De ce? Pentru cã existã în comportamentele colective tendinþa
de ocrotire a ºcolilor, spitalelor, a unor magazine sau întreprinderi producãtoare de
bunuri necesare supravieþuirii populaþiei. 

În fine, prezenþa organelor de ordine este în mãsurã sã modifice compor-
tamentul colectiv. În decembrie ’89, armata s-a alãturat protestatarilor. „Armata
e cu noi!” – scandau mulþimile, ca un strigãt de biruinþã. „Miliþia” s-a rebotezat
„Poliþie” suspect de rapid (imediat dupã fuga cuplului Ceauºescu). Toþi aceºti
factori – ºi încã alþii – ne ajutã sã înþelegem mai bine comportamentul colectiv
al mulþimilor protestatare din acel decembrie care a schimbat istoria noastrã. 

Teorii despre dinamica mulþimilor

Mulþimile au polarizat interesul teoreticienilor, începând chiar cu primii ani
de la naºterea psihosociologiei. Nu este de mirare cã de-a lungul timpului au fost
propuse explicaþii teoretice multiple. Norman Goodman (1992/1998, pp. 428-430)
le-a grupat în trei categorii: 1) teoriile contagiunii (Le Bon, 1895; Blumer, 1937);
2) teoriile convergenþei (Martin, 1920; Allport, 1924); 3) teoria normei emergente
(Turner, 1964; Turner, Killian, 1972).

Teoriile contagiunii îºi au originea în concepþia lui Gustave Le Bon (1985)
pe care am prezentat-o deja. Ar fi de adãugat cã – aºa cum se pronunþã François
Chazel (1992/1997, p. 311) – pentru autorul Psihologiei mulþimilor „modernitatea
este periculoasã, fie cã se exprimã prin funcþionarea instituþiilor democratice, fie
cã se manifestã în cadrul agitaþiei sociale, în principal muncitoreºti. Imaginea
«mulþimilor distrugãtoare» permite vehicularea unui refuz total al democraþiei
liberale ºi al societãþii industriale”. 
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O serie de autori, nume de referinþã în psihosociologie, ºi-au fondat teoriile pe
emoþionalitatea crescutã a mulþimilor, explicând-o fie prin „contagiunea mintalã”,
fie prin „contagiunea comportamentalã”. Spre exemplu, Clark McPhail (1971)
considera mulþimile ca pe un monolit, caracterizat prin emoþionalitate exageratã.

Teoriile convergenþei explicã particularitãþile mulþimilor prin aceea cã
participanþii au caracteristici asemãnãtoare ºi aceeaºi stare de spirit, anterior reunirii
lor. Reuniþi într-o mulþime ei reacþioneazã uniform datoritã faptului cã au trãsãturi
de personalitate comune. Floyd H. Allport (1924) respinge explicaþia modificãrii
comportamentului indivizilor în starea de mulþime, vãzând în fenomenul de
„facilitare socialã” adevãrata cauzã a reacþiilor disproporþionate ale mulþimilor.
Norman Goodman (1992/1998, p. 429) remarcã limitele teoriilor convergenþei:
ignorarea factorilor situaþionali, incapacitatea de a explica de ce emoþiile negative
(de exemplu, frica sau ura) sunt mai uºor declanºate decât emoþiile pozitive (dra-
gostea sau atracþia interpersonalã).

Teoria normei emergente schimbã radical perspectiva asupra mulþimilor.
Observând cã unitatea mintalã a mulþimilor se întâlneºte foarte rar, Ralph H. Turner
ºi Lewis M. Killian (1972) sunt de pãrere cã nu impulsurile emoþionale ºi nici
trãsãturile de personalitate, ci rãspunsurile adaptative în situaþiile inedite ar putea
explica mai bine dinamica mulþimilor. Comportamentul colectiv în situaþia de
mulþime ar fi, dupã autorii anterior citaþi, un rãspuns colectiv la situaþiile noi, foarte
periculoase pentru care nu preexistã expectaþii ºi norme sociale. Mulþimile se
confruntã adesea cu situaþii ambigue, nestructurate. Din aceastã cauzã, mulþimile
trebuie sã producã norme valabile în aceste situaþii. În structura normelor care
emerg sunt integrate ºi elemente din vechile norme comportamentale.

Luând în calcul motivaþia, Ralph H. Turner ºi Lewis M. Killian (1972) au
identificat cinci tipuri de participanþi în cadrul mulþimilor: 

1) persoanele care simt o puternicã implicare a eului în situaþia datã (astfel de
persoane incitã la acþiune directã); 

2) persoanele îngrijorate de situaþie, care rar se implicã în acþiune; 
3) persoanele nesigure, care îºi cautã identitatea ºi un sens al vieþii (de exemplu,

adolescenþii care în cazul unor dezastre sociale sau naturale cautã sã dobân-
deascã statusul de adult); 

4) persoanele dornice de spectacolul oferit de mulþimile protestatare; 
5) persoanele caracterizate printr-o detaºare a eului, care nu reacþioneazã emo-

þional, urmãrind sã-ºi îndeplineascã sarcinile profesionale. 

Spre deosebire de teoriile contagiunii, teoria normei emergente acrediteazã
ideea conform cãreia comportamentul colectiv nu este un comportament iraþional,
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ci unul normativ. Aceastã teorie oferã o explicaþie a comportamentului colectiv în
perspectiva interacþionismului simbolic. În versiunea revizuitã, Ralph H. Turner
ºi Lewis M. Killian (1987) apreciazã cã norma emergentã nu este o regulã precisã
care ghideazã acþiunile oamenilor, ci o redefinire a situaþiei excepþionale.

Din teoria normei emergente au fost derivate unele predicþii implicând
structura socialã ºi interacþiunile sociale: în grupurile mari este necesar un timp
mai îndelungat pentru organizarea ºi mobilizarea indivizilor decât în grupurile
mici. În situaþiile de crizã, comunicarea interpersonalã se realizeazã sub o anumitã
presiune (milling process). Relativ recent, Ben E. Aguirre, Dennis Wenger ºi
Gabriela Vigo (1998) au testat aceste predicþii studiind comportamentul celor 415
de persoane care au fost evacuate în urma primului atac terorist (mai 1993) asupra
celor douã turnuri gemene de câte 110 etaje care formau World Trade Center
(ansamblu arhitectonic – simbol al SUA ºi al lumii democratice – distrus în atacul
terorist din 11 septembrie 2001).

Cei trei psihosociologi de la departamentul de sociologie al Universitãþii din
Texas au intervievat 415 de persoane care aveau birourile în World Trade Center.
Rãspunsurilor înregistrate susþin ipoteza cã mãrimea grupului ºi relaþiile inter-
personale preexistente influenþeazã emergenþa normei în situaþiile de crizã. Cei
mai mulþi respondenþi (89%) au declarat cã, dupã s-a produs explozia ºi a început
evacuarea clãdirilor, au perceput persoanele din apropierea lor ca fiind dispuse
sã acorde ajutor, nu ca fiind centrate pe sine. Respondenþii au descris compor-
tamentul celorlalþi mai degrabã raþional decât iraþional (96%), calm, nu excitat
(60%), cooperativ, nu competitiv (98%), organizat, nu panicat (86%). Majoritatea
celor care în momentul exploziei lucrau au conºtientizat cã s-a întâmplat ceva grav
(76%); doar puþine persoane ºi-au continuat munca. Aproximativ o treime dintre
cei care au rãspuns la chestionarul administrat a apreciat imediat cã s-a produs o
explozie; circa 40 la sutã nu ºi-au dat seama ce se întâmplã. Conform teoriei,
emergenþa normei, modificarea percepþiei situaþiei în situaþia de crizã influenþeazã
puternic comportamentul colectiv. 

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Care sunt notele definitorii ale comportamentului colectiv?
Caracterizaþi mulþimile la care aþi participat sau pe care le-aþi observat.
Ce relaþie existã între cele trei dimensiuni ale comportamentelor colective?
Evaluaþi concepþia lui Gustave Le Bon despre mulþimi.
Prin ce se caracterizeazã mulþimile protestatare?
În ce constã intervenþia psihosociologicã în situaþiile de mulþime?
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Capitolul 3

Zvonurile ºi rezistenþa la zvonuri

Septimiu Chelcea

Ubicuitatea zvonurilor nu cred cã mai trebuie argumentatã. Chiar dacã, aºa
cum susþine Jean-Noël Kapferer (1990/2006), zvonurile sunt cel mai vechi mijloc
de comunicare din lume, ele au început sã fie analizate ºtiinþific abia în contextul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, dat fiind cã în situaþiile de conflict armat
zvonurile pot fi utilizate ca o armã de luptã redutabilã. 

În cele ce urmeazã voi prezenta teoria zvonurilor ºi voi relua analiza unor
zvonuri, aºa cum am fãcut-o în prefaþa la lucrarea Zvonurile. Cel mai vechi mijloc
de comunicare din lume de Jean-Noël Kapferer (2006, pp. 5-47).

Elemente de teorie a zvonurilor

Acest fenomen psihosocial complex denumit „zvon” a fost definit de Robert 
H. Knapp (1944, p. 22) drept „o afirmaþie destinatã a fi crezutã, ce se raporteazã
la actualitate, diseminatã fãrã a fi verificatã oficial”. Este – susþine autorul anterior
citat – un caz special de comunicare informalã, incluzând mituri, legende, bancuri
(current humor). Faptul cã se referã la actualitate deosebeºte miturile ºi legendele
de zvonuri, iar scopul face distincþie între zvonuri ºi bancuri: zvonurile sunt lansate
pentru a fi crezute, bancurile pentru a face lumea sã râdã. Dupã Robert H. Knapp,
zvonurile au trei caracteristici: 

1) un mod special de transmitere, adesea „din gurã în gurã”; 
2) un conþinut informaþional (se referã la persoane, întâmplãri sau situaþii); 
3) o funcþie proprie, de satisfacere a nevoii emoþionale a comunitãþilor de a visa. 

Aºadar, zvonurile au predominant o funcþie de informare (de exemplu, „Churchill
a venit la Washington”) sau o funcþie expresivã, de exprimare a emoþiilor (de exem-
plu, „Rãzboiul se va termina peste ºase luni”). Deºi Robert H. Knapp a fost primul
psihosociolog care a analizat zvonurile, Gordon W. Allport ºi Leo J. Postman sunt
consideraþi adevãraþii fondatori ai acestui domeniu de cercetare, pentru cã au fãcut
primele experimente privind zvonurile, pe baza cãrora au identificat structura ºi
legile acestora. 
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În legãturã cu zvonurile existã în prezent douã paradigme explicative: „para-
digma psihologicã Allport-Postman” ºi „paradigma sociologicã Shibutani”. Dupã
opinia mea, cele douã paradigme de explicare a zvonurilor – cea a degradãrii
informaþiei prin retransmisii succesive, paradigma Allport-Postman (1947), ºi
cealaltã, mai nouã, a tranzacþiei colective, datoratã sociologului american Tamotsu
Shibutani (1960) – sunt complementare, nu reciproc exclusive.

Paradigma psihologicã

Psihosociologii americani Gordon W. Allport ºi Leo J. Postman au fãcut un
experiment pe 40 de grupuri de studenþi, militari ºi ofiþeri de poliþie. Au prezentat
un tablou care înfãþiºa o întâmplare dramaticã. Un subiect de experiment povesteºte
ceea ce se vede în tablou. Sunt menþionate 20 de detalii. Apoi subiecþii de expe-
riment îºi repovestesc unii altora conþinutul tabloului. Dupã ºase-ºapte retransmisii
s-a constatat o distorsiune puternicã a conþinutului mesajului (primei povestiri),
datoritã reducþiei, accentuãrii ºi asimilãrii (leveling, sharpening, and assimilation),
întocmai cum se întâmplã în procesele de percepþie ºi memorare.

În experiment, ca ºi în viaþa de zi cu zi, retransmisia mesajelor modificã
substanþa lor: circulând, zvonurile devin din ce în ce mai condensate, mesajele
conþin tot mai puþine cuvinte, numãrul detaliilor reþinute este din ce în ce mai mic.
În experimentul realizat de Gordon W. Allport ºi Leo J. Postman s-a constatat cã
dupã cinci-ºapte repovestiri se pierd aproximativ 70 la sutã din detalii. Pierderea
detaliilor este mai puternicã în primele repovestiri, apoi în repovestirile succesive
declinul este mai slab, în final se stabilizeazã. „Acest trend este identic cu cel
tipic stabilit în memorarea individualã, dar «memoria socialã» pierde în câteva
minute ceea ce memoria individualã pierde în câteva sãptãmâni” (Allport,
Postman, 1946–1947, p. 505). Reducþia este prima lege a zvonurilor.

Cea de-a doua lege se referã la „fenomenul de percepþie selectivã, de reþinere
ºi retransmitere a unui numãr mic de detalii din contextul original mai larg”
(Ibidem). Accentuarea constituie un fenomen complementar reducþiei ºi se reali-
zeazã în funcþie de interesele specifice ale membrilor grupului în cadrul cãruia
are loc transmiterea zvonurilor. Chiar dacã accentuarea intervine întotdeauna, nu
este accentuat acelaºi element. Nu sunt excluse situaþiile în care devine central
un element periferic ºi, ca urmare, în jurul lui se structureazã zvonul. Accentuarea
se poate realiza prin reþinerea unor cuvinte bizare sau incitante (de exemplu,
genocid, teroriºti etc.) sau luând formã numericã, fie prin exagerare, fie prin
diminuare (de exemplu, 60.000 de morþi în decembrie 1989 sau, în sens contrar,
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penuria alimentarã). Se accentueazã – observã Gordon W. Allport ºi Leo J.
Postman – ceea ce este în miºcare (de exemplu, prãbuºirea unui avion). Intervin
ºi factori constrângãtori de naturã psihologicã: necesitatea construirii unei scheme
mintale spaþio-temporale (elementele prime ale mesajelor sunt mai bine reþinute
decât celelalte) sau reþinerea cu precãdere a simbolurilor familiare subiecþilor (de
exemplu, frigul din locuinþe).

Reducþia ºi accentuarea în cadrul zvonurilor sunt datorate proceselor de asimilare
– considerã cei doi psihosociologi pe care i-am citat. În cursul povestirii ºi repovestirii
se produce o asimilare la tema principalã a zvonului (detaliile sunt suprimate sau
accentuate în funcþie de ideea dominantã a zvonului, sporind coerenþa ºi logica
discursului). Pentru construirea unei povestiri coerente, conform principiilor gestal-
tismului (pentru obþinerea unei „forme bune”), sunt completate informaþiile lacunare,
iar pentru a face „economie de memorie” se produce o condensare a elementelor
prin fuzionarea lor (de exemplu, se vorbeºte despre „furia demonstranþilor” ºi se
descrie comportamentul mulþimilor, nu comportamentul indivizilor care alcãtuiesc
mulþimile). Asimilarea se mai realizeazã ºi prin anticipare (în sensul aºteptãrilor pe
care le au participanþii la transmiterea zvonurilor), ca ºi prin asocierea stereotipurilor
verbale (povestirea încorporeazã cliºeele naratorilor). 

Este de reþinut concluzia celor doi autori: reducþia, accentuarea ºi asimilarea
„funcþioneazã simultan ºi reflectã un proces subiectiv unitar, care are ca rezultat
autismul ºi falsificarea atât de caracteristice zvonurilor” (Ibidem). Dupã publi-
carea de cãtre Gordon W. Allport ºi Leo J. Postman a lucrãrii The Psychology of
Rumor (1947), paradigma psihologicã a fost larg acceptatã ºi a inspirat numeroa-
se cercetãri, dar a generat ºi numeroase critici. Dincolo de artificialitatea expe-
rimentãrii în laborator a transmiterii în serie a informaþiilor, s-a reproºat design-ului
experimental cã reduce apariþia zvonurilor la un singur lanþ de subiecþi ºi cã explicã
distorsiunea informaþiilor prin procesele de „economisire a memoriei”. Warren
A. Peterson ºi Noel P. Gist (1951) considerau cã principala limitã a experimentelor
lui Gordon W. Allport ºi Leo J. Postman constã în asumpþia cã zvonurile ar rezulta
fundamental din distorsiunile de percepþie ºi din comunicarea verbalã unilateralã.
Se pierde din vedere cã în viaþa de zi cu zi acelaºi individ poate transmite infor-
maþia succesiv unui numãr mare de persoane, comunicând de fiecare datã diferite
versiuni nu datoritã slãbiciunilor memoriei, ci din cauzã cã se aflã cu respectivele
persoane în relaþii diferite. „Persoanele care dezvoltã ºi transmit zvonuri nu
reacþioneazã pasiv la stimuli, cum susþin implicit Gordon W. Allport ºi Leo J.
Postman, ci acþioneazã într-o situaþie care este problematicã ºi afectiv evocativã
pentru ele. Aºteptãrile publicului, teama, anxietatea, ostilitatea ºi aspiraþiile sunt
adesea clar manifestate în zvonuri. Dezvoltarea ºi transmiterea zvonurilor implicã
interpretãri, discuþii, speculaþii ºi imaginaþie creativã” (W. A. Peterson ºi N. P.
Gist, 1951, p. 161).
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Paradigma sociologicã 

Aceastã paradigmã este la fel de veche, dacã nu mai veche, decât cea psiho-
logicã, deºi ea a dobândit notorietate odatã cu publicarea de cãtre sociologul
american Tamotsu Shibutani a lucrãrii Improvised News. A Sociological Study of
Rumor (1966). Tamotsu Shibutani a lansat paradigma sociologicã în teza sa de
doctorat The Circulation of Rumors as a Form of Collective Behavior, susþinutã
în 1940 la Universitatea din Chicago.

Conform acestei paradigme, zvonul este vãzut ca „un pattern de comunicare care
se dezvoltã când oamenii sunt implicaþi împreunã într-o situaþie în care s-a întâmplat
ceva extraordinar, care îi face sã îºi adune resursele lor intelectuale într-un efort pentru
a se orienta. Zvonul este considerat o activitate colectivã care îºi dobândeºte orga-
nizarea ºi direcþia prin colaborarea unui numãr mare de persoane” (T. Shibutani, 1966,
p. 9). Spre deosebire de paradigma psihologicã Allport-Postman, zvonul nu este vãzut
ca un „obiect” ce se transmite de la o persoanã la alta ºi care prin reducþie, accentuare
ºi asimilare suferã deformãri, ci ca un proces de definire a unei situaþii.

Tamotsu Shibutani considerã cã unitatea de bazã în analiza zvonurilor, ca
improvizãri colective de interpretãri, o constituie „situaþia ambiguã”. Zvonurile
apar în situaþii de ambiguitate. Gordon W. Allport ºi Leo J. Postman au exprimat
acest adevãr în formula

Dar aceastã formulã, conform cãreia intensitatea zvonurilor depinde de
importanþa pentru subiecþi la un anumit moment dat a informaþiei ºi de ambiguitate
(neclaritatea situaþiei), susþine Tamotsu Shibutani (1966, p. 57), nu a fost verificatã;
din componenþa ei lipsesc variabilele legate de structura de personalitate ºi de
contextul social concret. Anumite caracteristici de personalitate într-un context
social concret faciliteazã naºterea ºi viaþa zvonurilor. Dintre factorii de perso-
nalitate, psihologul german Horst Schuh (1981) ia în discuþie „capacitatea criticã”,
argumentând cã „cu cât atitudinea indivizilor este mai criticã, cu atât influenþa
zvonurilor este mai redusã”. Se propune urmãtoarea formulã, specificându-se fap-
tul cã respectiva capacitate criticã a persoanelor depinde de coeficientul de inteli-
genþã ridicat ºi de buna cunoaºtere a proceselor ºi legitãþilor psihice. 
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Personal, propun o formulã a emergenþei zvonurilor care ia în calcul mai multe
variabile. Din punctul meu de vedere, emergenþa zvonurilor într-un context social
dat (S) este funcþie (f) de importanþa evenimentului (I) ºi de ambiguitate (A), factori
care potenþeazã zvonul, dar ºi de anumite trãsãturi de personalitate (P) care
acþioneazã frenator (capacitatea criticã, externalismul º.a.). 

Cercetãrile proprii desfãºurate în 1992 în cadrul Institutului de Psihologie al
Academiei Române au evidenþiat relaþia dintre locul controlului ºi emergenþa
zvonurilor. Cei ce plaseazã controlul comportamentului în exterior, care percep
cã ceea ce se întâmplã cu ei se datoreazã norocului, ºansei, sorþii sau puterii altora,
sunt mai vulnerabili la zvon decât cei care au credinþa în controlul intern, care
percep recompensele ºi pedepsele ca fiind contingente comportamentelor sau
caracteristicilor proprii (Chelcea, 1994, pp. 184-203).

Tipuri de zvonuri ºi controlul zvonurilor

Panorama zvonurilor este nesfârºitã. Ca fenomene psihosociale complexe, zvo-
nurile sunt consubstanþiale vieþii sociale – pare a fi concluzia reflecþiilor lui Jean-Noël
Kapferer. Zvonurile nu au nimic misterios, extraordinar sau patologic – ne spune
autorul. Substanþa lor, informaþiile neoficiale, neverificate, se structureazã în baza
unei logici specifice: despre un subiect valorizat pozitiv (S+) se afirmã cã a realizat
o acþiune negativã (A–). Numai structura paradoxalã (S+) x (A–) ºocheazã ºi face
ca zvonul sã circule. Cine nu a fost consternat aflând cã X, om politic ºi mare patriot,
este implicat în afaceri financiare dubioase?! Cine nu a încercat sã-ºi explice, în
discuþiile cu prietenii, ºtirile apãrute în presã (iunie-iulie 1993) despre pierderea
controlului flotei strategice a þãrii, în urma unui contract de asociere a firmei
„Petromin” cu firma unui armator grec?! Sigur, importanþa evenimentului, dar ºi
ambiguitatea ºtirilor au fãcut ca informaþiile neoficiale sã circule „în paralel” cu
cele oficiale. Capacitatea criticã a fiecãruia de a filtra informaþia. 
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Dar existã zvonuri ºi zvonuri. Existã zvonuri care se centreazã asupra eveni-
mentelor din trecut, spre deosebire de altele care sunt predictive, care anticipeazã
evenimentele viitoare. Unele zvonuri sunt spontane; altele par a servi scopurilor
anumitor grupuri sociale. Zvonurile corespunzãtoare fantasmelor au alte carac-
teristici decât cele bazate mai mult sau mai puþin pe raþionamente logice.

O tipologie a zvonurilor s-ar putea construi pe baza urmãtoarelor criterii: 

1) cauza apariþiei lor (dorinþele, visurile populaþiei, anxietatea oamenilor sau
incitarea populaþiei); 

2) importanþa informaþiei pentru colectivitate (zvonuri minore ºi zvonuri majore); 
3) plauzibilitatea zvonurilor (zvonuri plauzibile versus zvonuri-fantezie); 
4) sursa (zvonuri apãrute printr-o tranzacþie colectivã ºi zvonuri puse în circulaþie

de instituþii specializate în diversiune sau protecþie psihologicã); 
5) durata (zvonuri cu viaþã scurtã ºi zvonuri vivante, recurente); 
6) canalul de comunicare (zvonuri transmise de la „gura clevetitoare” la „urechea

avidã de informaþii ºocante” ºi zvonuri transmise prin mass-media); 
7) consecinþele sociale (zvonuri cu consecinþe pozitive pentru individ ºi societate

versus zvonuri cu consecinþe negative – dezorganizare, panicã etc.).

Zvonurile nu pot fi eradicate, dar pot fi controlate, diminuate în ceea ce priveºte
viteza lor de transmitere ºi consecinþele lor nocive, când este cazul (de exemplu,
în timp de rãzboi). Robert H. Knapp (1944, pp. 35-36) propune ºase cãi pentru
controlul zvonurilor: 

1) asigurarea încrederii în canalele de comunicare obiºnuite prin transmiterea
informaþiilor complete ºi exacte; 

2) dezvoltarea încrederii maxime în lideri; 
3) informarea corespunzãtoare ºi rapidã a populaþiei; 
4) accesibilitatea informaþiilor; 
5) prevenirea lipsei de ocupaþie, monotoniei ºi dezorganizãrii persoanelor; 
6) organizarea de campanii împotriva zvonurilor.

Personal consider cã un program de combatere a zvonurilor trebuie sã înceapã
cu difuzarea cunoºtinþelor de psihosociologie a persuasiunii ºi apoi sã se materia-
lizeze în acþiuni sociale concrete. În direcþia controlului zvonurilor, Jean-Noël
Kapferer are merite teoretice ºi practice deosebite. Studiul sãu Le contrôle des
rumeurs (1990) constituie un îndreptar psihosociologic de combatere a zvonurilor
prin lansarea unor ipoteze despre originea ºi motivaþia celor ce colporteazã, adicã
prin lansarea unor contra-zvonuri. Pe de altã parte, „Fondations pour l’étude et
l’information sur les rumeurs”, instituþie creatã în 1984 de Jean-Noël Kapferer,
ºi-a dovedit eficacitatea practicã. Populaþia poate semnala telefonic fundaþiei

58 Psihologie socialã

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:13 AM  Page 58



zvonurile care încep sã circule. Oamenii cer informaþii suplimentare despre ºtirile
neoficiale de adevãrul cãrora se îndoiesc. Astfel, cercetarea psihosociologicã ºi
acþiunea socialã îºi dau mâna.

Zvonurile din decembrie ’89

Vã mai amintiþi zvonurile din decembrie ’89: apa este otrãvitã, 60.000 de vic-
time, sunt rãpiþi copiii ºi atâtea altele? Cum de au apãrut? De ce au circulat? Ce
efecte individuale ºi colective au avut?

Zvonul despre otrãvirea apei a circulat intens în Bucureºti ºi în alte oraºe
ale þãrii chiar a doua zi dupã fuga perechii dictatoriale. „Am primit un telefon de
la un bun prieten care mã avertiza sã nu consumãm apã din reþeaua publicã, întrucât
aceasta este otrãvitã. Îmi aduc perfect aminte: era 23 decembrie, seara târziu, cãtre
ora 22:30. Imediat le-am spus copiilor ºi soþiei ce-am aflat. Apoi m-am pus pe tele-
foane. Mi-am anunþat cele douã surori ºi prietenii. ªtiau ºi ei cã apa este otrãvitã.”
Zvonul despre otrãvirea apei de cãtre teroriºti s-a rãspândit rapid ºi a creat panicã.
„În faþa blocului în care locuiam, cineva în noapte a început sã strige: apa este
otrãvitã! Era înfiorãtor. Dupã ce vãzusem la televizor cã asupra populaþiei adunate
în faþa fostului C.C. al P.C.R. se trage, cã sunt morþi ºi rãniþi, cã Biblioteca Centralã
Universitarã s-a mistuit în flãcãri, n-am mai avut nicio îndoialã cã teroriºtii acþio-
neazã fãrã scrupule. N-am mai pus la îndoialã ºtirea despre otrãvirea apei.”

În dimineaþa zilei urmãtoare oamenii alergau îngrijoraþi dupã apã mineralã.
Alimentarele au fost luate cu asalt. La radio ºi TV a început difuzarea comuni-
catelor din partea Consiliului Naþional al Apelor. Presa scrisã a reacþionat cu „ºtiri
de ultimã orã”: „În seara zilei de 23 spre 24 decembrie, o diversiune pusã la cale
de elemente iresponsabile a alertat atât populaþia Capitalei, cât ºi pe cea din
numeroase alte oraºe din þarã, spunând cã apa a fost infectatã. Mesajul a ajuns ºi
la Consiliul Naþional al Apelor, care a dispus de urgenþã probe de laborator supli-
mentare. Mesajul fals a fost comunicat imediat în toate oraºele. Calitatea apei nu
a suferit pânã acum”. În continuare, România Liberã din 25 decembrie 1989 infor-
ma: „Echipe specializate supravegheazã zi ºi noapte calitatea apei, analizând din
orã în orã probele ce se aduc din bazinele de alimentare ale tuturor oraºelor ºi
localitãþilor þãrii. Se efectueazã analize de laborator chimice, bacteriologice, biolo-
gice, radioactive, care dau calificativul apei ce ajunge în locuinþele oamenilor”.
În acelaºi numãr al cotidianului „tuturor forþelor patriotice ºi democratice din Ro-
mânia” se mai precizeazã: „Am mai aflat în acelaºi timp cã barajele ºi bazinele
de alimentare cu apã sunt apãrate de militari ai forþelor armate, precum ºi de
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lucrãtori ai Consiliului Naþional al Apelor” (România liberã, 14.037, p. 2). În
România liberã (14.039, p. 3) din 27 decembrie ºi în Adevãrul din 29 decembrie
1989 se comunica de la amintitul Consiliu: „În toate judeþele þãrii ºi în municipiul
Bucureºti calitatea apei este corespunzãtoare”.

Cum a fost combãtut acest zvon? S-au difuzat rapid ºtiri de la Consiliul
Naþional al Apelor – instituþie ministerialã din subordinea Guvernului. S-au dat
asigurãri cã toate bazinele de alimentare cu apã sunt supravegheate zi ºi noapte,
fãcându-se analize din orã în orã, cã aceste bazine, ca ºi barajele sunt apãrate de
militari ai forþelor armate ºi de lucrãtori ai Consiliului Naþional al Apelor.

A fost eficientã acþiunea de dezamorsare a zvonului? Înclinãm sã dãm un
rãspuns negativ. Mai întâi, pentru cã nu s-a oferit o informaþie oficialã, un comu-
nicat al Consiliului Naþional al Apelor, pentru cã în „ºtirile de ultimã orã” nu era
exclusã posibilitatea otrãvirii apei: „Calitatea apei nu a suferit pânã acum”,
„barajele, precum ºi bazinele de alimentare cu apã sunt apãrate…”.

Viaþa zvonului ar fi fost curmatã mai rapid dacã Ministerul Sãnãtãþii ar fi comu-
nicat cã nu s-a înregistrat niciun caz de otrãvire datorat consumului de apã, dacã
s-ar fi publicat comunicate oficiale din partea Consiliului Naþional al Apelor ºi
dacã nu s-ar fi exagerat, pretinzându-se cã din orã în orã se face analiza chimicã,
bacteriologicã ºi radioactivã din bazinele de alimentare ale tuturor oraºelor ºi
localitãþilor þãrii. În bulversarea de dupã 22 decembrie 1989 o astfel de suprave-
ghere ar fi fost imposibilã ºi oamenii, intuind exagerarea, au pus la îndoialã veri-
dicitatea informaþiilor difuzate în presã. În plus, o acþiune criminalã de otrãvire
a apei se putea realiza introducându-se substanþe nocive în reþeaua de alimentare
cu apã, dincolo de staþiile de filtrare ale bazinelor supravegheate. Din fericire,
aºa ceva nu s-a întâmplat, dar zvonul a circulat ºi nimeni în acele momente nu a
calificat drept neadevãrate informaþiile transmise de la gurã la ureche direct, sau
prin mass-media. Nimeni nu a atras atenþia cã zvonul despre otrãvirea apei face
parte de mult timp din arsenalul rãzboiului psihologic.

Willi Münzenberg, analizând utilizarea zvonului despre otrãvirea apei, arãta cã
în 1914, la începutul Primului Rãzboi Mondial, biroul telegrafic german a anunþat:
„Astãzi, un doctor francez, cu ajutorul a doi ofiþeri francezi, a încercat sã otrãveascã
apa unei fântâni din Metz cu bacili de ciumã ºi holerã. Criminalii au fost arestaþi
ºi împuºcaþi”. Mai târziu, ºtirea a fost dezminþitã, dar pentru moment ea a fãcut sã
creascã ura populaþiei germane împotriva „laºilor otrãvitori francezi”. Minciuna din
1914 reapare ca armã a propagandei hitleriste. La 1 martie 1933, Völkischer
Beobachter difuzeazã urmãtoarea ºtire: „În scrierile comuniste gãsite este vorba chiar
de folosirea otrãvii în mâncãruri ºi fântâni”. Regimul naþional-socialist adoptã o „lege
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de necesitate” prevãzând pedeapsa cu moartea pentru diferite delicte, printre care
ºi „otrãvirea”. Nici înainte, nici dupã promulgarea acestei legi nu s-a identificat vreun
caz de otrãvire ca act terorist. Totuºi, propaganda lui Goebbels continuã pânã la 5
martie 1933 difuzarea minciunilor despre adversarii politici care acþioneazã prin
otrãviri. Minciuna i-a ajutat lui Hitler. Oamenii, înspãimântaþi de nelegiuirile
„comise” de opozanþii antifasciºti, l-au votat. Cei trei care au încercat otrãvirea
„fântânii din Metz” în 1914, „criminalii care foloseau otrava” în 1933, „teroriºtii
care au otrãvit apa în România” în 1989, ca ºi cei care au „infectat fântânile din
Basarabia” în 1992 (cum s-a relatat într-un reportaj din emisiunea „Mesager” la
sfârºitul lunii iulie 1992) nu au existat în realitate, ci numai în zvonurile care au
circulat. Minciunile au fost lansate cu scopul precis de a spori ura, de a înspãimânta
sau de a câºtiga noi adepþi? Greu de spus. Menþionez doar cã profesorul Aubin
Heyndricke, la 29 decembrie 1989, afirma cã la Sibiu securitatea ar fi otrãvit apa.
„Nimeni n-a putut confirma acest lucru ºi nicio urmã de otravã n-a fost descoperitã”
(Mommerency, 1992, p. 70). Fapt este cã ºtiri mincinoase de acest fel au circulat,
au fost reluate de mass-media, au fost transmise cu rapiditate în þarã ºi peste hotare.
ªi aceasta este important pentru existenþa unui zvon.

Zvonurile despre otrãvirea apei relevã câteva caracteristici: au circulat în
situaþii sociale tensionate (rãzboi, luptã pentru putere, revoluþie); au fost lansate,
susþinute sau dezminþite de mass-media (presa scrisã, radio ºi TV); au demascat
cu precizie vinovaþii (inamicii de rãzboi, adversarii politici, teroriºtii, separatiºtii);
au avut consecinþe favorabile anumitor forþe ostile intereselor populaþiei (învrãj-
biri, destabilizare, teroare). Zvonurile despre otrãvirea apei intrã în categoria acelora
cu viaþã scurtã. Ele au o mare încãrcãturã emoþionalã, se propagã rapid ºi reapar
– aºa cum am vãzut – în diferite locuri, la mare distanþã în timp ºi spaþiu.

Zvonul despre genocidul din România. Dacã în cursul evenimentelor din
decembrie 1989 ar fi fost ucis un singur om, aceasta tot crimã se numea. Un regim
care proclama omul ca valoare supremã, curmând vieþi omeneºti, nu putea sã nu
se demaºte ca antiuman. De aici sã pornim când încercãm sã analizãm zvonurile
despre genocidul din România ca ºtiri false, lansate de mass-media din þarã ºi
strãinãtate. La 25 decembrie 1989, Tribunalul Militar Extraordinar i-a condamnat
la moarte ºi confiscarea averii pe Nicolae Ceauºescu ºi pe Elena Ceauºescu pentru
urmãtoarele capete de acuzare:

1) Genocid – peste 60.000 de victime.
2) Subminarea puterii de stat prin organizarea de acþiuni armate împotriva po-

porului ºi a puterii de stat.
3) Infracþiunea de distrugere a bunurilor obºteºti, prin distrugerea ºi avarierea

unor clãdiri, explozii în oraºe etc.
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4) Subminarea economiei naþionale.
5) Încercarea de a fugi din þarã pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari,

depuse la bãncile strãine.

Comunicatul se încheie cu precizarea cã sentinþa a rãmas definitivã ºi a fost
executatã. Aºa a fost lansat zvonul despre „genocid”. A pornit de la o sursã oficialã
cu credibilitate redusã. Mijloacele de comunicare în masã din þarã ºi strãinãtate,
reluând comunicatul, au contribuit la rãspândirea informaþiei ºocante. România liberã
din 27 decembrie 1989 titra: „Tiranul ºi-a primit pedeapsa meritatã. Un cãlãu care
are pe conºtiinþã 60.000 de victime” (14.039, p. 4). O zi mai târziu, în acelaºi ziar,
la rubrica „Exerciþiul libertãþii” citim: „Cu 60.000 de vieþi am plãtit…” (România
liberã, 14.040, p. 1). Mai departe a intervenit puterea de înþelegere a fiecãruia.
Echilibrul emoþional a fost frânt. „Am fãcut parte dintr-un partid criminal! Am fost
manipulaþi de doi cãlãi sângeroºi” – spuneau unii. „Nu se poate! Minciuni!” –
replicau alþii. Mulþi aºteptau verificarea informaþiei. Dar aceasta nu s-a realizat decât
târziu, în august 1990, când Adevãrul publicã un tabel statistic cuprinzând împãrþirea
pe categorii de sex, vârstã ºi situaþie socio-profesionalã a celor ce au murit în cursul
evenimentelor din decembrie 1989 – ianuarie 1990: 1.030 de morþi. Cifra victimelor
fusese deci majoratã de peste 60 de ori (dat fiind faptul cã statistica ultimã cuprinde
persoanele ucise în decembrie ºi ianuarie, nu pânã la 25 decembrie). Între timp,
zvonurile au continuat sã circule, întreþinute ºi de declaraþiile oficiale contradictorii.
La 8 ianuarie, preºedintele Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale, Ion Iliescu,
declara într-un interviu acordat ziarului german Die Welt: „60.000 de morþi, rãniþi
ºi dispãruþi”. În aceeaºi zi, Silviu Brucan, membru marcant în acelaºi Consiliu,
admiþând cã numãrul morþilor nu depãºea 10.000, preciza cã 60.000 reprezenta
numãrul „tuturor victimelor pe care le fãcuse Ceauºescu de când era la putere”
(Mommerency, 1992, p. 67). În timp ce astfel de informaþii erau difuzate de
mass-media din þarã ºi din strãinãtate, oficialitãþile luau în considerare alte cifre:
secretarul de stat cu acþiuni umanitare în guvernul francez, Bernard Kouchner, dupã
o vizitã în România la 27 decembrie 1989, estima la 766 numãrul morþilor. Michel
Tibon-Cornillon, conferenþiar la Facultatea de Înalte Studii de ªtiinþe Sociale, aprecia
pe baza unei anchete fãcute în România pe 25-26 decembrie 1989 cu medicii
responsabili de spitale: „Cifra de 1.000 de morþi este o estimare corectã a numãrului
total de victime” (Idem, p. 63). Ziarul Le Monde a publicat aceastã estimare în ediþia
sa din 5 ianuarie 1990. O cifrã apropiatã – 1.033 de morþi (din care 270 militari) a
fost menþionatã la 27 februarie în ziarul Libération.

Zvonurile despre zecile de mii de victime, eroi ai revoluþiei, au înfiorat populaþia
României. Abia la 10 august 1990 ziarul Adevãrul insereazã în editorialul Pietate,
dar ºi exactitate un tabel statistic „al celor ce au murit în cursul evenimentelor din
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decembrie-ianuarie” (Pãduraru, 1990, p. 1). Cititorii din România au aflat cu o
întârziere de o jumãtate de an ceea ce în strãinãtate se ºtia: 1.030 de victime în toatã
þara. Au fost uciºi 958 de bãrbaþi ºi 72 de femei. Fostul ministru al Sãnãtãþii, dr.
Ciobanu, declara la 25 decembrie 1989 unui reporter al publicaþiei La Nouvelle
Gazette cã „la Bucureºti nu sunt mai mult de 500 de persoane ucise ºi cã în toatã
þara pot fi maximum câteva mii” (Mommerency, 1992, p. 67). Zvonul despre
genocidul din România a fost lansat ºi întreþinut de mass-media. Minciuna continuu
ajustatã a constituit sâmburele zvonului. Iatã cifrele durerii. (Tabelul 1)

Tabelul 1. Victimele evenimentelor din decembrie ’89

S-a verificat încã o datã cã o minciunã cu cât este mai mare, cu atât este crezutã
mai mult. Dupã cinci ani de la revoluþie, o comisie parlamentarã încã mai analiza
evenimentele din decembrie 1989. La 10 decembrie 1992, procurorul general al
României a comunicat presei stadiul rezolvãrii dosarelor juridice ale revoluþiei.
În 2005, s-a redeschis dosarul revoluþiei. Se va afla oare în sfârºit adevãrul?

Zvonul despre rãpirea copiilor. Acest zvon a circulat cu insistenþã în primele
luni ale anului 1990. Se spunea cu groazã cã teroriºtii îi sechestreazã pe minori
pentru a cere în schimbul lor eliberarea „prinþiºorului”. Cum se explicã acest zvon?
Care este adevãrul?

Zvonurile cu privire la copii au un caracter recurent, apar periodic ºi, adesea,
genereazã izbucniri de mânie colectivã. Aºa s-a întâmplat în Franþa, de exemplu,
la Lyon, în 1768, când mulþimea a dat crezare zvonului cã sunt rãpiþi copii pentru
a li se tãia un braþ, ca sã rãmânã ciungi. Jean Delumeau explica psihologic zvonul
ºi accesul de mânie prin credulitatea maselor, care îºi închipuiau acum douã secole
cã ar fi fost posibilã o astfel de intervenþie chirurgicalã. În plus, aºa cum
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Persoane decedate
– pânã la 22 decembrie
– dupã 22 decembrie

Persoane rãnite
– pânã la 22 decembrie
– dupã 22 decembrie

Decedaþi la Timiºoara
– pânã la 22 decembrie
– dupã 22 decembrie

Rãniþi la Timiºoara
– pânã la 22 decembrie
– dupã 22 decembrie

Decedaþi la Bucureºti
– pânã la 22 decembrie
– dupã 22 decembrie

Rãniþi la Bucureºti
– pânã la 22 decembrie
– dupã 22 decembrie

1.104
160
944

3.321
1.107
2.214

93
73
20

373
296

77
564

49
515

1.761
599

1.162

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:13 AM  Page 63



menþioneazã strãlucitul istoric de la Collège de France, zvonul a fost întreþinut de
atitudinea faþã de cei incriminaþi (Delumeau, 1978/1986, p. 291). Astfel de zvonuri
au circulat în Franþa cu o anumitã periodicitate: erau acuzaþi când þiganii ºi oamenii
sãraci, când cãlugãrii ºi poliþia. Ele se brodau – explicã autorul citat – pe douã
elemente: fricã ºi gândire magicã. Frica, emoþie absolut fireascã, ne face uneori
sã vedem primejdia mai mare decât este ea în realitate. Anxietatea patologicã
conduce la reacþii dezadaptative ºi se fondeazã pe situaþii ºi elemente periculoase
inexistente. Pe de altã parte, mentalitatea magicã, în baza principiului similaritãþii,
întãrea credinþa absurdã a vindecãtorilor prin transfer de sãnãtate, acceptându-se
povestea cunoscutã încã din timpul împãratului roman Constantin cel Mare
(306–337), potrivit cãreia lepra s-ar tãmãdui prin îmbãierea în sânge omenesc.

La explicaþiile sugerate de Jean Delumeau s-ar mai putea adãuga urmãtorul
element: comportamentul parental de ocrotire, programat ereditar. Aºa cum au
demonstrat studiile de etologie umanã, în mod instinctiv imaginea „puiului de om”,
cu capul mult prea mare în raport cu corpul, cu fruntea puternic bombatã, cu faþa
numai ochi ºi cu obrajii de porþelan, declanºeazã la adulþi sentimente ºi compor-
tamente de ocrotire.

Marele public are despre dispariþia copiilor o percepþie intermitentã ºi indirectã
– considerã Véronique Campion-Vincent (1990). Tema apare la anumite inter-
vale de timp, iar cei ce colporteazã nu cunosc nemijlocit situaþia, ci prin intermediul
presei sau al altor mijloace de comunicare în masã. Specialista citatã, cercetãtor
ºtiinþific la Centre National de la Recherche Scientifique din Paris, apreciazã cã
patru sunt factorii ce trebuie luaþi în considerare când se analizeazã fenomenul
dispariþiei persoanelor, ºi anume dificultatea de evaluare ºi mãsurare, poziþia oficia-
litãþii, percepþia actorilor sociali ºi atitudinea mijloacelor de comunicare în masã. 

Cazurile de persoane dispãrute nu se regãsesc cu exactitate în statisticile
oficiale. Existã ºi aici o „cifrã neagrã”: unele dispariþii nu sunt raportate organelor
în drept datoritã indiferenþei anturajului familial sau inexistenþei familiei, aceeaºi
persoanã poate dispãrea de acasã de mai multe ori etc. Cauzele dispariþiei minorilor
– fenomen în creºtere în societãþile moderne: în Franþa, de exemplu, în intervalul
1963–1987 numãrul minorilor (13-18 ani) dispãruþi a crescut de la 2.500 la 29.000
– sunt legate de emanciparea copiilor ºi tinerilor, de creºterea permisivitãþii ºi
mobilitãþii sociale ºi spaþiale, de transformãrile din structura familiei. Pe de altã
parte, aºa cum remarca sociologul american Joel Best (1988), percepþia activiº-
tilor sociali (juriºti, asistenþi, sociologi, jurnaliºti etc.) asupra fenomenului este
alarmistã, angoasantã, tinzând spre mãrirea numãrului cazurilor de dispariþie (prin
includerea în statistici ºi a absenþelor de acasã de scurtã duratã) – toate acestea
pentru a justifica militantismul lor ºi pentru a convinge populaþia cã societatea
modernã se aflã în faþa unei probleme grave: dispariþia copiilor. În fine, atitudinea
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mijloacelor de informare în masã joacã un rol major în circulaþia zvonurilor despre
dispariþia copiilor (rãpirea copiilor). Între o viziune liniºtitoare ºi una panicardã,
mass-media ocupã, de regulã, o poziþie echidistantã. De regulã, dar nu întotdeauna.
Uneori, presa tinde sã se apropie de extrema alarmistã a continuumului atitudinal.
Deliberat sau spontan, aºa cum s-a întâmplat cu mijloacele de informare în masã
din România dupã decembrie 1989.

Despre rãpirea copiilor s-a ºoptit sau s-a povestit ºi la noi dintotdeauna. ªi
în folclorul românesc se regãseºte tema cãpcãunului care furã copii. Unii pãrinþi
îºi ameninþã ºi azi copiii când nu sunt cuminþi cu vorbele: „Vine moºu ºi te ia!”.
Poezia lui George Coºbuc: „Ieri, pe drum, un om sãrac / Întreba pe la vecine: /
– Poartã-se copiii bine? / Dacã nu, îi vâr în sac!” ne-a rãmas întipãritã în memorie.

Dupã evenimentele din decembrie ’89, ºtirile despre rãpirea copiilor transmise
de la gurã la… ureche s-au înmulþit în progresie geometricã, atingând apogeul cãtre
sfârºitul lunii ianuarie 1990. Ele au creat panicã. În unele ºcoli din Bucureºti elevii
au fost sfãtuiþi de profesori ºi mai ales de învãþãtoare sã rãmânã acasã pe 26 ianuarie
(ziua de naºtere a lui N. Ceauºescu) spre a nu se expune niciunui risc. Frica de
acþiunile teroriste a potenþat circulaþia zvonului. Deºi reprezentanþii autorizaþi ai
poliþiei au dat asigurãri publice cã nu existã nici mãcar prezumþia rãpirii vreunui
copil, deºi s-a arãtat cã dispariþia unor minori, de regulã handicapaþi psihic sau
provenind din familii dezorganizate, se întâlnea ºi în trecutul mai îndepãrtat, totuºi
spiritele nu s-au calmat. De ce? Pentru cã au existat unele evenimente greu de
explicat, asupra cãrora oficialitãþile nu au oferit suficiente explicaþii. Nu s-a precizat,
de exemplu, de ce a fost necesarã amânarea datei de începere a trimestrului al doilea
pentru clasele mici. Oamenii au încercat sã-ºi explice singuri aceastã decizie ºi au
incriminat pericolul rãpirii copiilor. Din punct de vedere psihosociologic, lucrurile
sunt clare: cu cât mai multe informaþii oficiale, cu atât mai puþine zvonuri! 

Zvonul despre rãpirea copiilor ºi-a datorat longevitatea ºi modului în care s-a
relatat în presã despre dispariþia unor persoane. Spre deosebire de perioada „epocii
de aur”, ziarele, radioul, televiziunea au dobândit libertatea de a informa despre
astfel de cazuri. Un lucru salutar, cu profunde semnificaþii umanitare. Dar atenþie
la „efectul bumerang”! Am numãrat în ziarele Adevãrul ºi România liberã peste
70 de cazuri de persoane dispãrute, despre care s-a relatat cu începere din 7 ianuarie
pânã la 15 februarie 1990. Copiii (pânã la 16 ani) reprezentau doar o pãtrime din
totalul celor dispãruþi. Din pãcate, în unele anunþuri nu se specificau vârsta, nici
împrejurãrile dispariþiei copiilor. Unii dintre ei prezentau semne de debilitate
mintalã, sufereau de encefalopatie, de amnezie etc. Intervalul dintre data dispariþiei
ºi data apariþiei în presã varia foarte mult: de la douã zile la doi ani! Îngrijorarea
pãrinþilor, rudelor sau prietenilor pare fireascã, indiferent de timpul scurs de la
constatarea absenþei copilului de acasã. Se poate justifica totul, chiar ºi inserarea
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apelurilor umanitare în coloanele ziarelor apãrute imediat dupã 22 decembrie 1989,
deºi confuzia nu pare deloc întâmplãtoare: se alãturau fotografiile unor copii dis-
pãruþi în momentele fierbinþi ale revoluþiei cu fotografii sau ºtiri despre copii han-
dicapaþi dispãruþi cu luni ºi ani de zile în urmã… Zvonul nu ar fi avut o biografie
bogatã dacã s-ar fi anunþat în presã ºi cazurile de „reapariþie” a copiilor… „rãpiþi”.

„ªoaptele” de altãdatã

În regimul comunist din România zvonurile nu se transmiteau cu voce tare,
se ºopteau. Între prieteni se transmiteau fel de fel de informaþii ºocante despre clanul
ceauºist. Sociologul american, rezident în Danemarca, Steven Sampson, care în
perioada 1974–1984 a fãcut cercetãri culturologice în þara noastrã, a publicat un
studiu pe aceastã temã (Sampson, 1984). Lipsa de popularitate a „celui mai iubit”,
deºãnþatul cult al personalitãþii, controlul strict al publicaþiilor, incultura „geniului
conducãtor” ºi a „mult stimatei”, paranoia vizitelor de lucru ºi a adunãrilor populare
– toate acestea, grefate pe o stare de anxietate socialã, au generat, aºa cum remarca
Steven Sampson, un adevãrat folclor socialist. Sã trecem în revistã câteva din
zvonurile de altãdatã.

Cele mai multe zvonuri din trecut ridiculizau familia dictatorialã. Ele exprimau
dorinþele ºi visele grupurilor umane în care circulau, constituind aºa-numitele pipe-
dreams. Dictatorul însuºi era vizat, fãcându-se adesea haz de necaz pe seama
incorectitudinii exprimãrilor „originale” în limba românã, incoerenþei ºi rigiditãþii
gândirii sale, a incapacitãþii de a sesiza contextul social º.a.m.d. Ne-am amuzat
copios aflând cã, referindu-se le ºisturi bituminoase, dictatorul le-a botezat „ºustere
butiminoase” (în limba germanã, Schuster înseamnã „cizmar”). Oamenii au pre-
luat, în bãtaie de joc, exprimãrile sale: tutulor, pretin, ezistã, muncipiu etc., repetarea
la nesfârºit a unor fraze stereotip ºi autismul frapau orice om de bun simþ.
Lapsusurile ºi „lipsusurile” dãdeau conþinut multor zvonuri. S-a dus buhul vizitelor
de lucru la ºantierul Canalului Dunãre – Marea Neagrã, când s-ar fi adresat celor
cu dungi verticale spunându-le „Dragi tovarãºi ºi pretini marinari…”, când la Sibiu
ar fi deschis o Mare Adunare Popularã cu cuvintele: „Ne aflãm la Cluj într-o vizitã
de lucru”. „Indicãþiile” intrau ºi ele în folclorul socialist…

ªi despre „savantã” se ºopteau multe lucruri. Agramatismul, incultura, rãutatea,
plãcerea diabolicã de a umili oamenii, urâþenia, invidia agresivã, dorinþa patologicã
de lux – într-o þarã sãrãcitã –, influenþa nefastã asupra „soþului consort ºi preºe-
dinte” au alimentat imaginaþia colectivã, zvonindu-se, în repetate rânduri, despre
operaþiile de chirurgie plasticã fãcute la Paris sau Viena, despre achiziþionarea din
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strãinãtate, la preþuri exorbitante, a unor blãnuri ºi bijuterii, despre eliminarea din
viaþa politicã a unor demnitari pe „motiv de soþie” sau despre accidentele auto
soldate cu victime. Astfel de informaþii apãreau frecvent în presa occidentalã ºi
umpleau continuu rezervorul zvonurilor din þarã.

„Robin Hood” în România. În categoria zvonurilor-dorinþã intrã ºi aºa-nu-
mitele zvonuri tip Robin Hood, amintind de eroul din baladele populare engleze
din secolele XII–XV, care, adesea de unul singur, înfrângea forþele rãului. Cel
aparent neînsemnat, slab, umil chiar, iese învingãtor din confruntarea cu puterea
opresivã, cu tiranii încoronaþi sau nu, cu aroganþa gãunoasã. ªi în folclorul
românesc sunt aureolaþi astfel de eroi, dar în literatura psihosociologicã s-a acceptat
denumirea de „zvonuri tip Robin Hood”. Astfel de zvonuri au circulat masiv în
România sub dictatura ceauºistã. Pe unele le-a analizat Steven Sampson în lucrarea
anterior citatã. Alte zvonuri vã propun sã le analizãm noi.

Sociologul american ne readuce în memorie „vorbele nevinovate” de altãdatã.
Un reprezentant al romilor ar fi cerut paºaport pentru a participa la un congres
mondial de-al lor. Nu l-a primit la timp. Dupã consumarea evenimentului, serviciul
de paºapoarte l-a invitat sã-ºi ridice documentul de cãlãtorie în strãinãtate.
„Mulþumesc, am fost ºi… m-am întors!” – ar fi replicat „nepotul” lui Robin Hood.

Au evadat din „închisoarea ceauºistã” nu numai oameni, dar ºi opere literare,
lucrãri artistice de mare valoare, care ne-au reprezentat cu succes þara pe scena
culturii europene ºi mondiale. Se ºoptea cã desenele lui Mihai Stãnescu, premiate
la concursurile internaþionale, nu fuseserã trimise oficial, ci transmise… prin
bunãvoinþã. „Artistul incomod”, atât de îndrãgit de public, mi-a povestit cu prilejul
vernisajului expoziþiei sale de la Costineºti, în urmã cu vreo douãzeci de ani, cã
zvonul despre desenele lui conþineau adevãrul pe de-a-ntregul. Când, înmânându-i
diploma de laureat al unui concurs internaþional de caricaturi desfãºurat în Japonia
ºi ciocnind o cupã de ºampanie, preºedinta Consiliului Educaþiei ºi Culturii
Socialiste, Suzana Gâdea, i-a spus: „Mãmicã, sã nu mai faci de-astea”, surâzând
dezarmant, artistul i-a rãspuns: „Dacã nu mai fac d-astea, mai bem noi ºampanie?”.

Steven Sampson relateazã cã, în anii ’80, dictatorul ar fi fost înfruntat de unii
membrii ai nomenclaturii. Zvonurile despre motivele cãderii în dizgraþie a lui
Cornel Burticã ºi Virgil Trofin au circulat în mai toate mediile socio-profesionale.
Moartea acestuia din urmã, destituit din funcþia de ministru al Minelor pentru
nereguli în raportãrile statistice tocmai de cel care ordona trucarea informaþiilor
despre „mãreþele realizãri”, a generat multiple explicaþii spontane: sinucidere,
acþiune criminalã sau accident cardiac?! Fapt este cã doar unul singur dintre foºtii
colegi, Ion Iliescu, a cutezat sã transmitã public condoleanþe familiei îndoliate.
De altfel, se vorbea „în ºoaptã”, încã din 1971, de opoziþia lui Ion Iliescu faþã de
„cel mai mare bãrbat al þãrii”.
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ªi despre actorul Florin Piersic sau despre cosmonautul Dumitru Prunariu s-a
zvonit cã au înfruntat clanul ceauºist, intrând în altercaþii, din diferite motive de
aceastã datã, cu „prinþiºorul”. Se spunea cã, în stare de ebrietate fiind, Nicu
Ceauºescu s-ar fi purtat necuvincios cu o partenerã ce-l însoþea pe Florin Piersic
într-un bar de noapte. Acesta l-ar fi bãtut mãr pe fiul preºedintelui. Ce se mai bucurau
cei ce colportau, ca ºi cei ce sorbeau zvonul! Dar a fost adevãrat ce se ºoptea? Actorul
Florin Piersic a relatat într-o emisiune TV (din 31 martie 1991) cele întâmplate. În
1980 era cu automobilul la staþia de benzinã de la Bãneasa. Discuta cu douã doamne.
Deodatã, a auzit la megafonul unei maºini strigându-se: „Trage, bã, artistule,
automobilul din drum!”. A urmat o ploaie de înjurãturi de mamã. „Asta nu am mai
putut sã o suport! M-am dus la maºina în care era fiul preºedintelui. I-am spus cã
nu trebuie sã vorbeascã aºa, cu atât mai mult cu cât e fiul preºedintelui. Au venit
apoi doi «bãieþi», dar nu mi-au fãcut nimic. Asta a fost tot!” Chiar aºa a fost? Nicu
Ceauºescu relateazã: „El mergea pe culoarul trei – exact la Mioriþa se întâmpla toatã
povestea, ºtiu exact, în ’78, nu în ’80, nici în ’82, în ’78. ªi omul mergea foarte
liniºtit cu douã culoare libere în dreapta, ºi noi veneam, o grãmadã de maºini. L-am
claxonat. Bãiatul nu s-a deranjat. Trebuia sã-l ocolim cam mult. ªi atunci i-am spus
prin megafon. El probabil s-a simþit ofuscat ºi a oprit. Noi, fiind mai multe maºini,
eram mai mulþi. Când au sãrit din maºini, nu poliþie, trei sferturi nici nu mai sunt
în þarã. Adicã nu plecaþi acum, dupã ’89. Au plecat prin ’79, ’80. Dupã aceea, ne-am
suit în maºini ºi ne-am continuat drumul. Asta a fost toatã altercaþia, dar altercaþia
aia a fost simpaticã, pentru cã el nu m-a vãzut pe mine la faþã ºi nici eu nu ºtiam
cine e el…” (Totuºi iubirea, 1991, 37, p. 6). Aºadar, nici vorbã de bar, de bãtaie
nici atât…, nici mãcar nu s-au vãzut la faþã. ªi totuºi se ºoptea… De ce?

Se non e vero, e una (bella) storia. Pentru a circula, zvonurile nu au nevoie
de adevãr. Logica lor nu este cea a raþiunii. Chiar dacã nu era adevãratã povestea
cu Florin Piersic, „haiducul ªapte Cai”, era prea frumoasã ca sã nu fie ascultatã ºi
apoi repovestitã. În lipsa adevãrului, sau corespunzând pe de-a întregul realitãþii,
este suficient ca informaþia sã se transmitã fãrã încetare din om în om pentru ca
zvonul sã-ºi depene firul dupã o logicã proprie, rãspândindu-se ca o epidemie – dupã
cum se exprima Lydia Flem (1982, p. 11). În vechiul regim din România, zvonurile
anti-Ceauºescu au circulat pentru cã s-au grefat pe o atitudine cvasigeneralã ostilã
totalitarismului. Nu zvonurile au creat atitudinea, ci aceasta a fãcut ca ele sã prindã
viaþã. ªi astãzi oamenii doresc fierbinte ca moralitatea ºi curajul sã triumfe. Ei, cei
mulþi, sãrmani, spun ca o rugãciune: „Robin Hood, rãmâi cu noi!”.

Pe de altã parte, o serie de zvonuri reflectã anxietatea populaþiei. Zvonurile
revoluþiei s-au rãspândit rapid, pentru cã populaþia a fost înfricoºatã. „Copil al
insecuritãþii, zvonul creeazã legãturi puternice între membrii unei comunitãþi, a
cãrei teamã nu mai suportã întrebãri fãrã rãspunsuri” (Olender, 1982, p. 9). În
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fond, zvonurile sunt creaþii colective ºi au funcþii ºi disfuncþii sociale. Chiar dacã
unele au o sursã de lansare bine sau – cel mai adesea – rãu intenþionatã, prin re-
transmisii succesive amprenta personalitãþii colportorilor se imprimã adânc în con-
þinutul lor, cu atât mai mult în cazul zvonurilor emergente, rezultat al „tranzacþiei
colective”, prin punerea laolaltã a resurselor intelectuale ale grupurilor umane în
vederea interpretãrii unor evenimente importante, dar ambigue, despre care lipsesc
informaþiile oficiale.

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

În ce context au apãrut preocupãrile de cercetare psihosociologicã a zvonurilor?
Prin ce se deosebeºte zvonul de bârfã?
Analizaþi o ºtire pe care o consideraþi zvon.
Exemplificaþi cele trei legi ale zvonurilor.
Comentaþi formula zvonurilor.
Care este structura zvonurilor?
Prin ce se deosebeºte paradigma psihologicã de paradigma sociologicã de analizã a

zvonurilor?
Ilustraþi cu exemple din actualitate fiecare tip de zvon.
Care sunt posibilitãþile de control al zvonurilor?
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Capitolul 4

Memoria socialã

Septimiu Chelcea

Trãim în imperiul dezbinãrii alimentate de cultul memoriei. În numele binelui
ºi dreptãþii sã folosim memoria colectivã pentru ca ororile trecutului sã nu se
mai repete. 

Îmi propun sã analizez starea de fapt din România tranziþiei postcomuniste
ºi sã arãt cã ocolirea abuzurilor memoriei ne elibereazã, cu atât mai mult cu cât
memoria socialã se lasã uºor manipulatã. Mai întâi, voi face câteva consideraþii
teoretice pentru a schiþa cadrul discursului. Voi încerca apoi sã identific capcanele
procesãrii informaþiei sociale (bias-urile) ºi, în final, voi ilustra modul în care se
reorganizeazã memoria socialã în România de azi. Ipoteza de bazã este cã memoria
socialã reprezintã un proces de elaborare hic et nunc a rãspunsurilor la problemele
puse în discuþie, nu imagini „depozitate” în mintea noastrã, care sunt „scoase la
suprafaþã” când evocãm trecutul mai mult sau mai puþin îndepãrtat. Selecþia infor-
maþiilor spre a fi pãstrate sau ºterse din memorie se poate realiza spontan sau în
mod conºtient, caz în care criteriul adevãrului ºi binelui asigurã folosirea trecutului
de cãtre prezent pentru îndepãrtarea nedreptãþilor ºi suferinþelor de azi ale noastre
ºi ale altora – iatã corolarul ipotezei noastre. 

Memoria – un proces psihic încã neelucidat ºtiinþific

Studiul ºtiinþific al memoriei a debutat cu cercetãrile experimentale realizate
în 1885 de psihologul german Hermann Ebbinghaus. Savantul german cerea
subiecþilor de experiment sã memoreze liste de silabe fãrã semnificaþie, pe care
le citea rapid ºi le repeta pânã când aceºtia reuºeau sã le reproducã fãrã greºealã.
Prin repetarea listei se obþinea un progres în memorare, asemenea bulgãrelui de
zãpadã care, prin rostogolire, devine tot mai voluminos. Hermann Ebbinghaus a
pus în evidenþã existenþa unei relaþii liniare directe între volumul informaþilor achi-
ziþionate ºi timpul consacrat memorãrii. A identificat, de asemenea, procedee de
optimizare a memorãrii prin distribuirea temporalã a repetiþiilor. Ceea ce interesa
era determinarea cantitãþii de informaþii ce puteau fi tratate mnezic, afectate sau
nu de memorãrile anterioare sau de uitare.
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Dupã mai mult de un secol de investigare ºtiinþificã, memoria constituie încã
„un laborator enigmatic”, ale cãrui rezultate sunt „oarecum descurajatoare” (Neisser,
1978). Atât teoria transmisiei sinaptice, cu abordãrile secvenþei impulsurilor ºi
creºterii celulelor neurale ca urmare a învãþãrii, cât ºi teoria alternativã a stocãrii
informaþiei direct de cãtre moleculele de proteinã, explicã doar parþial procesul
complex al memoriei umane. Nici combinarea celor douã mari teorii (sinapticã
ºi molecularã) nu rezolvã controversele ºtiinþifice.

Se acceptã însã de cãtre specialiºti cã memoria reprezintã un sistem de stocare
ºi recuperare a informaþiilor, constând din trei etape strâns legate între ele:
codificare (encoding), stocare (storage) ºi regãsire (retrieval) a informaþiilor
(Tarpy, 1997, p. 472). Se acceptã, de asemenea, cã la om funcþioneazã o memorie
implicitã, diferenþiatã de memoria explicitã, o memorie de scurtã duratã (short-
term memory) ºi o memorie de lungã duratã (long-term memory). Oamenii pot
achiziþiona informaþii fãrã sã memoreze ºi experienþa pe care se bazeazã învãþarea
(memorie implicitã), dar pot, de asemenea, sã înveþe pãstrând conºtient în memorie
evenimentele legate de respectivul proces de învãþare (memorie explicitã).

În fine, abordarea modernã a memoriei impune distincþia propusã de psiho-
logul canadian Endel Tulving (1972) între memoria semanticã, prin intermediul
cãreia cunoaºtem lumea – de exemplu, oraºul Bucureºti este capitala României
– ºi memoria episodicã, ce constã în capacitatea de aducere în memorie (rapel)
a evenimentelor specifice – de exemplu, azi dimineaþã am vizitat Mânãstirea Putna.
Aºa cum remarca Alan D. Baddeley (1994, p. 731), care a fãcut cercetãri laborioase
în domeniul memoriei de scurtã duratã ºi al relaþiilor ei cu limbajul, „psihologii
au studiat mai mult memoria episodicã, prezentând subiecþilor de experiment liste
de cuvinte (cu sau fãrã sens) ºi cerându-le apoi sã le reproducã sau sã le recu-
noascã”. Spre deosebire de memoria episodicã, cu ajutorul cãreia re-trãim o ex-
perienþã particularã într-un context dat, memoria semanticã este detaºatã de
contextul concret, este genericã, permiþând stocarea trãsãturilor comune ale mai
multor evenimente asemãnãtoare. Se poate spune cã memoria semanticã repre-
zintã un „reziduu al mai multor episoade”. 

În studiul anterior citat (Baddeley, 1994) se atrage atenþia asupra faptului cã
uitarea poate fi ºi beneficã, nu numai catastrofalã: ne permite sã ne debarasãm
de informaþiile fãrã utilitate. În memoria de lungã duratã, mai mult decât în
memoria de scurtã duratã, intervin procesele de interferenþã retroactivã (competiþia
între o nouã învãþare ºi ceea ce a fost anterior achiziþionat) ºi de interferenþã
proactivã (învãþarea anterioarã ca bazã pentru noile achiziþii). Prin aceste procese
reuºim sã dobândim o imagine despre lume corespunzãtoare intereselor proprii
ale prezentului, apelând atât la memoria de scurtã duratã, la informaþiile stocate
în ultimele 15-20 de secunde, cât ºi la memoria de lungã duratã, la informaþiile
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pãstrate mai mult de o orã, uneori întreaga viaþã. În legãturã cu amintirile foarte
detaliate care rãmân neschimbate ani ºi ani de zile, a se vedea disputa ºtiinþificã
despre amintirile „flash” (flashbulb memories), analizate de Roger Brown ºi James
Kulik (1986), care considerã cã amintirile flash sunt „amintirile despre circum-
stanþele în care aflãm sau trãim, luãm contact pentru prima datã cu un eveniment
foarte surprinzãtor sau important prin consecinþe ºi/sau intens activat emoþional”
(apud Constantin, 2000, p. 86). 

În definirea amintirilor flash trebuie sã se facã distincþie între „evenimentul
original” (de exemplu, fuga lui Nicolae Ceauºescu) ºi „receptarea evenimentului”
(de exemplu, receptarea evenimentului de cãtre participanþii la demonstraþia anti-
Ceauºescu, comparativ cu cei care au privit la televizor elicopterul cuplului dicta-
torial, care îºi lua zborul de pe acoperiºul sediului C.C. al P.C.R.). Amintirile flash
se referã la „cadrul ºi modul de receptare a evenimentului original” (cf. Neculau
ºi Constantin, 2003, p. 318).

O problemã actualã în studiul memoriei este dacã formele conºtientã ºi
inconºtientã de actualizare a informaþiilor stocate reprezintã memorii structural
diferite sau dacã unitatea memoriei poate fi prezervatã. Actualizarea conºtientã
este, dupã opinia mea, elementul fundamental în evitarea abuzurilor memoriei
„care face evenimentul vechi imposibil de depãºit, ajungând în final sã supunã
prezentul trecutului” (Todorov, 1995/1999, p. 31). 

În rechemarea informaþiilor din memorie, un rol important îl au „contextul” ºi
„indiciile”: „contextul exterior” (condiþiile environmentale în care s-a receptat infor-
maþia) ºi „contextul interior” (starea psihofiziologicã a receptorului). Cercetãrile
experimentale de laborator au arãtat cã atunci când se oferã „indicii” adecvate care
leagã între ele pãrþile memoriei, subiecþii reactualizeazã mai corect informaþia stocatã.

Precizãrile de pânã aici mi s-au pãrut utile pentru înþelegerea capacitãþii oamenilor
de a re-trãi experienþele trecute ºi pentru analiza conceptului de „memorie socialã”.

Ce este memoria socialã?

Rãspunsul pare simplu dacã raportãm mecanic memoria socialã la memoria
individualã: aºa cum fiecare dintre noi posedãm memorie, prin care suntem noi
înºine, tot astfel ºi societãþile au memorie – „memorie socialã”. O analizã mai apro-
fundatã relevã probleme la care psihosociologii au schiþat doar rãspunsuri parþiale
sau au formulat doar prototeorii. Nu ºtim bine cum se trece de la memoria indivi-
dualã la cea socialã. Ce deosebire existã – dacã menþinem distincþia – între memoria
socialã, memoria colectivã ºi memoria de grup? Cum se construieºte memoria
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socialã? Este posibilã o istorie construitã împotriva memoriei sociale? Ce relaþie
existã între organizarea memoriei sociale ºi tipul de societate democraticã/totalitarã?
Care este baza socialã a organizãrii memoriei? Astfel de întrebãri îi preocupã pe
psihosociologi în prezent, mai ales pe psihologii sociali cognitiviºti.

Memoria de grup. Cercetãrile de psihologie socialã sugereazã cã îºi reamintesc
evenimentele mai mult sau mai puþin îndepãrtate nu numai indivizii, dar ºi grupurile.
N. K. Clark ºi G. M. Stephenson (1989) au gãsit cã grupul în întregul lui are un
volum al memoriei mai mare decât volumul memoriei al celui mai performant
membru al grupului. „Când materialul de memorat este simplu ºi artificial, supe-
rioritatea în ceea ce priveºte memoria este mai mare decât în cazul sarcinilor
complexe ºi realiste” (Malim, 1989/2003, p. 278). Cum se explicã acest lucru? 

Conform teoriei lui D. M. Wegener (1986) despre „memoria transactivã”, în
cadrul grupurilor existã un fel de „diviziune a muncii” în ceea ce priveºte pãstrarea
ºi rechemarea informaþiilor, pe baza sistemului rol-status-urilor: unii îºi amintesc
numele persoanelor, alþii þin mai bine minte acþiunile, în fine, alþi membri ai
grupului îºi reamintesc planurile etc. În cadrul grupurilor s-ar produce o distribuþie
explicitã, dar cel mai adesea implicitã, a câmpurilor de informaþii, astfel cã punerea
în comun a competenþelor fiecãrui membru al grupului depãºeºte capacitatea de
memorare chiar a celui mai performant individ din grup. 

Teoria cadrelor sociale ale memoriei. Maurice Halbwachs (Reims, 1877 –
Buchenwald, 1945), profesor la Universitãþile din Caen (1918), Strassbourg (1919)
ºi Sorbona (1935), a iniþiat studiul psihosociologic al memoriei, contribuind
fundamental la înþelegerea faptului cã memoria, constituind „cunoaºterea actualã
a trecutului”, nu reprezintã „conservarea imaginilor”, ci „reconstruirea imaginilor”.
În concepþia filosofului ºi sociologului francez, memoria este o „funcþie sim-
bolicã”, amintirile depinzând de posibilitatea de a avea idei generale. Or, societatea
este cea care ne furnizeazã mijloacele de gândire, limba: „Oamenii, trãind în
societate, utilizeazã cuvinte al cãror sens îl înþeleg: aceasta este condiþia gândirii
colective. Fiecare cuvânt este acompaniat de amintiri ºi nu existã amintiri cãrora
sã nu le corespundã cuvinte”. 

Aceasta este, de fapt, ºi prima accepþie a termenului de „memorie socialã”,
ca memorie a societãþii, care oferã indivizilor limba ºi categoriile gândirii. Socie-
tatea ne ajutã sã fixãm semnificaþia lucrurilor pe care ni le amintim. Inexistenþa
unui cuvânt corespunzãtor obiectelor sau calitãþilor face dificilã memorarea. Un
lucru este mai uºor readus în memorie dacã pentru el existã un termen lingvistic
corespunzãtor. Intuiþia lui Maurice Halbwachs a fost confirmatã experimental mai
aproape de zilele noastre, comparându-se performanþele la un test de recunoaºtere

74 Psihologie socialã

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:13 AM  Page 74



a culorilor de cãtre populaþia de limbã englezã ºi populaþia de limbã zuni, în care
un singur cuvânt desemneazã atât culoarea portocalie, cât ºi culoarea galbenã.

Pe de altã parte, semnificaþia faptelor, sensul evenimentelor depind totdeauna
de grupurile umane, nu au un caracter universal. Reconstruim trecutul cu ajutorul
semnificaþiei elementelor din trecut. Dar aceastã reconstrucþie implicã plasarea
elementelor într-o serie temporalã. Pentru fixarea elementelor ne folosim de
anumite repere, care sunt legate de anumite circumstanþe sociale: absolvirea ºcolii,
efectuarea serviciului militar, încadrarea în muncã etc. Evocarea propriului trecut
– remarca Maurice Halbwachs – presupune apelul la reperele fixate de societate:
„spiritul reconstruieºte amintirile sale sub presiunea societãþii”. Astfel, pentru un
adult din România prima zi de ºcoalã poate fi legatã de un eveniment social –
anul 1947, abdicarea regelui Mihai I; ziua de naºtere, certificatã printr-un act
oficial, poate reaminti rãpirea Ardealului prin Dictatul de la Viena (1940) º.a.m.d.
Aºadar, termenul de „memorie socialã” are ºi o a doua accepþie, reieºitã tot din
lucrãrile lui Maurice Halbwachs, ºi anume cea de „memorie colectivã”, de amintire
a unor grupuri umane pentru care evenimentele din trecut au semnificaþie specialã.

O ilustrare cu caracter anecdotic a faptului cã apartenenþa de grup influenþeazã
memoria ne este oferitã de istorisirea despre vizita la Londra a unui grup din tribul
swazi din Africa de Sud. La întoarcerea pe pãmântul african, membrii grupului
îºi aminteau cel mai viu de modul în care poliþiºtii britanici regularizau traficul,
dirijând circulaþia prin ridicarea braþului. Acest gest avea semnificaþie pentru sud-
africani, în tribul lor însemnând un gest de salut.

Dupã Maurice Halbwachs, atât stocarea, cât ºi rapelul reprezintã procese
mnezice datorate vieþii sociale: dobândim cele mai multe amintiri graþie societãþii
ºi evocãm aceste amintiri în interacþiune cu ceilalþi membri ai grupului din care
facem parte (familie, comunitate religioasã, naþiune). Memoria implicã limbajul
– produs social –, iar reamintirea presupune plasarea individului într-un context
concret (grup, clasã, colectivitate), numit de Maurice Halbwachs „cadru social”.
Chiar memoria individualã este socialã, pentru cã – aºa cum remarca un exeget
al lui Maurice Halbwachs – „oricãrei aduceri aminte îi corespund anumite cuvinte,
iar aducerea aminte tãcutã implicã, într-un sens ºi într-o mãsurã, tot funcþiunea
limbajului” (Sperantia, 1944, 465). Deci nu individul, ci grupul este depozitarul
memoriei. Avem de-a face astfel cu o memorie colectivã. În prezent, memoria
colectivã este raportatã la individ, nu la grup. De exemplu, M. Finley (1981) apre-
ciazã cã „memoria colectivã nu este altceva decât transmisia de cãtre un numãr
de indivizi a amintirilor unui singur om sau ale câtorva oameni, repetate în mai
multe reprize” (apud Neculau, 1999, p. 180).

Ca proces psihofiziologic, memoria este legatã de activitatea cerebralã a
indivizilor, dar amintirile colective au caracteristici specifice, pentru cã societatea
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îi obligã pe indivizi nu numai sã-ºi reaminteascã din când în când anumite eve-
nimente din viaþa lor, dar ºi sã retuºeze, sã reorganizeze ºi sã completeze aceste
amintiri pentru a justifica acþiunile lor imediate. În acest sens, J. Candau (1996),
citat de Adrian Neculau (1999, p. 180), atrãgea atenþia cã „istoria iniþialã” (eveni-
mentul) este continuu completatã de persoanele care o evocã. Sã luãm ca exemplu
memoria colectivã a unei familii. Grupul familial are amintiri: cãsãtoria, naºterea
copiilor etc. Astfel de evenimente sunt sãrbãtorite în comun, conform normelor
culturale (aniversarea, nunta de argint, de aur etc.). Fiecare membru al familiei
are amintirea unor astfel de evenimente, dar memorarea se face în grup, institu-
þionalizat, într-un cadru social (naþional, religios). În acelaºi timp, familia are
amintiri legate de zona tradiþional-istoricã în care domiciliazã. Existã „o figurã
emblematicã” a familiei (bunicul sau bunica, o rudã mai apropiatã sau mai înde-
pãrtatã). Caracteristicile fizice sau morale ale acestui personaj sunt mereu evocate
în familie: „Când fãcea tata armata…”. 

Maurice Halbwachs – aºa cum remarca Jean Stoetzel (1963, p. 119) – „nu a
insistat asupra funcþiei de identificare a individului cu grupul care exerseazã amin-
tirile colective, în schimb a subliniat puternic caracterul normativ: fiecare amintire
colectivã este pentru grup un model, un exemplu, o învãþãturã”.

În lucrarea La Topographie legendaire des Evangiles en Terre Sainte, Maurice
Halbwachs, examinând localizarea evenimentelor descrise în scrierile sfinte dupã
coordonatele comunitãþilor creºtine în pelerinaj, a fãcut o serie de observaþii
ingenioase asupra importanþei spaþiului pentru fixarea amintirilor, ajungând la
concluzia cã reperele geografice (formele de relief, cursurile de apã etc.), precum
ºi construcþiile umane (biserici, palate etc.) au un rol capital pentru memoria colec-
tivã. Prin ele „trecutul devine într-o anumitã mãsurã prezent” (Halbwachs, 1941,
p. 2). Credincioºii ating cu mâna vestigiile sfinte ºi vãd cu ochii lor locurile pe
unde a trecut Mântuitorul. Dar localizarea tradiþionalã este cea adevãratã? Acestei
întrebãri încearcã sã-i dea rãspuns sociologul francez. Pe baza analizei localizãrilor
creºtine din Palestina, ºi în mod deosebit din Ierusalim, formuleazã legile care
„regleazã memoria grupurilor”: 

1) legea concentrãrii (tendinþa de localizare în acelaºi spaþiu a mai multor eve-
nimente care nu au nici o legãturã între ele); 

2) legea divizãrii (fragmentarea unei amintiri în mai multe elemente, fiecare
element fiind diferit localizat); 

3) legea dualitãþii (acceptarea plasãrii în douã localitãþi a unuia ºi aceluiaºi eve-
niment desfãºurat cu mult timp în urmã). 

Dacã ar fi sã ne raportãm la memoria colectivã a românilor în cadrul lor
naþional, ne-am putea referi la legenda-mit despre Negru Vodã (Chelcea ºi Chelcea,
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1990). Amintirea „întemeietorului de þarã” se leagã de râuri ºi de munþi: „cobo-
rându-se pe apa Dâmboviþei, început-au a face þarã nouã”; „un þurþudãu de stâncã,
având în cap o piatrã latã” (Rãdulescu-Codin, f.a., p 64) aduc aminte de palatul
lui Negru Vodã din apropierea comunei Cetãþeni (judeþul Argeº), unde Vodã îºi
avea Divanul domnesc. Dar palatul, în memoria colectivã, este localizat atât la
Cetãþeni, cât ºi la Stoeneºti – dupã legea duplicitãþii. Conform altei „legi simple”
a memoriei colective (legea fragmentãrii), lupta lui Negru Vodã cu tãtarii are mai
multe episoade, diferit localizate: în satul Tãtãrani, unde românii „îi buºesc”,
luptându-se cu ei „la chept” (Rãdulescu-Codin, f.a., p. 65), pe Dâmboviþa – la
„Sãritoarea lui Negru Vodã”. În acelaºi punct geografic se concentreazã ºi alt
eveniment: biruinþa lui Mihai Viteazul. ªi Negru Vodã, ºi Vlad Tepeº, ºi Avram
Iancu (Chelcea, 1935, p. 20) – în amintirea grupurilor – se slujesc de acelaºi vi-
cleºug împotriva duºmanilor: potcovesc caii „de-a-ndãrãtelea”, cu colþii pot-
coavelor înainte. În spiritul lui Maurice Halbwachs, am putea formula o a patra
lege a memoriei colective: legea similitudinii acþiunilor (atribuirea aceluiaºi „mod
de acþiune original” mai multor personaje din epoci istorice îndepãrtate).

Teoria structurãrii memoriei de cãtre culturã ºi interese. Aproape în acelaºi
timp cu Maurice Halbwachs, în Marea Britanie, Frederick C. Bartlett dezvolta o
teorie pe care am putea-o numi structurarea memoriei de cãtre culturã ºi interese.
Prin studii experimentale bine controlate, savantul britanic a demonstrat cã pierderea
informaþiilor în timp nu se datoreazã uitãrii, ci restructurãrii de sens a memoriei,
asemenea fenomenului percepþiei, ºi anume organizarea informaþiilor mnezice în
jurul unui element semnificativ (Bartlett, 1932). În concepþia lui Frederick C. Bartlett,
cultura contribuie la fixarea semnificaþiilor ºi, prin aceasta, la structurarea memoriei.
Am evocat deja istorioara despre vizita africanilor swazi la Londra.

Organizarea ºi reorganizarea socialã a memoriei

Continuând orientarea cercetãrilor lui Maurice Halbwachs ºi Friderick C.
Bartlett, psihosociologii ataºaþi ideii „construcþionismului social” abordeazã
memoria nu ca pe un proces de codare ºi stocare a informaþiei, ci ca pe „o activitate
socialã, care depinde de vorbire ºi care se construieºte în relaþie cu alþi indivizi”
(Edwards ºi Mercer, 1987). Abordarea construcþionistã se opune deopotrivã
curentului dominant, ce îºi are originea în experimentele lui Hermann Ebbinghaus,
ºi tendinþei ultracognitiviste, care se intereseazã aproape exclusiv de tratarea
informaþiilor în memoria umanã ºi artificialã, urmãrind sã evidenþieze modul în
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care noile informaþii sunt filtrate de scheme (schemas) ºi intrã în „sistemul
memoriei”. În ambele perspective, memoria este tratatã pur individual, codarea,
stocarea ºi rapelul fiind considerate procese psihice interne.

Construcþionismul social. Orientarea construcþionismului social respinge
presupoziþia cã memoria se aflã în creierul indivizilor izolaþi, ca ºi modelul tratãrii
nediferenþiate a memoriei umane, animale ºi artificiale. D. Middleton ºi D.
Edwards (1990) atrag atenþia cã numai omul îºi poate aminti ceva ce nu este legat
de experienþa lui trecutã: de exemplu, un rãzboi antic, o nedreptate socialã la care
nu a participat etc. Aceste amintiri se transmit din generaþie în generaþie ºi socie-
tatea oferã prilejul aducerii lor aminte (sãrbãtorile naþionale, paradele militare,
muzeele memoriale, statuile, denumirea strãzilor, a instituþiilor etc.). Aºa cum
spunea psihologul rus Lev Vîgoþki (1896–1934), „memoria umanã ºi viaþa socialã
sunt indisolubil legate”.

Urmând modelul cercetãrilor etologice, psihosociologii construcþioniºti
observã sistematic modul cum funcþioneazã memoria în condiþiile vieþii de zi cu
zi, în împrejurãri foarte diferite: în clasa ºcolarã, la piaþa agro-alimentarã, la
tribunal. Analiza limbii vorbite constituie – dupã M. Billing ºi Derek Edwards
(1994) – elementul de bazã al cercetãrilor construcþioniºtilor sociali. Este exemplar
modul în care psihologul englez Paul Drew a analizat retorica agresorului ºi
victimei într-un proces de viol. Alegerea cuvintelor pentru descrierea evenimen-
tului s-a dovedit a fi grija principalã a celor implicaþi. Studiul menþionat a de-
monstrat cã memoria nu reprezintã un simplu depozit de informaþii neutre ºi cã
limbajul are un rol decisiv în organizarea ºi reorganizarea memoriei. Limbajul
transformã modul ºi conþinutul a ceea ce ne amintim – susþin cu deplin temei
psihosociologii construcþioniºti. Acest adevãr a fost pus în evidenþã de studiul
interacþiunii profesor-elevi, realizat în 1987 de Derek Edwards ºi Neil M. Mercer,
în care s-a constatat cã profesorii orienteazã construcþia memoriei copiilor, con-
trolând limbajul, selecþia evenimentelor, modul de interpretare ºi aducere aminte
a lor. Concluzia: ºi amintirile se învaþã.

Procesarea informaþiei în construcþia memoriei sociale. Psihologia cogniþiei
sociale s-a conturat abia în ultimele douã decenii, în ciuda contribuþiei unor
precursori iluºtri, precum Kurt Lewin (1890–1947) ºi Fritz Heider (1896–1988).
„Studiul cunoaºterii sociale (structura ºi conþinutul ei) ºi al proceselor cognitive
(incluzând achiziþionarea, reprezentarea ºi prelucrarea informaþiilor) oferã cheia
pentru înþelegerea comportamentului social ºi a factorilor care îl mediazã” –
apreciazã Neil Macrae ºi Miles Hewstone (1995, p. 535). Între aceºti factori se
numãrã ºi opinia publicã – precizãm noi. Modul cum îºi reprezintã oamenii lumea
în care trãiesc, felul în care se percep pe ei înºiºi ºi pe alþii, ca actori sociali, sunt
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probleme de cercetare care se înscriu în perimetrul cogniþiei sociale, cogniþie ce
se particularizeazã prin legi ºi procese diferite de cele ale cogniþiei generale (a
naturii) ºi ale cunoaºterii ºtiinþifice. În literatura psihosociologicã din România
cogniþia socialã a fost prezentatã aprofundat ºi nuanþat în mai multe studii ºi lucrãri
(Doise et al., 1979/1996; Drozda-Senkowska, 1997/1998; Iluþ, 2000; Sanitioso et
al., 1999). În acest context, nu îmi propun decât sã relev elementele care permit
înþelegerea mecanismelor memoriei sociale.

Oamenii judecã evenimentele sociale ºi îi percep pe ceilalþi, ca ºi pe ei înºiºi, pe
baza unor „teorii implicite”. Astfel, ei îºi justificã acþiunile ºi tot cu ajutorul lor
identificã, în mod eronat de multe ori, cauzele comportamentelor umane, ale situaþiilor
cotidiene ºi ale problemelor sociale. La nivelul simþului comun, ei nu ajung totdeauna
la adevãratele cauze ale fenomenelor. Rasyd Bo Sanitioso et al. (1999, p. 2), relateazã
despre un experiment care ilustreazã limitele teoriilor simþului comun: unuia dintre
participanþii în stare de hipnozã i s-a dat „ordinul” ca la ieºirea din transã sã meargã
pe jos ca un câine. Când a fost întrebat de ce merge aºa, a rãspuns: „Cred cã mi-a
scãpat ceva pe jos”. În viaþa de zi cu zi, de multe ori procedãm în acelaºi fel: nu
cunoaºtem cauzele reale ale opþiunilor ºi comportamentelor noastre ºi ale altora, dar
ne pronunþãm despre ele, emitem opinii. Psihosociologii cognitiviºti încearcã sã afle
tocmai motivele reale, nu justificãrile comportamentelor sociale. Acest lucru, lipsa
congruenþei dintre motivul real al comportamentelor ºi justificarea lor, se întipãreºte
în memorie. Oamenii îºi justificã raþional comportamentele ºi dau coerenþã amintirilor.
Problema este mai profundã ºi impune un rãspuns la o întrebare fundamentalã: este
omul o fiinþã raþionalã sau o fiinþã raþionalizatoare? Înclin sã cred cã suntem mai
degrabã fiinþe raþionalizatoare decât automate care produc rãspunsuri compor-
tamentale totdeauna în acord cu logica formalã. 

Reorganizarea memoriei sociale în tranziþia
postcomunisã din România 

Reamintirea trecutului este justificativã nu pentru trecut, ci pentru prezent.
Istoricul medievalist francez Marc Bloch (1886–1944), fondatorul revistei Annales,
spunea: „Fiecare epocã reconstruieºte trecutul în funcþie de interesele ei proprii”
(apud Platon, 2000, p. 17). Amintirile se reorganizeazã, aºadar, în funcþie de inte-
resele actuale ale grupurilor ºi colectivitãþilor. Prezentul îºi pune amprenta asupra
trecutului în aceeaºi mãsurã în care trecutul marcheazã prezentul. Actualizarea
conºtientã a informaþiilor sociale are mai totdeauna un scop politic; problema este
dacã respectiva politicã este bunã sau greºitã (Todorov, 1995/1999, p. 50).
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În acest fel interpretez rezultatele unui studiu „pe viu” privind distorsiunile
mnezice ale evenimentelor din decembrie ’89. Doi psihologi, Ilie P. Vasilescu ºi
Irina Holdevici, la o sãptãmânã dupã evenimente, au cerut unui numãr de 28 de
persoane participante în seara de 21 ºi în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989
la manifestaþia din Piaþa Universitãþii din Bucureºti sã relateze ce anume s-a strigat
atunci. „Din datele astfel recoltate cele mai mari frecvenþe au fost: „Huo”,
interjecþie adresatã, în special, armatei ºi gãrzilor patriotice, ºi „Jos Ceauºescu”,
urmate de „Fãrã violenþã”, „Nu plecãm” (cu variante), „Timiºoara” (cu variante),
cântarea sau intonarea cântecului „Deºteaptã-te române”, „Jos criminalii” (cu
variante: asasinii, cãlãii), „Ceauºescu picã” (cu variante), „Ceauºescu – predicat
logic” (unde predicatul logic este Hitler, asasin, Bokassa: de exemplu, „Ceauºescu
– Bokassa” ºi „Rãmâneþi cu noi”) (Vasilescu ºi Holdevici, 1992, p. 78). Dupã zece
luni, în octombrie-noiembrie 1990, cei doi psihologi au contactat din nou 26 dintre
cei 28 de subiecþi anchetaþi în decembrie ’89, invitându-i sã-ºi reaminteascã ce
s-a strigat în 21/22 în Piaþa Universitãþii. De aceastã datã au fost reamintite: „Jos
Ceauºescu”, „Jos comunismul”, „Nu plecãm acasã / morþii nu ne lasã” , „Nu vã
fie fricã / Ceauºescu picã”, „Fãrã violenþã”, „Veniþi cu noi”, „Deºteaptã-te române”,
„Ieri la Timiºoara, azi în Bucureºti, mâine în toatã þara”.

Din punctul meu de vedere, reorganizarea amintirilor despre evenimentele
revoluþionare s-a produs în sensul interesului social al momentului (1990), marcând
trecerea de la „Jos Ceauºescu” la „Jos comunismul”. Lozinca „Jos comunismul”
nu a fost semnalatã la câteva zile dupã eveniment de nici unul dintre subiecþi, dar
este prezentã în „amintirile” a 15 din cei 26 de martori dupã zece luni. Consider
cã teoria lui Frederick C. Bartlett explicã mai bine datele investigaþiei la care m-am
referit decât influenþa mijloacelor de comunicare în masã – explicaþie propusã de
autorii citaþi.

Poate funcþiona o societate cu o memorie colectivã discordantã în raport cu
prezentul ºi în discrepanþã cu proiectul istoric? Împreunã cu Pierre Vidal-Naquet
(1994, p. 726), voi rãspunde negativ, cel puþin dacã mã refer la istoria pe termen
lung – în sensul avut în vedere de Fernand Braudel (1989). Prin memoria socialã
trecutul se încãpãþâneazã sã supravieþuiascã. Interferenþa retroactivã face dificilã
obþinerea unei imagini corecte asupra prezentului. Din aceastã cauzã, factorii de putere
sunt interesaþi nu numai sã rescrie istoria, dar ºi sã reorganizeze memoria socialã. 

Prima operaþie pare mult mai simplã. Dupã instaurarea comunismului în
România s-a impus într-o anumitã mãsurã istoria falsã, contrarã memoriei colec-
tive, scrisã la ordinul puterii comuniste la Moscova sau la Bucureºti în 1948 de
cãtre Mihail Roller. Stâlpii construcþiei noii istorii erau: rolul major al slavilor în
istoria românilor, lupta de eliberare naþionalã de sub jugul strãin, ajutorul dezin-
teresat acordat românilor de cãtre ruºi ºi apoi de cãtre sovietici, lupta muncitorilor
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împotriva burgheziei ºi monarhiei, insurecþia armatã de la 23 august, instaurarea
republicii, superioritatea democraþiei muncitoreºti ºi avântul economic al Repu-
blicii Populare Române. Situaþia socialã de exploatare a þãranilor ºi muncitorilor,
rãzboaiele de neatârnare, rãscoalele, revoluþiile, grevele ºi, în fine, eroismul clasei
muncitoare în frunte cu partidul comunist – cam acesta era conþinutul manualului,
dacã îmi aduc bine aminte. „Esenþial de reþinut este faptul cã acesta a fost un
instrument unic atât pentru învãþãmântul istoriei, cât ºi pentru marele public, ºi
el falsifica istoria românilor în întregul ei” – aprecia istoricul Gheorghe Platon
(2000, p. 17). Manualul, menit sã legitimeze puterea comunistã în România ºi
strategia politicã imperialã a Rusiei sovietice, urmãrea în subsidiar organizarea
ºi reorganizarea memoriei sociale. El nu a rezistat mult timp. A fost eliminat chiar
de regimul comunist, dupã 1964, când în istoriografia totalitarismului se contureazã
o a doua etapã „caracterizatã spre naþional”, opusã primei etape (1948–1964),
„orientatã spre obiective strãine interesului naþional” (Platon, 2000, p. 24). Aban-
donarea „rollerismului” a însemnat readucerea în memoria colectivã, prin rescrie-
rea istoriei, a faptului de bun simþ cã în trecutul nostru au existat ºi burghezie, ºi
monarhie, ºi partide istorice, ºi bisericã – rolul acestora fiind totuºi subdimensionat.

Dupã prãbuºirea comunismului în România în urma evenimentelor din
decembrie ’89 s-a pus aceeaºi problemã: rescrierea istoriei, cu scopul nedeclarat
de reorganizare a memoriei sociale, eliminarea pe cât posibil a erorilor ºi miturilor,
în spiritul mondializãrii. Aceasta este miza actualei bãtãlii parlamentare pentru
manualele alternative, vizate fiind, în special, manualele de istorie modernã ºi con-
temporanã. Trecutul este chemat de aceastã datã sã sprijine „construcþia europeanã”
ºi formarea unei „identitãþi europene”, care înglobeazã „identitatea naþionalã”
(Mitu, 1999). Sub lozinca „Sã dãrâmãm miturile comuniste” sunt minimalizate
momentele de afirmare naþionalã ºi bagatelizate personalitãþi ale istoriei noastre,
puse pe acelaºi plan cu personalitãþi publice efemere. Ilustrãm cele spuse anterior
cu douã exemple dintr-un manual de Istoria Românilor (Idem), aprobat de
Ministerul Educaþiei Naþionale, foarte controversat însã. „Romanticii români au
rescris ºi istoria naþiunii lor [sic! – nu a naþiunii noastre]. Mihai Viteazul va deveni
un subiect preferat al istoricilor, poeþilor ºi pictorilor romantici pentru cã acþiunile
sale anticipau unitatea naþionalã visatã de aceºtia. Ei nu þineau seama de faptul
cã Mihai Viteazul nu fusese un politician modern, ci un boier din veacul al XVI-lea
[sic! – nu „Domn al Þãrii Româneºti, al Transilvaniei ºi a toatã Þara Moldovei”,
cum s-a autointitulat dupã realizarea, în 1600, a primei uniri politice a celor trei
þãri române], care gândea altfel decât ideologii din secolul al XIX-lea”. Cel ce-al
doilea exemplu: tabloul cu portretul lui Alexandru Ioan Cuza (1859–1866), despre
care se aratã cã a avut doi copii dintr-o legãturã extraconjugalã, dar nu se aminteºte
cã a fost primul domnitor al Principatelor Unite (1859–1862) ºi al statului naþional
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România (1862–1866), are aceleaºi dimensiuni (5/4,7 cm), ba ceva mai reduse,
cu fotografia din acelaºi manual a unei prezentatoare de ºtiri TV.

Sigur, exemplele nu demonstreazã, ci ilustreazã, dar multitudinea lor ne ajutã
sã vedem cã uneori „nu istoria, ci istoriografia se repetã pe invers”: din manualele
de istorie aproape cã au dispãrut rãscoalele þãranilor, grevele, miºcarea muncito-
reascã ºi comunistã în ansamblul ei. Sunt în schimb prezentate formele de rezis-
tenþã anticomunistã ºi este condamnatã politica P.C.R. în domeniul industriei:
„Industrializarea practicatã de regimul comunist în România a fost una forþatã,
nu necesarã, pentru cã nu a þinut cont de criteriile fireºti ale unei societãþi libere”
(Groshens, 1986, p. 149) ºi agriculturii (colectivizarea pe baza directivei Comin-
ternului, sfârºitul colectivizãrii ºi noua revoluþie agrarã). Este denunþat proiectul
de distrugere a satelor ºi sunt incriminate urbanizarea ºi sistematizarea Capitalei
(construirea Casei Poporului, actualul sediu al Parlamentului României, înaltã de
84 m, cu o suprafaþã de 265.000 metri pãtraþi, a doua în lume ca mãrime, dupã
Pentagon), politica demograficã aberantã din timpul regimului comunist, relaþiile
româno-sovietice care s-au caracterizat în prima etapã (1944–1957) „prin anularea
atributelor de suveranitate ale statului român” ºi prin situarea României de partea
URSS în perioada a doua (1958–1965), în care s-au manifestat tendinþe spre o
politicã externã proprie. 

De acord cu academicianul Gheorghe Platon (2000, p. 27), voi spune ºi eu
cã istoria trebuie sã fie o pedagogie naþionalã, cã ea trebuie scrisã „în acord cu
gustul epocii”, astfel încât „sã înlesneascã legãtura dintre culturi, în cuprinsul unei
civilizaþii a cãrei beneficiarã sã fie omenirea în totalitatea ei”. Anulând însã
sentimentul naþional, ignorând valorile naþionale, nu cred cã vom intra mai rapid
în structurile politice ºi economice europene, cã ne vom construi mai solid o
identitate europeanã. Cercetãri psihosociologice recente aratã cã „în anumite si-
tuaþii pare sã existe în acelaºi timp o afirmare puternicã a identitãþii europene ºi
a identitãþii naþionale sau regionale”. Personal, consider cã identitatea naþionalã
nu este „înglobatã” de identitatea europeanã, ci se afirmã odatã cu ea. Aºa cum
am mai afirmat, „Europa unificatã va fi democraticã, multiidentitarã, va accepta
memorii colective diferite sau nu va fi deloc” (Chelcea, 1998, p. 20).

Chiar dacã – aºa cum s-a vãzut – istoria se rescrie continuu, pentru cã ºi
generaþiile se succed continuu, diferenþa faþã de perioada totalitarismului comunist
rezidã în aceea cã nu se mai propun manuale de istorie unice, ci se oferã manuale
alternative. Este ºi acesta un semn al democraþiei în curs de consolidare în România. 

Cea de-a doua strategie de restructurare a memoriei sociale, mai laborioasã,
mai subtilã, are o influenþã mai profundã. La cea de-a VIII-a Conferinþã Generalã
a Asociaþiei Europene de Psihologie Socialã Experimentalã (Budapesta, iulie
1990), ilustrul psihosociolog francez Serge Moscovici, atrãgea atenþia asupra
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aceluiaºi fenomen ce se petrecea în Ungaria pentru reorganizarea memoriei sociale
– redenumirea strãzilor ºi bulevardelor. Fenomenul pare a fi generalizat în întreaga
Europã Centralã ºi de Est. 

ªi în România s-a schimbat numele strãzilor, bulevardelor, pieþelor. Am analizat
acest proces de reorganizare a memoriei sociale într-un studiu din 1996. Revin
asupra acestei teme. Denumirea unei strãzi, a unui bulevard etc., nu este întâm-
plãtoare. Denumirea strãzilor apeleazã douã tipuri de memorie: memoria „natu-
ralã” ºi memoria unei istorii „oficiale” (Milo, 1986, p. 310, apud Stãnculescu, 1999,
p. 58). Alãturi de aceste douã tipuri, cred cã s-ar putea adãuga ºi un al treilea tip
de memorie, întâlnit frecvent în denumirea strãzilor: memoria unei istorii „neo-
ficiale”. De exemplu, strada copilãriei mele din cartierul bucureºtean Uranus,
demolat de Ceauºescu, purta numele celui ce fusese cândva proprietarul terenului
pe care s-a croit strada, un anume Lãzureanu. Reorganizarea memoriei sociale se
încearcã, în special, prin apelul la memoria unei istorii „oficiale”. Voi ilustra aceastã
tezã analizând cazul Capitalei. Irina Stãnculescu (1999) lua în considerare patru
perioade istorice în organizarea ºi reorganizarea memoriei sociale prin denumiri
de uliþe, strãzi, bulevarde sau pieþe publice: premonarhistã, monarhistã, comunistã
ºi postcomunistã. În cele ce urmeazã, mã voi referi doar la ultimele douã perioade,
cea comunistã ºi cea postcomunistã, a tranziþiei de la totalitarismul comunist la
democraþia de tip occidental ºi de la economia centralizatã la economia de piaþã.

Instaurarea regimului comunist, adus pe ºenilele tancurilor sovietice ºi în urma
împãrþirii la Conferinþa de la Ialta (4-11 februarie 1945) a sferelor de influenþã între
cele trei puteri aliate (SUA, Anglia, URSS), a debutat prin încercarea de ºtergere
a memoriei sociale. La mai puþin de o lunã ºi jumãtate de la abdicarea regelui Mihai
I ºi proclamarea Republicii Populare Române (30 decembrie 1947), prin Decretul
Primãriei nr. 50.112 din 10 februarie 1948, strãzile, bulevardele sau pieþele care
purtau numele membrilor familiei regale sau ale oamenilor politici din regimul
monarhic ºi-au schimbat denumirea. Bulevardul Carol I, primul rege al României
(1881–1914), devine Bulevardul Republicii; Bulevardul Regina Elisabeta
(1843–1916) este denumit Bulevardul 6 Martie (data formãrii „primului guvern
de largã concentraþie democraticã”); Bulevardul Ferdinand I (regele României în
perioada 1914–1928, în timpul cãruia s-a înfãptuit Marea Unire) ia numele Gheoghe
Dimitrov (unul din fondatorii Partidului Socialist, transformat în Partidul Comunist
Bulgar); Bulevardul Regina Maria se va numi Bulevardul Iosip Broz Tito º.a.m.d.
ªi pieþele ºi-au schimbat denumirea: Piaþa Carol I primeºte numele de Piaþa
Republicii; Piaþa Ferdinand I devine Piaþa 23 August (data insurecþiei armate
antifasciste) etc. Parcurile din Bucureºti au primit ºi ele nume noi: Parcul Carol
al II-lea se va numi Parcul Stalin; Parcul Carol I îºi schimbã denumirea în Parcul
Libertãþii º.a. Irina Stãnculescu observã (1999, p. 61) cã „O datã cu încheierea
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primei etape a mecanismului de reorganizare a memoriei sociale, aceea a eliminãrii
sau transformãrii vechilor repere, începe cea de-a doua etapã, aceea a construirii
de noi repere, caracteristice pentru noul regim politic”. 

Prin noua denumire a strãzilor se impunea memorarea unor momente din
istoria comunismului (de exemplu, 13 Decembrie, 30 Decembrie, 11 iunie, 7
Noiembrie), a unor evenimente (de exemplu, Reforma agrarã, Victoria socialis-
mului), dar ºi a unor „eroi ai clasei muncitoare”, precum Olga Bancic, Brainer
Bela, Vasile Roaitã, I. C. Frimu, Filimon Sârbu, Donca Simo, sau a unor per-
sonalitãþi politice româneºti sau strãine (Emil Bodnãraº sau Nicos Beloiannis,
Miron Costantinescu sau Ho ªi Min, Alexandru Moghioroº sau Mihail Ivanovici
Kalinin etc.), ca ºi a unor savanþi, oameni de litere ºi culturã agreaþi de puterea
politicã: Julius Fucik, V. I. Miciurin, Alexandru Sahia. Menþionãm în treacãt faptul
cã noile repere se schimbau în funcþie de rescrierea istoriei P.C.R., de schimbarea
scenei politice internaþionale. Condamnarea cultului personalitãþii lui Stalin a
condus la ºtergerea numelui generalisimului de pe plãcuþele indicatoare ale pieþelor,
parcurilor ºi bulevardelor din þarã, la schimbarea chiar a numelor unor oraºe
(Oraºul Stalin revine la vechiul nume Braºov). Dispare numele lui Iosip Broz Tito,
ca ºi al unor militanþi comuniºti dovediþi a fi fost colaboratori ai serviciilor secrete.
Mecanismul rãmânea însã acelaºi: fixarea de repere noi pentru memoria colectivã.
Multe strãzi au primit nume în acord cu ideologia comunistã, care fãcea din muncã
o datorie de onoare. Amintim câteva dintre aceste strãzi: Agregatelor,
Agricultorilor, Atelierului, Azotului, Barajelor (Argeº, Bicaz, Dunãrii, Iezeru,
Lotru, Rovinari, Sadului, Uzului), Docherului, Elevatorului, Fochiºtilor, Munci-
torului, Proletariatului º.a.m.d. În denumirea strãzilor au fost utilizate simboluri
ale progresului tehnic: Electronicii, Reactorului, Satelitului etc., alãturi de simbo-
lurile naþionale: Demnitãþii, Dezrobirii, Independenþei, Libertãþii ºi altele.

În perioada comunistã s-a urmãrit reorganizarea memoriei sociale nu numai
prin schimbarea numelui strãzilor ºi, deci, ºtergerea lor din memoria colectivã,
proces psihosociologic complex, cu o anumitã latenþã, ci ºi prin ºtergerea lor fizicã,
cu buldozerul, dintre construcþiile urbane. Au dispãrut astfel nu numai strãzi, dar
ºi cartiere întregi, clãdiri cu valoare istoricã, monumente ºi statui, biserici.
Referindu-se la rana sufleteascã produsã prin demolarea în intervalul 1977–1989
(de la cutremurul devastator din 4 martie ºi pânã la prãbuºirea totalitarismului
ceauºist) a unui numãr de 20 de biserici ºi mânãstiri din Bucureºti, pãrintele
Galeriu aprecia cã prin aceasta s-a atentat la „memoria vie a istoriei unui neam”
(Galeriu, 1995, p. 9). Începutul a fost fãcut de distrugerea „accidentalã” a Bisericii
Enei, construitã între anii 1720–1724. Au urmat apoi Biserica Olari, ctitoritã la
1758, Biserica Albã-Postãvari, Biserica Spirea Veche, Izvorul Tãmãduirii, Sfântul
Ilie – toate monumente istorice din secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea. Pentru a
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se ºterge „memoria liturgicã” au fost demolate mânãstiri, precum Mânãstirea
Cotroceni, ridicatã între anii 1679–1681, sau Mânãstirea Vãcãreºti, ctitoritã în
1716 de domnitorul Nicolae Mavrocordat. Alte biserici au fost ecranate de
blocurile nou construite sau au fost camuflate prin translatarea lor câteva sute de
metri ºi amplasate în locuri anonime. Aºa s-a întâmplat cu Biserica Schitul
Maicilor (datând din 1726), care în 1982 a fost translatatã 245 de metri, cu Biserica
Mihai Vodã, ctitoritã în 1589 de Mihai Viteazul, translatatã 289 de metri ºi coborâtã
pe verticalã cu 6,2 metri (Stãnculescu, 1999, p. 64).

Prãbuºirea comunismului în România a însemnat ºi începutul unui nou proces
de restructurare a memoriei sociale, în care se pot distinge, de asemenea, douã
etape: cea a ºtergerii reperelor comuniste ºi cea a fixãrii unor repere noi. Dacã
avem în vedere rebotezarea strãzilor, trebuie sã remarcãm climatul democratic în
care aceastã operaþie psihosociologicã, nu pur ºi simplu administrativã, se
realizeazã: propunerea de schimbare a denumirii strãzilor este discutatã ºi aprobatã
prin vot de cãtre consilierii primãriilor, care sunt reprezentanþi ai partidelor politice
câºtigãtoare în alegerile locale. 

Dupã evenimentele din decembrie ’89, toate denumirile de pieþe, bulevarde,
strãzi sau intrãri menþionate anterior au fost schimbate. În total, peste 250 de strãzi
din Capitalã ºi-au recãpãtat vechea denumire sau au primit un nume nou, legat
de revoluþia din decembrie. Astfel, strada Emil Bodnãraº a devenit Bulevardul
Timiºoara, Piaþa Gheorghe Gheorghiu-Dej este acum Piaþa Revoluþiei, strada Ho
ªi Min poartã numele generalului Vasile Milea. Vechile denumiri au fost readuse
în memoria bucureºtenilor: bulevardele I. C. Brãtianu, Ferdinand I, Carol I. Strãzile
ºi pieþele din Bucureºti ne aduc în memorie nume de sfinþi: str. Sfântul Dumitru,
Sfântul Constantin, Sfântul Elefterie, Sfânta Ecaterina, Maica Domnului, Sfânta
Maria, Sfânta Ana, Sfântul Spiridon, Sfântul ªtefan, Sfântul Niceta, ca sã nu mai
amintim de Sfânta Treime, Sfinþii Apostoli, Sfânta Vineri, Sfinþilor etc. Nume de
înalþi prelaþi: episcopii Timuº, Radu, Chesarie, mitropoliþii Filaret, Nifon, Grigore,
ªaguna, Varlaam, Veniamin Costache etc., ca ºi denumirea unor strãzi dupã numele
bisericilor (strãzile Biserica Enei, Biserica Amzei, Biserica Albã etc.), marcând
ruptura cu ateismul ca ideologie de stat. La aceasta se adaugã ºi reconstrucþia sau
ridicarea de noi biserici.

Reorganizarea socialã a memoriei impune stocarea unor nume de personalitãþi
politice persecutate de regimul comunist. Întâlnim în Bucureºti strãzi al cãror nume
evocã personalitãþi politice sau ale culturii româneºti care, la un moment dat, nici
nu puteau fi rostite în public ºi cu atât mai puþin elogiate: Iuliu Maniu, Mircea
Vulcãnescu, Onisifor Ghibu sau Corneliu Coposu. Plimbându-ne prin Capitalã
ni-i reamintim, colindând strãzile, pe Grigore Vasiliu-Birlic, Toma Caragiu, George
Vraca, Panait Istrati, Octavian Goga, George Enescu etc., îi omagiem pe savanþii

Memoria socialã 85

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:13 AM  Page 85



români Henri Coandã, George Palade, George Vâlsan, Gheorghe Þiþeica,
Constantin Noica, Simion Mehedinþi ºi ne aducem aminte de mari oameni politici
democraþi din alte þãri: Thomas Masaryk, G. Clemenceau. O ilustrare cum nu se
poate mai sugestivã a celor spuse anterior o constituie Piaþa Charles de Gaulle
(fostã Piaþa Aviatorilor, fostã Piaþa I. V. Stalin) din faþa Parcului Herãstrãu (fost,
la rândul lui, Parcul I. V. Stalin, strãjuit de statuia generalisimului cu braþul întins
spre viitor). De asemenea, strãzi ºi bulevarde cu nume de rezonanþã emoþionalã:
Cetatea de Baltã, Basarabia, Hotin, Herþa, Chiºinãu, Cernãuþi readuc în memorie
harta României în graniþele ei istorice.

Maurice Halbwachs (1941, p. 192) avea, fãrã îndoialã, dreptate când spunea
cã „memoria colectivã reconstruieºte amintirile într-o manierã concordantã cu
ideile ºi preocupãrile contemporane” ºi, mai general, când, analizând relaþia dintre
memoria colectivã ºi memoria individualã, susþinea cã „amintirile se adapteazã
la ansamblul percepþiilor noastre actuale”, cã apelând la propria noastrã memorie,
la amintirile noastre, „noi nu evadãm din societate pentru a ne închide în propriul
eu” (Halbwachs, 1925, p. 30). 

Din locuri de delectare a unor „mari colecþionari”, precum August de Saxa
sau împãrãteasa Ecaterina a Rusiei, muzeele au devenit adevãrate „locuri ale
memoriei sociale”. Am în vedere muzeele – aºa cum au fost definite de Consiliul
Internaþional al Muzeelor – ca instituþii cu caracter permanent, destinate publicului
„pentru delectarea ºi instruirea acestuia, având menirea de a conserva, studia ºi
analiza prin diferite mijloace, dar în primul rând a expune obiectele de valoare
culturalã”. Dacã facem o echivalare a termenilor „a conserva” = „a stoca” ºi „a
expune” = „a regãsi informaþia”, putem aprecia fãrã a exagera cã muzeele sunt
„sisteme de memorare”. Spre deosebire de colecþiile particulare ºi de situaþia din
secolul al XVII-lea, când doar nobilii ºi marii cãrturari aveau, ca un privilegiu
deosebit, acces la colecþiile din palatele imperiale, astãzi – cel puþin teoretic –
toþi oamenii au posibilitatea sã se întoarcã în epoca marilor civilizaþii pãºind pragul
muzeelor devenite publice ºi, prin aceasta, „locuri ale memoriei colective”.

Savantul francez René Huyghe (1937) remarca un fapt semnificativ în sine
ºi extrem de util pentru demonstraþia noastrã: muzeele publice au apãrut în secolul
al XVIII-lea, în aceeaºi perioadã cu Enciclopediile (în Anglia ºi Franþa), ca expresie
a idealului posibilitãþilor egale de educare a oamenilor. Nimeni nu se mai îndoieºte
azi, chiar în era marketingului, chiar dacã exprimã opinii nu tocmai optimiste, cã
muzeele au ºi o funcþie educativã, pe care personal o leg de reconstrucþia socialã
a memoriei.

Dupã fiecare schimbare socialã radicalã apar muzee, care au ca scop nedeclarat
reorganizarea memoriei colective, prin denumirea lor ºi mai ales prin selecþia
obiectelor ºi a imaginilor (a exponatelor) ºi prin dispunerea lor în sãlile
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expoziþionale. Sã luãm ca exemplu Muzeul Þãranului Român, gãzduit în clãdirea
în care a funcþionat, din 1954 pânã în 1989, Muzeul de Istorie a Partidului
Comunist Român, a miºcãrii revoluþionare ºi democratice din România. Anterior,
clãdirea monumentalã construitã în stil arhitectonic românesc (1912–1931) avusese
destinaþia unui muzeu de artã naþionalã. 

Închisorile politice devin ºi ele muzee dupã fiecare preluare a puterii politice
de cãtre regimuri diametral opuse. În România, muzeul de la închisoarea Doftana
pentru cinstirea memoriei luptãtorilor comuniºti a fost imediat închis dupã eveni-
mentele din decembrie 1989; a fost, în schimb, deschis muzeul de la închisoarea
din Sighetu Marmaþiei, pentru cinstirea memoriei luptãtorilor anticomuniºti.

Chiar dacã mecanismul reorganizãrii sociale a memoriei este acelaºi, aºa cum
am încercat sã arãt, când ne gândim la schimbãrile radicale din România din anii
’45 ºi, respectiv ’89, constatãm cã remarca lui Pierre Vidal-Naquet are deplinã
valabilitate: în societãþile totalitare restructurarea memoriei se face pe baza
„ordinelor de sus”, în timp ce în societãþile pluraliste existã o concurenþã în res-
tructurarea ei; indivizii, grupurile umane, colectivitãþile pot opta. Pentru regene-
rarea memoriei în unele colectivitãþi urbane sau rurale, oamenilor politici,
conducãtorilor României din perioada interbelicã, dar nu numai, li se ridicã statui.
Alte statui sunt demolate. Dupã evenimentele din decembrie ’89 a fost ridicatã
de pe soclul ei din faþa Casei Scânteii (devenitã Casa Presei Libere) statuia lui
V. I. Lenin, amplasatã acolo în 1960. Momentul a fost televizat ºi mulþi români
au vãzut cum V. I. Lenin (statuia) atârna cu ºtreangul (lanþul macaralei) de gât.
A rãmas doar soclul degradat al statuii sã aminteascã faptul cã totul pe lume este
trecãtor. Statuile suveranilor României ºi ale oamenilor politici din perioada
monarhiei au fost ºi ele demolate imediat dupã instaurarea comunismului, dar pe
ascuns, noaptea. Astfel au dispãrut în perioada comunistã autentice opere de artã,
precum statuia ecvestrã a lui Carol I, realizatã în 1939 de sculptorul sârb Ivan
Mestrovici, sau statuia regelui Ferdinand I, opera aceluiaºi sculptor. Au fost
distruse statuile lui I. C. Brãtianu, Lascãr Catargiu, Take Ionescu º.a. Dupã decem-
brie ’89, în mod spontan au fost date jos de pe soclu unele busturi ale „foºtilor”,
în timp ce alþii depun flori la mormântul celor care au fost… „monumente”. Mã
refer la mormântul (presupus) de la Cimitirul Ghencea al cuplului Ceauºescu. Unii
sãrbãtoresc ziua de 10 Mai (Ziua regelui), alþii ziua de 1 Mai (Ziua internaþionalã
a oamenilor muncii). 

ªi comemorãrile îºi au publicul lor. Fiecare grup îºi alege evenimentul pe care
sã-l plângã, personalitatea dispãrutã cu care se identificã. În felul acesta, în socie-
tãþile pluraliste se reconstruieºte nu o memorie socialã omogenã, ci contradictorie,
intrând într-un joc politic o „minoritate agitatã” ºi o „majoritate tãcutã”, ingroup-ul
ºi outgroup-ul, aºa cum remarca Marie-Claude Groshens (1986, p. 149) într-un
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studiu privind relaþia dintre construirea identitãþii ºi memoria colectivã. Într-adevãr,
producerea de amintiri colective exemplare, constituirea unei memorii sociale
capabilã sã conducã la acþiune reprezintã „un element indispensabil pentru pro-
ducerea identitãþii unei colectivitãþi”. Interesantã mi se pare ºi observaþia autoarei
potrivit cãreia nu numai „spaþiul ºi timpul” intervin în procesul memorãrii, dar
ºi obiceiurile (cutumele), ceremoniile menite sã evoce anumite evenimente spre
a nu fi uitate, sã reactiveze memoria colectivã.

În acest sens, ca mecanism al organizãrii memoriei sociale, Paul Connerton
(1994, p. 61) diferenþiazã ceremoniile comemorative de celelalte ritualuri prin
caracterul lor „oficial ºi de spectacol” ºi prin aceea cã „se referã explicit la persoane
ºi evenimente prototipice, indiferent dacã acestea sunt înþelese a avea o existenþã
mitologicã sau istoricã”. „Intrarea în obicei” – finalitatea tuturor ceremoniilor come-
morative – reprezintã, ca ºi ridicarea unui monument, plasarea unei statui într-o piaþã
publicã, a unei inscripþii pe faþada unei clãdiri sau organizarea unei expoziþii
omagiale, tot o modalitate de organizare/reorganizare a memoriei colective. Sigur,
obiceiurile (cutumele) nu se instituie prin decrete, dar se ºtie cã, iniþial, chiar cea
mai veche tradiþie nu a fost decât o inovaþie ºi aceasta poate fi iniþiatã spontan de
un grup de persoane ataºate unui crez, dar ºi organizatã, planificatã de o instituþie
sau de puterea politicã. Sigur, nu-i acelaºi lucru un ceremonial ºi un monument stricto
sensu – Biserica Eroilor Martiri ai Revoluþiei din decembrie ’89, de exemplu, ºi o
slujbã de pomenire la Cimitirul Eroilor Revoluþiei – sau comemorarea celor cãzuþi
la datorie, pe câmpul de bãtaie, pentru întregirea neamului ºi Mormântul Eroului
Necunoscut din Parcul Carol (fost Parcul Libertãþii), dar în ambele cazuri colectivitãþi
mai largi sau mai restrânse au posibilitatea sã „co-memoreze” evenimentele de care
se simt ataºate. Locurile, timpul ºi cutumele au funcþie de organizare ºi reorganizare
a memoriei sociale.

În concluzie, se poate spune cã: 

1) Memoria este un proces, nu un produs; ea presupune procesarea subiectivã
a informaþiei, nu depozitarea ºi readucerea în conºtiinþa indivizilor a unor
imagini, cópii ale realitãþii.

2) Encodarea, stocarea ºi accesarea informaþiilor sociale de cãtre indivizi în
condiþiile interacþiunilor umane ºi sub influenþa factorilor sociali reprezintã
însãºi memoria socialã. 

3) Dupã fiecare schimbare socialã radicalã, puterea politicã instauratã încearcã
sã reorganizeze memoria socialã prin ºtergerea reperelor vechi ºi prin fixarea
unor repere mnezice noi. 

4) În tranziþia postcomunistã din România, reorganizarea memoriei sociale se
realizeazã în mod democratic, acceptându-se memorii colective multiple ºi
– în consecinþã – se fixeazã repere mnezice alternative, spre deosebire de
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perioada comunistã în care s-a urmãrit reorganizarea unitarã forþatã a
memoriei sociale cu scopul legitimãrii partidului unic. 

5) A þine minte totul ºi a nu uita nimic nu este nici posibil, nici de dorit. 

Naþiunile uitã selectiv: pãstreazã în memorie, în primul rând, personalitãþile
istorice care au acþionat pentru afirmarea ºi dezvoltarea lor, precum ºi „victimele”
nedreptãþii. De ce nu ar proceda în acelaºi fel indivizii, selectând ºi actualizând
în mod conºtient informaþiile care nu alimenteazã ura, strãduindu-se sã-ºi amin-
teascã de cei care le-au fãcut bine, nu de cei care le-au fãcut, cu vorba sau cu
fapta, rãu? Aºadar, sã cultivãm memoria socialã în spiritul adevãrului, dreptãþii,
binelui ºi omeniei.

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Ce este memoria ca proces psihic?
Care sunt principalele teorii ale memoriei?
Ce se înþelege prin termenul de „memorie de scurtã duratã”?
Dar prin cel de „memorie semanticã”?
Daþi exemple de „memorie flash”. 
Ce este memoria transactivã?
Ce semnificaþie are teoria cadrelor sociale ale memoriei?
Care sunt modalitãþile de reorganizare a memoriei sociale?
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Capitolul 5

Comunicarea interpersonalã:
autodezvãluirea ºi consolarea

Alina Duduciuc

În cea mai mare parte a timpului nostru ne angajãm, în mod intenþionat sau
neintenþionat, în conversaþii cu semenii noºtri. Printre pãrinþi, prieteni, rude, colegi
de facultate ºi de serviciu, alegem interlocutorii conversaþilor noastre. Într-o
anchetã pe bazã de chestionar (Thinks I talk about) la care au rãspuns 1.030 de
studenþi americani de la University of Connecticut, Jerome R. Sehulster (2006)
a gãsit cã subiectele conversaþiilor cotidiene se distribuie pe un contiunuum, de
la triviale, „de flecãrealã” (în general, cu referire la petrecerea timpului liber, filme,
teatru, vacanþã, muzicã, restaurante, modã vestimentarã), pânã la cele profunde,
legate de self-ul subiecþilor (problemele cu pãrinþii, rezultatele examenelor ºi viaþa
studenþeascã, relaþiile intime etc.). Deºi reprezentanþii ambelor sexe tind sã abor-
deze în comunicarea interpersonalã subiecte precum familia, munca, ºcoala,
bãrbaþii, într-o proporþie mai mare decât femeile, au o probabilitate mai mare de
a împãrtãºi cu prietenii informaþii privind locul de muncã ºi competiþiile sportive,
în timp ce femeile tind sã se angajeze în conversaþii confidenþiale despre episoadele
emoþionale trãite ºi sã accepte sfaturi ºi sprijin din partea prietenilor (Sehulster,
2006, p. 429). Explicaþia acestei situaþii ar fi legatã de locul femeilor în structura
forþei de muncã, precum ºi de stilul de viaþã. În ceea ce priveºte partenerii (recep-
torii) conversaþiilor, aceºtia sunt aleºi de subiecþi dupã criterii homofile: au aceeaºi
vârstã ºi provin din aceeaºi categorie socialã ca ºi iniþiatorii conversaþiei. Aceleaºi
rezultate au fost înregistrate ºi în Franþa, în 1997, în urma unei anchete realizate
de Insitutul Francez de Statisticã (INSEE) privind sociabilitatea: peste 62% dintre
tinerii cu vârste între 16-25 de ani declarau la acea datã cã au, în medie, ºase
prieteni, dar numãrul raportat de amici se aflã la jumãtate cu cel al întâlnirilor
faþã-în-faþã cu aceºtia; într-un an, un student francez se întâlneºte cu doar trei dintre
prietenii pe care îi declarã (Goudechot, 2000).

Studiile citate mai sus vizeazã comunicarea interpersonalã, adicã acea formã
a comunicãrii umane care constituie fundamentul interacþiunilor noastre cotidiene.
Mai mult decât a transmite un conþinut (informaþii, idei, emoþii, opinii), comuni-
carea instituite o relaþie între interlocutori. Abordarea psihosociologicã a
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comunicãrii interpersonale ne va ajuta sã mergem dincolo de acest tablou general
de rezultate pentru a afla caracteristicile comunicãrii interpersonale ºi procesele
interpersonale care însoþesc comunicarea, respectiv autodezvãluirea ºi consolarea.

Precizãri terminologice 

Denominativul „interpersonal”, care însoþeºte mai multe concepte din psiho-
logia socialã – „comunicare interpersonalã”, „relaþii interpersonale”, „comportament
interpersonal”, „competenþã interpersonalã”, „atracþie interpersonalã” etc. – , se re-
ferã la faptul cã pãrþile implicate sunt entitãþi sociale (ºi nu intrapsihice): persoane,
grupuri, colectivitãþi umane. Totuºi, în tradiþia teoriilor comunicãrii, denominativul
„interpersonal” alãturat termenului de „comunicare” nu face trimitere la orice raport
care se stabileºte între actorii sociali, ci doar la acele relaþii personale întemeiate
pe cunoaºterea unor date psihologice despre interlocutor (comunicarea dintre pãrinþi
ºi copii, soþ-soþie, profesor-elev etc.). Baza explicativã din aceastã lecþie va releva
însã specificul comunicãrii în ansamblul de studiu al psihosociologiei, anume
analiza relaþiilor de comunicare – reale sau imaginare – care se stabilesc între emi-
þãtor ºi receptor. Prin urmare, în acord cu perspectivele psihosociologie ale comu-
nicãrii interpersonale, ne vom referi nu numai la raporturile interumane cu caracter
personal, dar ºi la interacþiunile sociale care pot evolua de la simple contacte
impersonale la schimburi interpersonale de informaþii ºi afecte.

Pentru unii autori, comunicarea dintre indivizi, ºi implicit relaþiile care se sta-
bilesc cu aceºtia, sunt predeterminante de anumite reguli, existente într-o structurã
socialã (perspectiva funcþionalistã), care constrâng acþiunile indivizilor; pentru alþi
specialiºti, aceste relaþii sunt rezultanta schimburilor interlocutive dintre indivizi
(interacþionismul simbolic). Fie cã adoptãm un punct de vedere funcþionalist, în care
comunicarea este conceputã ca un proces ºi o componentã esenþialã a sistemului
social, fie unul interacþionist, în care comunicarea poate conduce la dezvoltarea unor
forme stabile de organizare socialã, nota comunã a celor douã perspective constã
în definirea comunicãrii ca un mecanism de reglare a relaþiilor interumane. Într-a-
devãr, aºa cum susþine perspectiva funcþionalistã, de multe ori comunicãm în baza
constrângerilor impuse de sistemele sociale. Dacã ne adresãm unui avocat, respectiva
situaþie de comunicare este determinatã în prealabil de identitãþile situaþionale client-
avocat: vom vorbi acestuia în calitate de avocat, iar interlocutorul va interacþiona
cu noi de pe poziþia socialã pe care o ocupã (avocat). Pe de altã parte însã, existã
situaþii în care relaþiile dintre indivizi nu sunt predeterminate: în tren putem descoperi
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cã unul dintre cãlãtori are aceeaºi profesie ca noi, de medic, spre exemplu, ºi con-
versaþia sã decurgã în calitate de colegi, în baza semnificaþiilor comune cu privire
la aceastã profesie. Exemplele de mai sus ne îndreptãþesc sã recurgem la o poziþie
teoreticã „de mijloc”: recunoaºtem cã structurile ºi situaþiile de comunicare la care
participãm ne constrâng comportamentul dar, în acelaºi timp, existã o serie de forme
relaþionale subiective (culturale, psihologie) care nu pot fi prezise în baza cunoaºterii
situaþiei sociale. 

Pornind de la aceste observaþii, înþelesurile pe care le putem da termenului
de „comunicare interpersonalã” sunt urmãtoarele:

a) Desemneazã interacþiunea ºi relaþiile dintre diversele unitãþi sociale, cum ar
fi, de exemplu, comunicarea dintre membrii echipelor de muncã sau echi-
pelor sportive, dintre studenþii care compun o grupã, dintre angajaþii unor
corporaþii, dintre doi prieteni etc.

b) Fie cã ne raportãm la structurile formale (corporaþii, echipe sportive etc.),
fie la cele informale (doi prieteni), comunicarea interpersonalã are loc „faþã-n
faþã”, nefiind mediatã de tehnologii de transmisie, cum ar fi telefonul, inter-
netul, radioul etc. (Hartley, 1993/1996, p. 20).

c) Indivizii angajaþi într-un act de comunicare interpersonalã devin reciproc
expeditori ºi destinatari ai unor mesaje (Ibidem). 

d) Comunicarea dintre indivizii care compun acelaºi grup este interpersonalã.
Acest lucru înseamnã cã raporturile interpersonale au caracter de interde-
pendenþã. Psihosociologul american Kurt Z. Lewin (1890–1947), iniþiatorul
cercetãrilor privind dinamica grupurilor, s-a referit la caracterul de interde-
pendenþã (the property of interdependence) ca la o situaþie care specificã o
relaþie de dependenþã între actorii care compun un anumit grup social sub
aspectul conduitelor pe care le angajeazã ºi, consecutiv, al beneficilor. „Natura
grupurilor nu constã în similaritatea sau disimilaritatea membrilor unui grup
social, ci în interdependenþa acestora. Un grup poate fi caracterizat ca un «tot
dinamic»; aceasta înseamnã cã o schimbare în starea unei subpãrþi produce
modificãri în oricare altã parte. Cu cât numãrul membrilor care compun un
grup social este mai redus, cu atât gradul de interdependenþã dintre aceºtia
este mai ridicat” (Lewin, 1948, pp. 87-88).

Psihosociologia comunicãrii: repere istorice 

În istoria psihosociologiei, cercetarea proceselor de comunicare a parcurs douã
etape. Prima dintre acestea, conturatã în perioada clasicã a psihosociologiei
(1935–1960), a fost iniþiatã de Carl I. Hovland (1912–1961) ºi echipa sa de la
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Yale University. La aceea vreme, interogaþiile de studiu erau formulate în strânsã
legãturã cu interesul privind efectele propagandei, determinate de contextul
social al celui de al Doilea Rãzboi Mondial. Cea de-a doua etapã în cunoaºterea
proceselor de comunicare a fost dominatã de dezbaterea universalism versus
relativism cultural din antropologie, de paradigma interacþionistã din sociologie
(George Herbert Mead, Herbert Blumer) ºi de modelul axiomatic al comunicãrii
formulat de reprezentanþii ªcolii de la Palo Alto (Watzlawick et al., 1967). Dacã
în prima etapã temele abordate vizau efectele mass-media la nivel macrosocial,
în cea de-a douã etapã interesul cercetãtorilor s-a coagulat în jurul microinte-
racþiunilor sociale. În ansamblu, am putea spune cã preocuparea psihosocio-
logilor pentru studiul comunicãrii interpersonale ilustreazã, într-o mare mãsurã,
modelul de „graniþã” al psihologiei sociale, o serie de concepte, asumpþii teore-
tice ºi rezultate provenite din cercetãri interdisciplinare concurând la înþelegerea
proceselor de comunicare interpersonale. 

În aproximativ un secol de studiu ºtiinþific al comunicãrii interpersonale s-au
acumulat multe date de cercetare. Pentru lecþia de faþã este esenþial sã reþinem prin-
cipalele postulate ºi axiome care fundamenteazã teoretic comunicarea inter-
personalã:

1. Comunicarea este echivalentã cu comportamentul („este imposibil sã nu
comunicãm”), deci comunicarea are un sens mult mai larg, înglobând toate
acþiunile ºi conduitele actorilor sociali, comportamentele lor verbale ºi non-
verbale observabile sau atribuite, ca ºi toate „non-comunicãrile”, adicã tot ceea
ce s-ar fi putut face, spune, scrie în situaþia datã (Watzlawick et al., 1966/1971,
p. 19). De exemplu, dacã am cuantifica numãrul de emisii ºi recepþii din cadrul
unei ore de seminar va trebui sã ne referim nu numai la schimbul de mesaje
verbale dintre profesor ºi student, la indicatorii nonverbali posturali sau faciali,
dar ºi la momentele de „liniºte din clasã”, la toate „non-rãspunsurile”, care au
o influenþã asupra fiecãruia dintre cei care compun grupa de seminar. 

2. Orice comunicare prezintã douã aspecte: conþinut ºi relaþie, cea din urmã
înglobându-l pe cel dintâi ºi devenind astfel o metacomunicare (Watzlawick et
al., 1966/1971, p. 19). Aceasta înseamnã cã existã douã niveluri de emisie ºi
de recepþie a mesajelor: informaþional, mesaje care reflectã conþinutul ºi
relaþional, mesaje care evocã cadrul, tipul de relaþie dintre interlocutori ºi modul
cum trebuie tratatã informaþia. Atât în comunicare scrisã, cât ºi în cea verbalã,
ca ºi în majoritatea acþiunilor indivizilor, putem stabili dimensiunile cadrului
în care este interpretat mesajul: un telefon mobil este însoþit de un ghid de
instrucþiuni de utilizare care aratã cum trebuie sã înþelegem funcþiile (conþinutul)
acestuia; pentru a gãsi soluþia unei ecuaþii matematice nu este suficient sã redãm
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propoziþia matematicã (conþinutul ecuaþiei), ci ºi trebuie sã tratãm relaþia dintre
variabilele ecuaþiei (adunare, scãdere, înmulþire etc.); prezenþa verbelor imperative
în mesajele pe care o mamã le comunicã copilului (Înceteazã sã mai mãnânci
dulciuri!) aratã cã enunþul poate fi interpretat ca un ordin, ºi nu ca o sugestie, ºi
cã natura relaþiei este una de asimetrie; în schimb, indicativul prezent ºi conjunc-
tivul din fraza „Vã rugãm ca în timpul spectacolului sã nu utilizaþi telefoanele
mobile!” aratã o sugestie, o indicaþie. 

Pe urmele reprezentanþilor lingvisticii pragmatice (Paul Grice, 1972; John L.
Austin, 1965), mai multe cercetãri psihosociologice (R. Brown ºi D. Fish, 1983;
H. H. Clark ºi D. H. Schunk, 1980; R. W. Gibbs Jr. ºi J. F. Moise, 1990 ) au stabilit
cã indivizii sunt capabili sã decodifice sensul implicit al mesajelor interlocutorilor,
sã deducã atitudinile acestora faþã de anumite probleme sociale sau sã stabileascã
relaþia dintre interlocutori (asimetricã/simetricã). Pornind de la distincþia introdusã
de Paul Grice în analiza conversaþiei între semnificaþia frazei (sentence-meaning)
ºi semnificaþia locutorului (speaker-meaning), Herbert H. Clark (1979) a adresat o
întrebare vânzãtorilor din magazine în douã condiþii de experiment: „Acceptaþi plata
cu cardul American Express?” (condiþia 1) ºi „Acceptaþi plata prin card?” (condiþia
2). În prima situaþie, majoritatea subiecþilor au oferit un rãspuns favorabil, în timp
ce în a doua situaþie mai mult de jumãtate dintre vânzãtorii interpelaþi au oferit
informaþii despre ce tip de card este acceptat. Rãspunsurile primite în cele douã
condiþii de experiment au variat în funcþie de inferenþele pe care receptorii res-
pectivelor întrebãri le fãceau cu privire la intenþiile emiþãtorului (apud Kauss ºi
Fussel, 1996, p. 45). Într-un demers similar de cercetare, Roger Brown ºi Deborah
Fish (1983, p. 240) au pus în evidenþã efectele diferite ale verbelor active care
denumesc interacþiuni (a critica, a ajuta, a admira) ºi verbelor pasive care denotã
experienþe interpersonale (a se amuza, a-i diplace, a detesta) în actele de limbaj. 

Conþinutul mesajelor verbale este de multe ori un indicator al atitudinii emi-
þãtorului faþã de un obiect sau eveniment sau al modului de poziþionare faþã de
normele sociale (de exemplu, faþã de politeþe). Ironiile implicite – ca de exem-
plu, „Câþi ani spuneai cã ai?”, pe care o adresãm unor persoane care ne aºteptãm
sã se poarte cu maturitate, sau exclamaþia „Ador ºoferii care nu semnalizezã
schimbarea benzii de circulaþie!” – reprezintã acte expresive care indicã atitudinea
nefavorabilã faþã de transgresarea unor norme sociale (Negrea, 2010, p. 52).
Printr-o serie de experimente desfãºurate la Stanford University, Herbert H. Clark
ºi Dale H. Schunk (1980) au arãtat cã atunci când solicitãrile unei persoane (care
nu implicã costuri financiare) sunt adresate cât mai formal existã o probabilitate
mai ridicatã de a primi un rãspuns favorabil. Pentru aceasta, cei doi cercetãtori
au codificat gradul de politeþe al unui mesaj, apelând în special la verbele modale
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din limba englezã (can, may, must, should, have), rugând studenþii sã indice pe
o scalã cu ºapte trepte (7 însemnând „foarte nepoliticos”, 1 – „foarte politicos”)
percepþia asupra politeþei adresantului. Cercetãrile au indicat cã atunci când
subiecþii adresau interpelãri convenþionale de tipul „Aþi putea sã-mi spuneþi, vã
rog, unde se aflã Jordan Hall?” obþineau mai multe rãspunsuri favorabile decât
atunci când gradul de apelare era formulat mai neconvenþional, intim („Nu te
supãra, poþi sã-mi spui unde se aflã Jordan Hall?”) (Clark ºi Schunk, 1980, p.
131).

3. Semnificaþia globalã a mesajului este o rezultantã a elementelor contextuale
(Mucchielli et al., 1998/2006, p. 33). Avem tendinþa de a ne referi la context doar
ca la un cadru fizic, ca la un „decor” în care se desfãºoarã o anume comunicare.
Astfel, nu interacþionãm la fel pe plajã sau la o consultaþie medicalã. Nuditatea în
cele douã situaþii (pe plajã sau la spital) va avea cu totul altã semnificaþie. În
interacþiunile sociale putem distingem mai multe dimensiuni ale contextului: spaþial
(dispunerea locului ºi constrângerile impuse de acesta); fizic ºi senzorial (ceea ce
capãtã sens în raport cu ansamblul elementelor senzoriale care ajung la diferite
simþuri: auz, vãz, miros, atingere); temporal (succesiunea în timp a mesajelor);
contextul poziþiilor respective ale actorilor (argumentele pe care le susþin actorii
sociali la un moment dat); relaþional (profesor-elev, pãrinte-copil, doctor-pacient);
cultural sau subcultural, referitor la normele ºi regulile împãrtãºite colectiv
(Mucchielli et al., 1998/2006, p. 33). 

4. Actul de comunicare nu se poate realiza în afara unui cod, unui minim de
referenþi comuni, al cãror sens este cunoscut de actorii sociali. George îi oferã Mariei
trei trandafiri albi, ºi nu doi, deoarece în grupul social ºi în cultura cãreia îi aparþin,
cei doi împãrtãºesc acelaºi cod ºi au aceleaºi aºteptãri: un numãr par de flori
semnificã doliul, pierderea unei persoane. Un chinez nu ar lua în seamã însã numãrul
florilor, ci mai degrabã culoarea: florile galbene se oferã în dar ca semn de preþuire
a unei persoane, iar cele albe exprimã doliul. Poate cã cel mai bun exemplu pentru
a explica noþiunea de „cod”, este cel al „comunicãrii în orchestrã”, sugerat de antro-
pologul american Gregory Batson (1904–1980): pentru a comunica („a cânta în
orchestrã”) este necesar sã fim în consonanþã cu instrumentele ºi cu notele de pe
partiturile celorlalþi componenþi ai orchestrei (Batson, 1972/1999). Membrii unei
culturi sunt asemenea muzicienilor care compun o orchestrã: ei îºi ajusteazã reciproc
comportamentele orientându-se dupã un cod (partiturã), însã nu existã un dirijor
care sã îndrume ce normã (notã) socialã trebuie respectatã. 

5. Raporturile de comunicare dintre indivizi sunt simetrice sau complementare,
dupã cum se bazeazã pe egalitate sau pe diferenþã (Watzlawick et al., 1966/1971,
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p. 19). O serie de relaþii sociale (profesor-student, pãrinte-copil, medic-pacient)
predeterminã stilul de comunicare ºi rolurile protagoniºtilor (Marc, 2008/2010,
p. 82). În schimb, comunicarea cu colegii de facultate este un raport simetric, în
care interlocutorii au acelaºi statutus social, sunt „de-o seamã” (peer group), iar
emisiile sunt „mesaje în oglindã”. În legãturã cu raporturile de comunicare dintre
indivizi, psihologul francez Edmon Marc (2008/2010, p. 83) sugera trei axe de
analizã a acestora: 

1) simetrie-asimetrie, aºa cum am exemplificat anterior; 
2) proximitate-distanþã, când ne referim la gradul de familiaritate, de solidaritate,

de intimitate comparativ cu interacþiunile dintre necunoscuþi; 
3) convergenþã-divergenþã, care se manifestã la nivelul opiniilor (acord/deza-

cord), al intereselor (cooperare/competiþie), al afinitãþilor (atracþie/respingere),
al sentimentelor (iubire/urã, simpatie/antipatie etc). 

Astfel, susþine psihologul francez, fiecare raport poate fi definit în funcþie de
poziþia pe aceste trei axe. De exemplu, raportul pãrinte-copil este adesea asimetric,
apropiat ºi covergent la nivelul intereselor, dar care, în funcþie de etapele de dez-
voltare (adolescent, adult) poate suferi modificãri: la vârsta adultã pot exista
divergenþe faþã de opiniile pãrinþilor ºi o anumitã distanþã sentimentalã faþã de aceºtia. 

6. Comunicarea este un act social care constituie baza relaþiilor interumane.
Acest enunþ, atât de familiar, trimite, pe de o parte, la sensul prim al cuvântului
„comunicare” (comunico lat.), anume acela „de a pune în relaþie, de a împãrtãºi”.
Înþelegem prin aceasta cã funcþia comunicãrii constã nu numai în relaþionare, prin
discuþii ºi conversaþii realizându-se o legãturã între persoane, ci ºi la împãrtãºirea
semnificaþiilor asupra lucrurilor, cuvintelor, concepþiei despre lume ºi viaþã (Duck,
2006, p. 23 ). 

7. Comunicarea umanã este o enunþare „eterogenã”, elementele verbale fiind
percepute ºi decodificate simultan cu cele nonverbale (Chelcea, Ivan ºi Chelcea,
2005/2008, p. 35). Comunicarea nonverbalã derivã din urmãtoarele surse majore:
contactul vizual (privirea asupra corpului ºi feþei celeilalte persoane), gura (în
special zâmbetul ºi grimasele, în relaþia cu contactul vizual), postura (de exem-
plu, a sta cu faþa sau cu spatele), gesturile (cum ar fi miºcarea braþelor în timpul
unui discurs), orientarea corpului (spre cel cãruia ne adresãm), distanþa corporalã
(prea aproape sau prea departe de ceilalþi), mirosul (incluzând parfumurile),
pielea (inclusiv pigmentarea, textura), pãrul (lungimea, stilul coafurii), îmbrã-
cãmintea (cu referiri speciale la modã ºi norme estetice) (Saunders, 1994/2001,
p. 78). 
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Teoriile comunicãrii interpersonale

Pentru a explica comunicarea interpersonale, în manualele de psihosociologie
sunt citate frecvent urmãtoarele teorii cu caracter de generalitate:

Teoria echilibrului intimitãþii (Intimacy Equilibrium Theory), elaboratã în
1965 de cãtre Micheal Argyle ºi Janet Dean, susþine cã într-o anumitã interacþiune
socialã indivizii tind sã menþinã un echilibru al intimitãþii interpersonale, adicã o
„proporþie confortabilã” între deschidere (nevoia de feed-back, de aprobare socialã)
ºi evitare (teama de a dezvãlui afectele sau anumite aspecte ale sinelui) (Argyle ºi
Dean, 1965, p. 293). Dacã echilibrul este perturbat de un grad prea mare de intimitate,
cum ar fi o privire prea insistentã, acesta se restabileºte prin diminuarea unei alte
dimensiuni, cum ar fi creºterea distanþei interpersonale, deturnarea privirii sau schim-
barea temei de discuþie. Într-unul din experimentele efectuate de Micheal Argyle
ºi Janet Dean (1965) pentru a proba teoria echilibrului, subiecþii (N = 24 studenþi)
au fost rugaþi sã ia parte la un experiment „despre conversaþie” ºi au fost grupaþi
în zece diade. Experimentatorii au variat distanþa interpersonalã dintre subiecþii prin
intermediul unor scaune pe care le-au aºezat astfel încât subiecþii sã discute faþã-
n-faþã ºi sã se afle la 20, 60 ºi respectiv 100 de cm distanþã faþã de interlocutori.
Patru dintre complicii experimentatorului au fost distribuiþi sã participe la conver-
saþiile dintre studenþi ºi sã priveascã încontinuu subiecþii naivi. Aceºtia din urmã
au variat intensitatea privirii în funcþie de distanþa care îi despãrþea de complice.
De asemenea, distanþa dintre participanþii la experiment a fost variatã prin intermediul
unor mese, astfel încât subiecþii sã se situeze la 90 de grade ºi la 180 de grade faþã
de complici ºi sã nu aibã prea mare libertate de a se apropia sau a se distanþa faþã
de aceºtia. Rezultatele au indicat cã atunci când subiecþii erau dispuºi spaþial într-
un unghi de 90 de grade faþã de interlocutori tindeau sã restabileascã echilibrul
reducând intimitatea printr-o serie de semnale nonverbale: coborau privirea, îºi reglau
vocea sau îºi acopereau ochii cu mâna, îºi suflau nasul sau fumau. De asemenea,
interviurile post-experiment au indicat cã subiecþii naivi i-au perceput pe complici
ca dominanþi datoritã privirii prea intense, ceea ce a însemnat cã „gradul de intimitate
a fost în totalitate sub controlul subiecþilor naivi” (Argyle ºi Dean, 1965, p. 302).
Principala criticã care s-a adus acestei teorii a fost cã nu a luat în consideraþie faptul
cã nivelul de intimitate dintre interlocutori poate fi reglat ºi prin intermediul
comunicãrii verbale (Patterson, 1976, p. 237). 

Teoria schimbului social (Social Exchange Theory). Spre deosebire de cer-
cetãrile la care am fãcut referire anterior, care au produs mai mult explicaþii de naturã
descriptivã (frecvenþa temelor de discuþie între actorii sociali ºi a relaþiilor
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interpersonale), teoria schimbului social, elaboratã de psihosociologii americani
Harold H. Kelley (1921–2003) ºi John Thibaut în 1959, examineazã procesele care
susþin reciprocitatea în relaþiile sociale sau gratificaþiile mutuale dintre indivizi.
Potrivit acestei teorii, actorii sociali sunt fiinþe raþionale care calculeazã costurile
ºi recompensele ºi iau în calcul alternativele înainte de a acþiona. În baza acestui
fapt, interacþiunile sociale devin schimburi de beneficii ºi costuri între actori sociali,
iar satisfacþia este un raport între costuri, beneficii ºi rezultate. Indivizii cautã, desigur,
sã-ºi maximizeze profitul în timp ce minimalizeazã costurile. O relaþie în care
costurile (de timp ºi efort) depãºesc beneficiile va fi perceputã de indivizi ca nesatis-
fãcãtoare ºi prin urmare va avea puþine ºanse sã fie menþinutã în viitor (Kelley, 1997,
p. 144). De pildã, dacã Mihai îl roagã pe Vlad sã-l gãzduiascã pentru câteva zile
în garsoniera pe care o deþine, costurile lui Vlad constau în efortul de a împãrþi aceeaºi
camerã, în timpul acordat pentru ospitalitate, în informaþiile pe care i le furnizeazã.
În schimb, Mihai aºteaptã de la prietenul lui preþuire ºi recunoºtinþã pentru ajutorul
acordat. În cazul în care costurile sunt mari ºi beneficiile scãzute, sau lipsesc, cu
siguranþã Mihai se va declara dezamãgit ºi va cataloga relaþia de prietenie ca nesa-
tisfãcãtoare. Totuºi, autorii teoriei atrag atenþia asupra faptului cã rezultatele unei
interacþiuni nu constau doar în gradul de satisfacþie resimþit de partenerii unei relaþii,
dar ºi în funcþie de expectanþele pe care le au cu privire la costuri ºi rezultate. Astfel,
Mihai va calcula rezultatele interacþiunii cu Vlad nu numai în funcþie de costuri ºi
beneficii, ci ºi raportându-se totodatã la ceea ce considerã el cã înseamnã „a fi
prieten”. Acest standard cognitiv de evaluare este denumit de autori „nivel de com-
paraþie ” (comparation level), adicã bagajul de aºteptãri pe care indivizii le aduc în
relaþie. Acesta reflectã ceea ce indivizii simt cã e de dorit, cã meritã în mod real în
cadrul relaþiei ºi ceea ce este important pentru ei sã trãiascã într-o relaþiei (Kelley,
1997, p. 151). Satisfacþia pe care indivizii o experimenteazã într-o relaþie nu exprimã
doar stabilitatea determinatã de rezultate ºi de împlinirea expectanþelor. Autorii
adaugã un nou concept, nivelul de comparaþie a alternativelor (comparation level
of alternatives), definit ca o evaluare a rezultatelor disponibile într-o relaþie alternativã
prezentei. Când rezultatele disponibile într-o relaþie alternativã le depãºesc pe cele
disponibile prezentei relaþii, creºte probabilitatea ca persoana sã pãrãseascã relaþia.
Astfel, a rãmâne sau „a rupe o relaþie” nu este doar o chestiune de satisfacþii ºi nevoi
gratificate. Relaþiile percepute ca gratificante sunt stabile deoarece nivelul ridicat
al rezultatelor reduce, în termeni de aºteptãri, probabilitatea unei alte alternative.
Relaþiile nesatisfãcãtoare, în schimb, pot rãmâne stabile în lipsa unei alte alternative. 

Teoria interdependenþei (Interdependence Theory). Aºa cum indicã ºi numele
acestei teorii, principala asumpþie de la care pornesc autorii (Harold H. Kelley ºi
John Thibaut au elaborat aceastã teorie de-a lungul a douã decade, din 1959 pânã
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în 1979) este urmãtoarea: raporturile interumane pe care le stabilim de-a lungul
vieþii – cu pãrinþii, cu rudele sau cu diverºi companioni (prieteni intimi, soþ, soþie,
logodnic) – sunt caracterizate de interdependenþã (Kelley, 1997, p. 140). Acest lucru
înseamnã cã prin modul lor de a acþiona indivizii afecteazã atât binele lor, cât ºi al
partenerilor cu care fãuresc diverse relaþii sociale. Spre exemplu, decizia Andreei
de a demisiona de la locul de muncã are implicaþii fie emoþionale, fie financiare
atât asupra ei, cât ºi asupra membrilor familiei. Prin urmare, interacþiunile pe care
Andreea le stabileºte cu membrii familiei sunt interdependente, în sensul cã pot fi
tranzacþii reciproce de costuri ºi beneficii. Analiza unei interacþiuni sociale în liniile
acestei teorii, dupã cum mãrturisea Harold H. Kelley (1991, p. 211), a fost inspiratã
din cercetãrile lui Kurt Lewin privind caracterul de interdependenþã dintre membrii
grupului ºi din studiile lui Fritz Heider (1896–1988) privind atribuirile pe care le
fac indivizii cu privire la cauzele unor comportamente. 

Pentru o înþelegere clarã a teoriei, autorii recomandã analiza situaþiei de
interacþiune dintre persoane sub forma unei matrice, pornind de la premiza cã în
interacþiunile sociale indivizii sunt „selectori” ai unor opþiuni de comportament
în urma cãrora vor obþine anumite beneficii, cum ar fi împlinirea nevoilor de apar-
tenenþã, de securitate etc. Ca rezultat al alegerii lor, fiecare persoanã traverseazã
o stare de satisfacþie sau insatisfacþie, denumitã de autori rezultat al interacþiunii
– o consecinþã care poate fi mai mult sau mai puþin satisfãcãtoare. Pentru a reda
o astfel de matrice, sã ne imaginãm un cuplu care trebuie sã rezolve o problemã
de coordonare: în week-end, George doreºte sã participe la cursele de motociclete,
iar Andreea la maraton. Matricea alegerilor pe care cei doi le pot face este de tipul
2 x 2: George poate sã se ducã la cursele de motociclete sau sã nu, iar Andreea
sã participe sau sã nu participe la maraton (Tabelul 1). Aceasta este interacþiunea
în care scopurile celor doi nu corespund, deci este o situaþie conflictualã, spre
deosebire de situaþiile de coordonare, când membrii unei diade au interese comune
(spre exemplu, amândoi doresc sã-ºi petreacã vacanþa la Paris). 

Tabelul 1. Covariaþia intereselor ºi satisfacþia partenerilor în funcþie de
alegerile privind petrecerea week-endului
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George (G)

Andreea (A)
Curse de motociclete Maraton

Maraton G (–) A (+)

Curse de motociclete G (+) G (–)
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Mai mult decât variantele de alegere ale participanþilor la interacþiune, matricea
redã gradul de satisfacþie pe care cei doi îl obþin, modul în care interacþiunea
gratificã nevoile acestora. În funcþie de tranzacþiile care se stabilesc între partici-
panþii la interacþiune, putem analiza mai multe caracteristici ale relaþiei dintre
indivizi (Rusbult ºi Van Lange, 2003, p. 355):

1) Prima dintre aceasta relevã gradul de dependenþã (level of dependence) între
actorii sociali, adicã modul în care unul din parteneri se bazeazã pe celãlalt
pentru obþinerea beneficilor. Deoarece dependenþa relevã încrederea în par-
tenerul de interacþiune pentru gratificarea unor nevoi importante, o creºtere
a dependenþei va genera o relaþie de lungã duratã între cei doi. Cu cât un
partener este mai dependent de celãlalt (cu privire la gratificarea trebuinþelor),
cu atât acesta din urmã deþine controlul asupra interacþiunilor, intereselor ºi,
implicit, asupra beneficiilor. Dependenþa (dependence) este influenþatã de
bariere interne ºi externe care cresc costul dizolvãrii unei relaþii. Barierele
interne sunt sentimentele de obligaþie ºi datorie faþã de parter care cresc
costurile psihologice ale încheierii unei relaþii. Alte bariere interne ar putea
fi credinþele morale cu privire la cãsãtorie, cum ar fi creºterea copiilor de
ambii pãrinþi. Barierele externe sunt norme precum presiunea comunitãþii,
constrângeri legale, normative, materiale care cresc costurile sociale ºi econo-
mice ale încheierii unei relaþii.

2) Cea de-a doua caracteristicã se referã la cauza dependenþei dintre partenerii
de interacþiune, care poate deriva din faptul cã beneficiile unui partener se aflã
„în mâinile” celuilalt (control unilateral), sau din controlul reciproc (mutual
control). Controlul unilateral activeazã anumite tipare de comunicare (pro-
misiuni, ameninþãri) ºi tinde sã fie reglementat de norme sociale cu privire la
moralitate. În schimb, controlul reciproc este mai mult o relaþie de schimb ºi
de coordonare (Tu decizi!), constând în rezolvarea problemelor prin iniþiative,
fiind mai degrabã reglementat de reguli convenþionale decât de norme morale. 

3) Covariaþia intereselor (covariation of interest) descrie gradul în care satis-
facþiile partenerilor corespund – dacã evenimentele de care beneficiazã George
sunt egal benefice pentru Andreea. Covariaþia poate fi descrisã ca o scalã de
la situaþii corespondente (ceea ce este bun pentru George este bun ºi pentru
Andreea) la situaþii mixte în care interesele celor doi sunt divergente. 

4) Structura temporalã descrie faptul cã interacþiunile sunt dinamice ºi evolueazã
de-al lungul timpului. Interacþiunea nu trebuie înþeleasã doar în termeni de
satisfacþii imediate.
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Autodezvãluirea 

Nu de puþine ori, în autobuz, în tren, în avion sau când aºteptãm la rând sã
plãtim facturile, ne implicãm, conºtient sau inconºtient, în conversaþii cu persoane
necunoscute, aflate în imediata noastrã apropiere. De la simplele opinii privind
traficul sau plata la ghiºeu, ajungem sã dezvãluim interlocutorilor ocazionali
informaþii cu caracter intim privind gândurile, sentimentele sau experienþele
noastre de viaþã. Acest proces, care în limbajul curent poartã numele de „confe-
siune”, „mãrturisire” sau „destãinuire”, a intrat în atenþia psihosociologilor în de-
ceniul al cincilea al secolului trecut. 

Conceptul psihosociologic de „autodezvãluire” (self-disclosure) face referire
la procesul prin care verbalizãm, progresiv, celorlalþi informaþii despre noi înºine
(Jourard, 1961; Ignatius ºi Kokkonen, 2007; Forgas, 2011). În general, auto-
dezvãluirea a fost definitã ca „procesul prin care actorul social, dupã iniþierea unei
relaþii, transmite audienþei informaþii consistente despre propria identitate”
(Gavreliuc, 2002/2006, p. 47). Acest lucru nu înseamnã cã orice trãsãturã centralã
(vârsta, sexul, rasa, etnia, înfãþiºarea), accesibilã percepþiei observatorului, poate
fi consideratã autodezvãluire. Ceea ce particularizeazã acest tip specific de
comunicare este, pe de o parte, natura interpersonalã a autodezvãluirii: anume,
ne raportam la autodezvãluire ca la un act social, prin care individul se exprimã,
verbal, în faþa unuia sau mai multor indivizi (Boncu, 2005, p. 70). „Prezenþa
celuilalt”, participarea acestuia ca receptor al confidenþelor pe care le facem,
reprezintã una din caracteristicile esenþiale în definirea autodezvãluirii. O altã notã
definitorie constã în caracterul de intenþionalitate al verbalizãrilor despre propria
persoanã (Cozby, 1973, p. 88). Pledoaria de nevinovãþie în faþa unor judecãtori
nu poate fi consideratã autodezvãluire, dupã cum nici scuzele cã am întârziat la
curs. În ambele cazuri, lipseºte intenþia de autodezvãluire a subiecþilor. 

Primul experiment psihosociologic asupra autodezvãluirii a fost condus de
psihoterapeuþii americani Sindeny M. Jourard (1926–1974) ºi Paul Lasakow în
1958. Acesta s-a dorit a fi o prelungirea a observaþiilor din tratatele de psihologie
ºi psihoterapie umanistã ale vremii. Pe urmele lui Carl R. Rogers (1902–1987)
ºi Abraham H. Maslow (1908–1970) – reprezentaþi de seamã ai psihologiei uma-
niste – Sindeny M. Jourard a aderat la ideea cã sãnãtatea mintalã a indiviziilor
este susþinutã de mediul care îi permite individului fructificarea potenþialului uman
(actualizarea sinelui). O societate sãnãtoasã – susþineau psihologii umaniºti – este
aceea care recunoaºte nevoia fundamentalã a individului de a gratifica o serie de
trebuinþe în relaþii interumane: siguranþã, apartenenþã, dragoste, respect (Maslow,
1954/2007, p. 234). Pornind de la faptul cã autodezvãluirea reprezintã o modalitate
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de a dezvolta relaþii interpersonale profunde ºi constante, Sindeny M. Jourard ºi
Paul Lasakow (1958) au construit un instrument pentru mãsurarea diferenþelor
individuale în autodezvãluire, denumit Jourard Self Disclosure Questionnaire
(JSDQ). În forma sa iniþialã, chestionarul cuprindea 60 de întrebãri, grupate în
ºase subscale care mãsurau tipul de informaþie relevatã despre self (atitudini ºi
opinii, gusturi sau interese, chestiuni legate de locul de muncã, de studii, de bani,
de corp, de personalitate) ºi gradul în care subiecþii relatau acestea unor „persoa-
ne-þintã” (mamã/tatã, soþ/soþie, frate/sorã, cel mai bun prieten de sex opus / de
acelaºi sex) (Jourard ºi Lasakow, 1958, p. 91). Rezultatele primelor cercetãri
conduse cu JSDQ (Jourard ºi Lasakow, 1958, p. 98; Jourard, 1961, p. 247) au
indicat diferenþe de gen, de status marital ºi de rasã în autodezvãluire, persoanele
de sex feminin având o predilecþie cãtre confesiune mai mult decât cele de sex
masculin, persoanele necãsãtorite mai mult decât cele cãsãtorite, iar americanii
albi mai mult decât americanii de culoare. În ceea ce priveºte destinatarii cãrora
le erau împãrtãºite aspectele despre self, cercetãrile au stabilit cã persoanele cãsã-
torite se destãinuie mai puþin pãrinþilor ºi celor mai buni prieteni, preferând soþul
sau soþiile, iar subiectele pe care le relateazã nu au un caracter intim, fiind comu-
nicate mai degrabã atitudini, opinii, gusturi ºi interese, decât informaþii privind
locul de muncã, studiile urmate, percepþia corpului, banii câºtigaþi sau trãsãturile
de personalitate. Au fost, de asemenea, obþinute corelaþii între gradul de autodez-
vãluire ºi competenþa interpersonalã: cu cât subiecþii declarau cã se înþeleg mai
bine cu pãrinþii, cu atât se destãinuiau mai profund acestora (Ibidem). 

Ulterior, în 1961, integrând rezultatele anterioare potrivit cãrora autodez-
vãluirea este parte a competenþei de relaþionare cu ceilalþi indivizi, Sindeny M.
Jourard probeazã o nouã ipotezã, ºi anume: asistentele medicale cu scoruri mari
la scala JSDQ au avut rezultate ºcolare mai bune. Pornind de la premisa cã aceastã
meserie implicã nu numai abilitãþi cognitive, dar mai ales sociale ºi emoþionale,
Sindeny M. Jourard a corelat scorurile JSDQ obþinute de elevele (N = 40) unui
colegiu de asistente medicale cu mediile acestora la sfârºit de semestru. Rezultatele
nu au oferit suport ipotezei iniþiale, însã au arãtat cã elevele care se dezvãluiau
preponderent pãrinþilor obþineau rezultate ºcolare mai bune, reuºind, de aseme-
nea, sã stabileascã relaþii interpersonale de sprijin cu colegii ºi pacienþii. Deºi
utilizarea JSDQ în cercetãrile ulterioare nu a dovedit o validitate predictivã ridicatã
(Boncu, 2005, p. 76), cercetarea din 1961 a fost printre primele care a subliniat
importanþa competenþei interpersonale pentru succesul profesional ºi social al indi-
vizilor, deschizând calea unor studii pe aceastã temã. Totuºi, chiar dacã în proiec-
tarea iniþialã a experimentelor Sindeny M. Jourard a luat în consideraþie variabile
de naturã psihosociologicã (sexul subiecþilor, relaþiile cu semenii, natura infor-
maþiilor dezvãluite), în final autorul rãmâne la convingerea cã autodezvãluirea
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reprezintã o trãsãturã de personalitate, prezentã la indivizii extravertiþi, ceea ce
nu a primit susþinere empiricã ulterioarã (apud Boncu, 2005, p. 77). 

Integrând observaþiile cu privire la definirea autodezvãluirii subliniate anterior,
reþinem specificul abordãrii psihosociologice a acestui proces, anume: auto-
dezvãluirea este un comportament interpersonal, direct observabil în interacþiu-
nile umane, mai degrabã decât o trãsãturã de personalitate. Recunoscând funcþiile
autodezvãluirii pentru sãnãtatea mintalã a indivizilor, experimentele psihosociologice
au pus în evidenþã factorii acestui proces: tipul de informaþii transmise, mediul fizic
ºi social care faciliteazã sau inhibã confesarea, nivelul de intimitate al dezvãluirilor,
diferenþele de gen, de status social ºi de culturã în dezvãluiri, gradul de reciprocitate
al mãrturisirilor, impresia asupra confidenþialitãþii mesajelor emise etc. Ne vom referi
în continuare la unele dintre acestea.

Structura autodezvãluirii. Experimentele conduse de Sindeny M. Jourard au
inspirat operaþionalizarea conceptului de „autodezvãluire” în cercetãri ulterioare.
Astfel, pornind de la cele ºase subscale cuprinse în chestionarul JSDQ (atitudini ºi
opinii, gusturi ºi interese, studii/loc de muncã, bani, personalitate, corp) s-au stabilit
dimensiunile procesului de autodezvãluire. Un individ poate releva o serie de infor-
maþii sub aspectul conþinutului comunicãrii, al cantitãþii – spre exemplu, câþi ani
are, ce facultate urmeazã, unde îºi petrece timpul liber, ce orientare politicã are –
însã acestea sã nu aibã un caracter intim, de exemplu cu ce persoanã i-ar plãcea sã
se distreze într-un club, problemele de sãnãtate sau relaþiile sexuale. Tocmai obser-
varea acestor distincþii – între cantitatea ºi intimitatea informaþiilor dezvãluite de
actorii sociali – a condus la o definire mai riguroasã a autodezvãluirii, operându-se
o distincþie între parametrii acestui proces, ºi anume (Cozby, 1972, p. 152):

a) întinderea, adicã cantitatea de informaþie furnizatã despre sine într-un anumit
act ilocuþionar;

b) adâncimea, înþeleasã drept calitate a informaþiilor transmise, gradul de
intimitate ºi de deschidere;

c) durata în timp a dezvãluirii.

S-a dovedit o corelaþie puternicã între autodezvãluirile mutuale profunde ºi
relaþii interpersonale sãnãtoase ºi trainice, în schimb durata expunerii la mesajele
de destãinuire nu a corelat cu sinceritatea ºi deschiderea în schimburile sociale
(Morton, 1972, p. 73). Într-una dintre cele mai influente perspective pe aceastã
temã – teoria penetrãrii sociale – elaboratã de psihologii americani Irving L.
Altman ºi Dalmas A. Taylor (1973), autodezvãluirea în interacþiunile sociale a
fost mãsuratã în funcþie de frecvenþa (cât de des se destãinuie actorii sociali),
amplitudinea (gradul de apropiere sau de respingere faþã de interlocutor) ºi durata
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în timp a dezvãluirilor (Altman ºi Taylor, 1975, pp. 18-19). S-a arãtat cã, în situaþii
concrete de autodezvãluire, indivizii emit cu prudenþã mesaje evaluative, cu
caracter intim, preferând mai degrabã mesajele descriptive (Morton, 1972, p. 73;
Cozby, 1972, p. 152). 

Dupã o analizã de conþinut a unor interacþiuni nonverbale ºi verbale în relaþii
intime (soþ-soþie) ºi relaþii interpersonale (simple cunoºtinþe, prieteni, rude), Teru
L. Morton (1972, p. 73) a stabilit o structurã bidimensionalã a autodezvãluirii
(Tabelul 2), respectiv:

a) dimensiunea descriptivã (description), constând în mesaje cu caracter factual
(de exemplu, detalii despre viaþa sexualã, dorinþa de a divorþa);

b) dimensiunea evaluativã (evaluation), adicã mesaje prin care indivizii exprimã
o judecatã, o opinie, o emoþie cu privire la fapte sau obiecte sociale, spre exem-
plu, sentimentul de ruºine pe care l-au experimentat când au fost atenþionaþi
asupra transgresãrii unei norme sociale. 

Tabelul 2. Structura dezvãluirilor în funcþie de dimensiunile evaluativã ºi des-
criptivã (dupã Morton, 1972, p. 75)

Norma reciprocitãþii. Printr-un experiment, care a variat gradul de intimitate
(scãzut, mediu, ridicat) al informaþiilor pe care 31 de studente le-au furnizat despre
ele înseºi, Paul C. Cozby (1972) a probat ceea ce Sindeny M. Jourard a numit
„efectului diadic” (dyadic effect), anume reciprocitatea dezvãluirii în schimbãrile
verbale dintre interlocutori: mãsura cu care un locutor emite informaþii despre el
însuºi este direct proporþionalã cu expectanþa pe care acesta o are cu privire la
dezvãluirile interlocutorului (Jourard, 1958, p. 428). Pentru a testa în condiþii de
laborator efectul diadic, Paul C. Cozby a rugat 31 de studente de la Universitatea
Minnesota sã participe la un studiu despre conversaþie. Acestea aveau ca sarcinã
sã prezinte, alegând dintr-o listã de 70 de itemi, 10 aspecte ale sinelui pe care ar
dori sã le dezvãluie celorlalte participante la experiment. Cei 70 de itemi constau
în întrebãri care variau gradul de intimitate al informaþiei, spre exemplu: „Care este
programul TV preferat?” (informaþie cu grad scãzut de intimitate), „Câþi copiii aþi
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EVALUARE 

DESCRIERE

Ridicatã Scãzutã

Ridicatã
Relatarea faptelor private
despre sine, a sentimentelor ºi
judecãþilor profunde.

Informaþii cu caracter privat.

Scãzutã
Sentimente ºi judecãþi
profunde.

Informaþii cu caracter general,
nivel scãzut al destãinuirii
emoþiilor.
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dori sã aveþi?” (informaþie cu grad mediu de intimitate), „Care sunt metodele de
contracepþie pe care le folosiþi?” (informaþie cu grad ridicat de intimitate). Ulterior,
participantele la studiu ascultau prezentarea fiecãreia ºi rãspundeau la o întrebare
privind atractivitatea perceputã ºi posibilitatea de a mai interacþiona în viitor cu
celelalte participante. Cercetarea a indicat cã subiecþii care se dezvãluie într-un grad
mediu ºi scãzut sunt percepuþi mai atractivi, mai simpatici, mai puþin anxioºi, mai
sãnãtoºi ºi mai de încredere faþã de cei care comunicã informaþii cu un grad înalt
de intimitate (Cozby, 1972, p. 152). Aceºtia din urmã au fost catalogaþi ca fiind
indiscreþi, anxioºi ºi mai puþin inteligenþi. Majoritatea subiecþilor au ales sã se
prezinte celorlalþi furnizând informaþii intime cu caracter moderat (22%) ºi scãzut
(74%), ºi doar o pãtrime au prezentat informaþii foarte intime. Putem explica aceste
rezultate, pe de o parte, prin faptul cã, aºa cum teoria echilibrului interpersonal (Agyle
ºi Dean, 1965) susþine, indivizii au tendinþa de a menþine un echilibru între deschidere
ºi evitare în interacþiunea cu ceilalþi. Pe de altã parte însã, aºa cum au arãtat studiile
de debut ale lui Sindeny M. Jourard, reciprocitatea poate fi un efect al simpatiei în
sensul cã receptarea unei informaþii intime genereazã simpatie, iar aceasta din urmã
conduce la egalizarea nivelului de intimitate al verbalizãrilor. Reciprocitatea, în
sensul de deschidere în conversaþie, trebuie înþeleasã mai degrabã ca o „potrivire”,
o adaptare reciprocã la nivelul de deschidere a partenerilor de relaþie, decât o
destãinuire cu grad ridicat de intimitate. Totodatã, adecvarea autodezvãluirilor s-a
dovedit a fi un efect al normei implicite de reciprocitate (Forgas, 2011, p. 451). În
virtutea acesteia, cei care se autodezvãluie percep destãinuirea ca o recompensã faþã
de ceilalþi ºi, consecutiv, aºteaptã ca receptorii sã se confeseze în aceeaºi mãsurã,
altfel, relaþia va fi perceputã ca dezechilibratã. 

Teoria penetrãrii sociale. Intuitã încã de la începutul secolului trecut de cãtre
sociologul german Georg Simmel (1858–1918), în eseul Excurs asupra strãinului
(Der Raum und die raumlichen Ordnungen der Gesellschaft, 1908), ipoteza privind
legãtura dintre stadiul relaþiei dintre partenerii de conversaþie ºi amplitudinea
destãinuirilor a fost probatã în cercetãri concrete abia dupã 1970. La începutul
secolului trecut, Georg Simmel (1908) se pronunþa asupra beneficiilor confi-
denþelor faþã de persoanele necunoscute (cu care, probabil, nu ne vom mai întâlni),
în sensul cã ne destãinuim mai profund acestora decât apropiaþilor deoarece acest
fapt nu are repercusiuni asupra identitãþii noastre sociale ºi asupra relaþiilor pe
care le fãurim. ªaizeci de ani mai târziu, interesaþi de funcþiile autodezvãluirii în
dezvoltarea ºi menþinerea unor relaþii interpersonale, psihologii americani Irving
L. Altman ºi Dalmas A. Taylor (1973) au dezvoltat teoria penetrãrii sociale (social
penetration theory). Concret, aceasta afirmã cã relaþiile interumane evolueazã de
la schimburi triviale, superficiale, la schimburi profunde, funcþia principalã a
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autodezvãluirii constând în reglarea intimitãþii. Dacã în debutul unei relaþii,
partenerii abia s-au cunoscut ºi fac un schimb de informaþii superficial, cu funcþie
faticã, în faza exploratorie ºi de schimb afectiv se aºteaptã ca aceºtia sã împãr-
tãºeascã reciproc cât mai multe informaþii despre self-ul fiecãruia. Faza explo-
ratorie nu este doar un schimb de informaþii în vederea cunoaºterii reciproce a
actorilor care vor forma o potenþialã legãturã, ci o modalitate esenþialã de a evalua
costurile ºi beneficiile unei relaþii.

La prima vedere, corolarele teoriei penetrãrii sociale par sã nu depãºeascã
stadiul cunoaºterii comune. Schimbul de informaþii între colegi privind orarul,
cursurile ºi activitãþile din campus în primul an de facultate ºi dezvoltarea unei
prietenii pe durata studiilor, în care aceºtia se sprijinã ºi se destãinuie din ce în
ce mai mult, reprezintã experienþe comune ale vieþii de student. Este important
de reþinut faptul cã, potrivit teoriei penetrãrii sociale, membrii diadei evalueazã
permanent comportamentul partenerului în termeni de costuri ºi beneficii (Altman
ºi Taylor, 1975, p. 20). Aceºtia vor menþine relaþia dacã rezultatele interacþiunii
sunt proporþionale cu costurile (timp, informaþii cu caracter privat) ºi vor renunþa
la relaþie dacã acestea depãºesc costurile. În opinia promotorilor acestei teorii,
autodezvãluirea este un mecanism de reglare a intimitãþii în relaþiile interpersonale,
fiind un indicator verbal al distanþei dintre interlocutori. 

Pentru susþinerea acestei teorii, Irving L. Altman ºi Dalmas A. Taylor (1973)
au adus dovezi empirice din experimente desfãºurate cu subiecþii atât în condiþii
de izolare, inductoare de anxietate, cât ºi în cadrul diadelor. Studiind colegii de
camerã din campusurile studenþeºti, Dalmas A. Taylor (1965) a arãtat cã membrii
unor diade, care îºi fãceau confidenþe reciproce cu un grad ridicat de intimitate,
au ajuns sã se antipatizeze comparativ cu subiecþii din diadele care conversau pe
teme de interes general. Se verificã în acest caz teoria penetrãrii sociale? De ce
adâncimea informaþiilor comunicate nu a reprezentat un barometru al unei relaþii
profunde ºi de duratã în diadele studiate? Tocmai dorinþa de compatibilitate dintre
locatari i-a fãcut pe subiecþi sã supraestimeze caracterul pozitiv al relaþiei, ºi de
aici declanºarea procesului de autodezvãluire, explicã Dalmas A. Taylor (Taylor,
Altman ºi Wheeleu, 1973, p. 40). 

În aceeaºi direcþie a fost studiatã autodezvãluirea în condiþii de experiment
care au variat nevoia de afiliere a individului (Taylor, Altman ºi Wheeleu, 1973).
Subiecþii – bãrbaþi cu vârste cuprinse între 18 ºi 20 de ani, care au satisfãcut stagiul
militar la marinã – au fost distribuiþi în camere single, fãrã posibilitatea de a iniþia
contacte verbale cu ceilalþi participanþi (condiþie de izolare), sarcinile fiindu-le
comunicate prin intermediul unei staþii radio. Ceilalþi participanþi la experiment
au fost grupaþi în perechi, în camere duble (condiþie de non-izolare, posibilitate
de iniþiere a unei relaþii cu colegul de camerã). Jumãtate dintre cei care se aflau
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în condiþia experimentalã de izolare au aflat cã misiunea dureazã patru zile mai puþin
decât durata iniþialã anunþatã (opt zile). Celorlalþi subiecþi din condiþia experimentalã
de izolare li s-a spus cã misiunea se va desfãºura pe o perioadã de 20 de zile, fãrã
sã li se indice motivul prelungirii duratei anunþate iniþial. Rezultatele au indicat cã
cei care au pãrãsit misiunea înainte de termen erau subiecþii aflaþi în condiþii de
izolare, care aveau preponderenþa de a se autodezvãlui prietenilor. Puºi însã în situaþia
de a nu dezvolta comportamente interpersonale, aceºtia nu s-au putut adapta. În
schimb, indiferent de scorurile obþinute la scala de autodezvãluire, printre cei care
erau dispuºi sã încheie misiunea prelungitã pânã la 20 de zile au fost subiecþii
distribuiþi în camere duble. Persoanele care, de obicei, fac confidenþe celor mai buni
prieteni au tendinþa de a supraevalua partenerul de interacþiune ºi de a se destãinui
mai rapid strãinilor aflaþi în proximitate, explicã autorii. În situaþii de anxietate,
persoanele predispuse la confesare tind sã conteze pe sprijinul partenerilor de
interacþiune. Prin urmare, aflaþi în imposibilitatea de a împãrtãºi altor persoane
anumite gânduri ºi sentimente, subiecþii de experiment nu s-au putut adapta în
condiþiei de izolare (Taylor, Altman ºi Wheeleu, 1973, p. 44). 

Diferenþele de gen. Atât studiile de pionierat (Jourard ºi Lasakow, 1958, p. 98;
Derlega, Chikin, 1976), cât ºi cele recente (Rime, 2005/2008, p. 133) au indicat
cã femeile valorizeazã mai mult autodezvãluirea, în timp ce bãrbaþii sunt consideraþi
mai bine adaptaþi emoþional pentru cã nu se destãinuie. Aceste rezultate pot fi puse
pe seama expectanþelor cu privire la rolurile de bãrbat ºi de femeie într-o anumitã
culturã. Încã din etapa socializãrii primare ºi pe parcursul dezvoltãrii umane,
îndeosebi în cultura europeanã ºi nord-americanã, persoanele de sex feminin sunt
încurajate sã-ºi exprime emoþiile. În schimb, comportamentul indivizilor de sex
masculin este întãrit de câte ori aceºtia îºi inhibã tendinþele spre destãinuire. Acest
fapt a fost probat experimental de cãtre psihologii americani Valerian J. Derlega
ºi Alan L. Chikin în 1976, într-un studiu la care au participat voluntar 128 de su-
biecþi, studenþi ºi studente, care trebuiau sã aprecieze comportamentul unei
persoane-þintã (manipulat prin intermediul unor texte descriptive pe care subiecþii
le citeau). Într-unul din cele patru scenarii descriptive, subiecþilor le era relatat faptul
cã persoana-þintã a suferit un accident de maºinã în urma cãruia se simþea vinovat
faþã de moartea surorii sale. Totodatã, scenariul descriptiv specifica faptul cã
persoana-þintã (de sex masculin sau feminin) cãlãtorea cu avionul ºi se dezvãluia
cãlãtorilor din proximitate cu privire la accident. Modul în care subiecþii judecau
comportamentul de autodezvãluire varia în funcþie de sexul persoanei-þintã, reflec-
tând internalizarea normelor cu privire la prescripþiile de rol. Astfel, femeile non-
expresive ºi bãrbaþii expresivi au fost consideraþi ca neadaptaþi situaþiei pe care o
traversau ºi mai puþin simpatici, iar femeile expresive ºi bãrbaþii non-expresivi ca
mai adaptaþi ºi mai atractivi (Derlega ºi Chikin, pp. 378-379). 
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Diferenþe de gen au fost raportate ºi cu privire la alegerea partenerilor de
destãinuire: subiecþii de sex feminin tind sã se autodezvãluie unor persoane din
„cercul de intimi” (soþul, partenerul de cuplu, prietena cea mai bunã, mama, suro-
rile sau fraþii), iar subiecþii de sex masculin aleg sã se destãinuie mai degrabã unor
persoane necunoscute sau colegilor de serviciu (Sharabany, 2009, p. 1420). Mai
mult decât atât, femeile considerã autodezvãluirea ca fiind o modalitate dezira-
bilã social de a obþine aprobare socialã ºi suport emoþional, comparativ cu bãrbaþii
care evitã autodezvãluirea în contextul relaþiilor intime, considerând-o un semn
de slãbiciune ºi de dependenþã (Ibidem).

Diferenþele culturale. Recunoscând universalitatea autodezvãluirii ca proces
social, analizele interculturale din ultimele decenii, realizate cu eºantioane din Asia,
America de Nord ºi Europa Centralã ºi de Sud-Est, au subliniat cã dezvãluirea
poartã amprenta mediului socio-cultural în care evolueazã individul la un moment
dat (Gavreliuc, 2011, p. 268). Într-un studiu la care au participat 250 de subiecþi
aparþinând unor culturi diferite – chinezi, japonezi, vietnamezi, thailandezi –
Charles McHugh (1999) a arãtat cã, în timp ce americanii considerã dezvãluirea
faþã de o persoanã cu care doresc sã iniþieze un contact social ca fiind dezirabilã
social, indivizii aparþinând culturilor colectiviste se dezvãluie cu prudenþã par-
tenerilor de relaþiile, doar dupã ce cunosc opiniile acestora. Cum era ºi de aºteptat,
scorurile subiecþilor din culturile colectiviste la scalele de mãsurare a autodez-
vãluirilor sunt mai mari pe dimensiunea „întindere”, comparativ cu indivizii apar-
þinând unor culturi individualiste, care se disting prin profunzimea informaþiilor
relatate. Sunt deja celebre relatãrile anecdotice privind contactul între culturi, lucru
confirmat ºi de cercetãrile interculturale privind temele pe care americanii le abor-
deazã în conversaþie fãrã rezerve (vârsta, relaþiile sexuale, problemele de sãnã-
tate), în timp ce japonezii ºi chinezii le considerã subiecte tabu. 

Funcþiile autodezvãluirii. Nu în cele din urmã, sinteza studiilor pe aceastã
temã ne permite sã stabilim funcþiile autodezvãluirii în relaþiile sociale, anume
(Iluþ, 2009, p. 288):

– Prin autodezvãluire indivizii îºi gratificã nevoia de a exprima gânduri ºi
sentimente. A face confidenþe unui apropiat despre un episod emoþional pe
care l-am traversat recent este o modalitate catharticã de descãrcare a afectelor.

– Destãinuirea are, de asemenea, o funcþie de autoclarificare; reluarea unor
probleme în discuþiile cu ceilalþi contribuie la înþelegerea acestora, la reînca-
drarea cognitivã a problemelor.

– Prin observarea reacþiilor interlocutorilor la receptarea confidenþelor noastre
ne validãm gândurile ºi verificãm dacã sunt normale sau nu. În acelaºi timp,
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prin validarea gândurilor noastre obþinem, spontan sau conºtient, aprobarea
semenilor, motiv de creºtere a preþuirii de sine.

– Autodezvãluirea reprezintã un instrument de exercitare a controlului social.
În confidenþele pe care la facem celorlalþi operãm procese de selecþie a infor-
maþiei, destãinuind celor apropiaþi lucrurile care ne avantajeazã, distorsionând,
în schimb, informaþiile care nu ne ajutã sã menþinem o identitate socialã
pozitivã.

– În relaþiile interpersonale, dezvãluirea mutualã consolideazã intimitatea, de
la un dialog pe teme generale se relateazã, progresiv, subiecte cu grad ridicat
de intimitate. Adecvarea nivelurilor de intimitate în destãinuiri contribuie la
evoluþia pozitivã a relaþiilor interpersonale.

– Nu în ultimul rând, la toate acestea mai putem adãuga funcþiile adaptative ale
autodezvãluirii. Confidenþele fãcute celorlalþi în situaþii de anxietate (de exemplu,
tensiunea dinaintea unui examen) contribuie la descãrcarea emoþiilor ºi, con-
secutiv, la creºterea performanþelor.

Comunicarea de susþinere. Consolarea

Deºi termenul „comunicare de susþinere” (supportive communication) a intrat
de curând în vocabularul psihosociologiei ºi al ºtiinþelor comunicãrii, studiul
modalitãþii în care rãspundem (verbal ºi nonverbal) semenilor noºtri care trec
printr-o situaþie dificilã (pierderea unei persoane dragi, diagnosticarea unei boli
incurabile etc.) ar putea fi datat la mijlocul secolului trecut, când modelul non-
directiv în asistarea persoanelor (Rogers, 1950) s-a impus în psihoterapie. Într-un
compendiu recent despre comunicarea interpersonalã (Knapp, 2003), capitolul
dedicat comunicãrii suportive indicã clar situarea acestei tematici la intersecþia
dintre psihologie, psihoterapie, psihosociologie ºi pragmatica comunicãrii. 

În general, termenul „comunicare de susþinere” se referã la ansamblul mesa-
jelor verbale pe care le elaborãm pentru a transmite asistenþa ºi sprijinul pe care
urmeazã sã îl acordãm unei persoane apropiate care traverseazã o experienþã trau-
matizantã (Goldsmith, 2004, p. 3). Pentru Brant R. Barleson (2003, p. 10) comu-
nicarea de susþinere constã în acele mesaje, care în conversaþiile curente iau
îndeosebi forma sfaturilor, opiniilor ºi sugestiilor, ºi pe care indivizii le produc
în efortul de a reduce anxietatea receptorului. Psihologul american John Jung
(1984) considerã cã termenul comunicare de susþinere se referã doar la una dintre
dimensiunile suportului social (social support), acesta din urmã constând în
„ansamblul relaþiilor interpersonale care îi asigurã individului un liant pozitiv
(simpatie, prietenie, dragoste), un ajutor practic (instrumental, financiar), dar ºi
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informaþii ºi evaluãri referitoare la situaþia problematicã”. Bernard Rimé (2005/2008,
pp. 247-248) clarificã conceptul de „comunicare suportivã” subliniind cã acesta
designeazã mesajele verbale de reconfortare „prin care urmãrim în mod deliberat
sã calmãm sau sã reducem starea de suferinþã a celui confruntat cu o situaþie dificilã”.
Fãrã a face abstracþie de clarificãrile conceptual amintite anterior, propunem definirea
termenului de „comunicare suportivã” ca „ansamblul mesajelor verbale (sfaturi,
opinii, sugestii) ºi nonverbale (gesturi de ataºament, cum ar fi cuprinderea braþului
sau îmbrãþiºarea, punerea mâinii pe umãr etc.) prin care receptorul gratificã în mod
spontan sau conºtient nevoia de sprijin social, de afiliere ºi reduce starea de anxietate
a unui individ aflat în dificultate”. În definiþia enunþatã þinem cont de faptul cã în
comunicarea interumanã mesajele nonverbale sunt percepute simultan cu cele
verbale ºi decodate împreunã (Ivan, 2009). De asemenea, definiþia reuneºte con-
cluziile unor cercetãri (Rimé, 2005/2008) care au arãtat cã rãspunsurile la mesajele
de suferinþã ale semenilor pot avea caracter de intenþionalitate, când în mod conºtient
dorim sã exprimãm suportul ºi sã ne asumãm emoþiile celuilalt, dar pot fi ºi spontane
(contagiune emoþionalã) ca reacþie la mesajele receptate.

Atitudinile interpersonale. Chiar dacã asistarea ºi consilierea persoanelor a
devenit un domeniu de studiu de sine stãtãtor, practicat prin atestare profesionalã,
în multe din situaþiile informale de comunicare ne comportãm ca niºte „terapeuþi
naivi”, încercând sã-i sprijinim pe semenii noºtri. Iatã, o astfel de situaþie: 

Mihai este student în anul al doilea la Facultatea de Medicinã. Într-o conversaþie cu
prietenii sãi, Mihai le mãrturiseºte despre problemele locative: „Anul acesta îmi voi
depune dosarul pentru obþinerea unui loc în cãmin, deºi aº fi preferat sã îmi închiriez
o garsonierã deoarece îmi asigurã intimitatea când trebuie sã studiez pentru examene.
Simt cã nu mã pot adapta condiþiilor din cãmin deoarece nu au sãli de lecturã”. „În
fond au mai existat ºi alþii ca tine care au stat în cãmin ºi au terminat facultatea cu
note foarte mari”, spune George. Laura, adaugã: „Nu te îngrijora, Mihai, ºtiu cã este
greu. Te înþeleg, dar te poþi baza pe noi. Eºti binevenit la noi acasã mereu, mai ales
în perioada sesiunii. Avem o camerã liberã, unde poþi învãþa în liniºte”.

Cum vi se pare intervenþia Laurei în problema pe care o are Mihai? Dar a lui
George? Vi s-a întâmplat, fãrã îndoialã, sã fiþi în postura celor doi interlocutori,
fãrã însã sã conºtientizaþi cã prin intervenþiile verbale pe care le aveþi dupã ce o
persoanã v-a expus o problemã exprimaþi diverse atitudini (de sprijin, de respingere
etc.) faþã de aceasta sau faþã de problema invocatã. Acest fragment, extras dintr-o
conversaþie obiºnuitã, vizeazã tipologia atitudinilor interpersonale într-o situaþia
de comunicare, elaboratã de unul din discipolii lui Carl Rogers, psihologul ame-
rican Ellias Hull Porter (1914–1987). 
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Aplicând modelul rogerian de interacþiune terapeut-client, Ellias H. Porter (An
introduction to therapeutic counseling, 1950) a arãtat cã într-o situaþie de comu-
nicare putem dezvolta cinci tipuri de atitudini interpersonale (Tabelul 3) care
determinã reacþii diferite din partea interlocutorului (apud Amando, Guittet,
2003/2007, pp. 129-131).

1. Atitudinea de interpretare creeazã o diferenþã de status între participanþii la actul
de comunicare prin aceea cã unul îºi asumã rolul de interpretant ºi îºi relevã
dreptul de a cunoaºte situaþia ºi de a furniza o clarificare. Adoptarea unei
atitudini de interpretare, fie aceasta corectã sau greºitã, cu privire la o problemã
socialã, declanºeazã mecanisme de apãrare ale partenerului de interacþiune
mergând, în unele cazuri – când interpretarea nu aduce o semnificaþie nouã
pentru ceea ce s-a spus deja –, pânã la blocarea comunicãrii. În exemplul de
mai sus, George îºi asumã o astfel de atitudine interpretativã, pe care Mihai o
va decodifica în acord cu atitudinea sa nefavorabilã faþã de locuirea în cãmin
ºi faþã de care, probabil, Mihai va contraargumenta. 

2. Atitudinea de evaluare constã într-o judecatã evaluativã care invocã normele ºi
valorile la care se raporteazã participanþii la comunicare (este adevãrat, este fals,
este bine, este rãu etc.). Ca ºi atitudinea de interpretare, formularea unor mesaje
evaluative în raport cu ceea ce spune sau face unul dintre parteneri instituie o
situaþie asimetricã de comunicare (evaluator-evaluat). O evaluare negativã va
determina scãderea stimei de sine a persoanei evaluate ºi, implicit, va bloca
dialogul. În schimb, o evaluare pozitivã, în acord cu pãrerea deja exprimatã, va
întãri atitudinea persoanei evaluate ºi va genera biasul în comunicare, adicã
selectarea acelor informaþii care vor determina receptarea evaluãrilor pozitive.

3. Atitudinea de anchetã sau investigare are ca scop culegerea unor informaþii
în scopul înþelegerii situaþiei, direcþionând comunicarea cãtre detaliile necesare
receptorului. Formulatã pe un ton imperativ, întrebarea poate fi resimþitã ca
un interogatoriu, iar dacã este prea personalã poate suscita reacþii de inhibiþie. 

4. Atitudinea de consiliere, în conversaþie, ia forma sfaturilor ºi sugestiilor,
oferind alternative de soluþionare a problemelor. În acest mod, cel cãruia i se
sugereazã un model de acþiune, dacã îl acceptã, îi sunt gratificate nevoile de
sprijin. În cazul în care aceste propuneri nu se vor finaliza în acord cu
aºteptãrile emiþãtorului, responsabilitatea va reveni celui care a recomandat
soluþiile. Atitudinea de consiliere, ilustratã în exemplul nostru de Laura, ur-
mãreºte sã ofere interlocutorului susþinere, apreciere ºi participare afectivã.
În conversaþii, exprimãm totodatã aceastã atitudine prin încurajãri („Ai toate
calitãþile ca sã reuºeºti!”), prin consolãri („Important este cã ai încercat!”),

112 Psihologie socialã

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:13 AM  Page 112



prin exprimarea unei atitudini în acord cu experienþa partenerului de dialog
(„Am trecut ºi eu prin asta! Te înþeleg!”). 

5. Atitudinea de înþelegere, de apreciere, de comprehensiune, constã în refor-
mularea mesajului celuilalt fãrã a emite aprecieri ºi judecãþi de valoare. În
acest fel, considerã Ellias H. Porter, ne exprimãm atenþia necondiþionatã
asupra celorlalþi favorizând dezvoltarea unui climat de încredere.

Tabelul 3. Diferite atitudini ºi consecinþele lor (dupã Jean-Claude Abric, 2002,
p. 51)

Pãstrând o conceptualizare asemãnãtoare, psihosociologul american Brain B.
Burleson a arãtat cã mesajele suportive, denumite de autor mesaje de reconfortare
(comforting messages), se particularizeazã prin urmãtoarele caracteristici (Burleson
et al., 2005, p. 90):

a) Se manifestã prin reformulare, în sensul cã pleacã de la punctul de vedere ºi
experienþa traversatã de emiþãtor, reluând ceea ce emiþãtorul a exprimat iniþial.

b) Au un caracter nonevaluativ, fãrã a se exprima judecãþi de valoare asupra
persoanei ºi a situaþiei pe care aceasta o traverseazã. 
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Tipuri de atitudini Consecinþele asupra celuilalt

1. Evaluare
Formularea unei judecãþi pozitive sau negative.

Dacã judecata este negativã: 
– agresivitate
– blocaj
Dacã judecata este pozitivã:
– menþinerea unui feedback favorabil; selectare

2. Interpretare
Explicarea, dezvãluirea raþiunilor ascunse ale
discursului sau ale comportamentului.

– blocaj, dacã interpretarea este falsã sau
prematurã
– agresivitate
– canalizare; justificare

3. Ajutor, consiliere
Propunerea unei soluþii; dedramatizare; liniºtire.

– superficialitatea exprimãrii
– canalizare
– demobilizare (decalaj între dedramatizare ºi
experienþa trãitã)

4. Chestionare
Formularea unor întrebãri pentru a obþine mai
multe informaþii.

– rãspunsuri superficiale prin non-aprofundare
– canalizare; manipulare conºtientã sau
inconºtientã
– perceperea unei hãrþuiri (a unei atitudini
inchizitoriale)

5. Comprehensiune
Reformulare pentru a încerca sã înþelegem fãrã
a judeca.

– crearea unui climat pozitiv (reducerea
ameninþãrilor)
– incitarea la a continua ºi a aprofunda
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c) Sunt centrate pe receptor, pe emoþiile acestuia, ºi nu pe evenimente ºi cauzele
lor, conducându-l pe emiþãtor la o exprimare liberã.

d) Sunt noninterpretative în raport cu mecanismele de apãrare ale emiþãtorului.

În realitate, niciuna dintre cele cinci atitudini la care a fãcut referire Ellias H.
Porter nu se regãsesc în „stare purã”, dinamica unui dialog informal putând con-
duce succesiv interlocutorii la adoptarea diferitelor atitudini interpersonale.
Abordarea psihosociologicã plaseazã acest model în contextul interacþiunii cu
celãlalt, investigând, în special, percepþia emiþãtorului asupra verbalizãrilor prin
care receptorul îºi exprimã suportul. În experimente psihosociologice, receptarea
mesajelor verbale de reconfortare a corelat cu depãºirea obstacolelor, înlãturarea
simptomelor de boalã, cu schimbãri la nivelul comportamentului ºi al sãnãtãþii
mintale a receptorului (Pauley ºi Hesse, 2009, p. 497). 

Sursele mesajelor de reconfortare au fost percepute ca mai înþelepte, mai
experimentate, mai puternice, de unde rezultã cã þintele se simþeau mai protejate,
mai în siguranþã ºi, prin urmare, mai puþin vulnerabile ºi anxioase. Disponibilitatea
de a asculta, lipsa mustrãrilor, încurajarea sinceritãþii, acceptarea ºi controlul
reacþiilor spontane, chiar ºi dupã dezvãluiri dramatice ºi damnabile, toate acestea
îi fac pe cei aflaþi în dificultate sã simtã cã au pe cineva de partea lor (Ibidem). 

Consolarea. Dupã modalitãþile în care rãspundem celor aflaþi în suferinþã,
Brant B. Burleson (1985) a construit o scalã a mesajelor de consolare (comforting
messages), de la mesaje cu conþinut empatic ridicat, care legitimeazã punctul
de vedere al persoanei aflate în dificultate, pânã la situaþia de non-rãspuns, de
negare a sentimentelor acesteia. Pentru elaborarea acestei scale, Brant B.
Burleson ºi Wendy Samter (1985) au rugat un grup de 148 de studenþi sã-ºi
imagineze cã discutã cu cel mai bun prieten în patru situaþii dificile: pierderea
unei persoane dragi, nepromovarea unui examen, pierderea bursei de studiu,
divorþul pãrinþilor. Apoi, subiecþii au apreciat asupra mesajelor oportune sau
inoportune, formulate anterior de autori, pentru cele patru situaþii. 

Dupã cum se poate vedea ºi în Tabelul 4, scalarea mesajelor s-a fãcut în
funcþie de trei indicatori. Primul corespunde situaþiei în care receptorii refuzã,
implicit sau explicit, sã-ºi exprime sprijinul (itemii 1, 2 ºi 3). Cel de-al doilea
indicator grupeazã mesajele prin care sursa acceptã sentimentele þintei, fãrã a
face referire la acestea (itemii 4, 5 ºi 6). La nivelul superior al scalei au fost
codificate mesajele care recunosc explicit sentimentele þintei. Rezultatele au
indicat cã, în medie, subiecþii preferau mesajele care transmit un suport ridicat,
comprehensive, nondirective ºi nonevaluative. 
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Tabelul 4. Scala mesajelor de reconfortare pentru situaþia nepromovãrii unui
test (dupã B. Burleson ºi W. Samter, 1985, p. 114)

Notã. Subiecþii de experiment au primit doar cele nouã mesaje fãrã explicarea fiecãrui indicator.

1. Sursa ajutã þinta sã obþinã o perspectivã asupra sentimentelor ºi încercãrilor sale.
„Înþeleg cât este de frustrant sã studiezi pentru un test ºi mai apoi sã nu reuºeºti foarte bine la
acesta. Te enerveazã ºi te deranjeazã, dar mai presus de toate pierzi foarte mult din auto-
încredere. Uneori te mai întrebi dacã meritã sã încerci. Dar acest lucru înseamnã cã eºti prost
sau ceva de genul acesta. ªi poate cã ai învãþat tipul de întrebãri pe care profesorul þi le adreseazã
astfel încât sã te poþi descurca mai bine la testele viitoare. Sau poate cã acum ºti modul în care
doreºte profesorul sã gândeºti referitor la materialul respectiv. Astfel cã, deºi este foarte probabil
sã fie greu sã priveºti acest lucru din afarã, poate cã ai învãþat ceva într-adevãr important care
te poate ajuta în viitor.”

2. Sursa oferã cunoºtinþe ºi explicaþii elaborate despre sentimentele celeilalte persoane.
„Ei bine, ºtiu cã eºti supãrat din acest motiv. Este foarte frustrant ºi deranjant când munceºti
din greu pentru ceva care nu este rãsplãtit. Acest lucru te poate face sã te simþi descurajat.
Dar de obicei te descurci biniºor. Toatã lumea are uneori zile proaste. Eºti om ºi probabil cã
ai avut doar o zi proastã. Ai eºuat la unele teste ºi înainte ºi ºtiu cât poate fi frustrant acest
lucru. Cred cã înþeleg modul în care te simþi.”

3. Sursa recunoaºte în mod explicit sentimentele celuilalt, dar oferã explicaþii implicite ale acestor
sentimente (adesea cuplate cu încercãri de „remediere” a situaþiei).
„Hei, ºtiu cã eºti supãrat pentru cã nu te-ai descurcat bine la test. ªtiu cã probabil acum te
simþi frustrat. Dar cel mai important lucru acum este sã încerci sã priveºti înainte ºi nu înapoi.
Studiazã mai bine pentru urmãtorul test ºi încearcã sã nu fi supãrat referitor la modul în care
te-ai descurcat la acest examen.”

4. Sursa oferã explicaþii care nu sunt centrate pe reducerea stãrii emoþionale a persoanei þintã
(adesea include referinþe la moderaþie).
„Testul a fost foarte greu. Nu foarte multe persoane s-au descurcat bine. Poate cã întrebãrile au
atins numai pãrþile pe care nu le-ai înþeles. Sau poate cã ai studiat ce nu trebuia. Aceste lucruri
se mai întâmplã, dar aminteºte-þi faptul cã nota ta nu depinde decât de un punctaj la un test.”

5. Sursa recunoaºte sentimentele persoanei-þintã, dar nu încearcã sã o ajute sã înþeleagã de
ce aceste sentimente sunt trãite ºi nici nu sugereazã modalitãþi de gestionare a acestora.
„Îmi pare rãu cã nu te-ai descurcat bine la test. Îmi pare rãu cã te simþi atât de prost din acest
motiv. Vrei sã vorbim despre test?”

6. Sursa încearcã sã distragã atenþia celeilalte persoane de la situaþia stresantã ºi de la
sentimentele care apar din aceastã situaþie.
„Nu ai obþinut cel mai scãzut punctaj, aºa cã cel puþin te-ai descurcat mai bine decât alte
persoane. Hai sã ieºim ºi sã încercãm sã ne jucãm frisbee cât soarele mai strãluceºte.”

7. Sursa ignorã sentimentele care sunt trãite de cealaltã persoanã (include frecvent afirmaþii,
spunând celeilalte persoane sã „uite” de situaþie sau cum ar trebui sã se simtã referitor la aceastã
situaþie.)
„Uitã de test. Sunt lucruri mult mai importante în aceastã lume decât un test. Aºa cã uitã de
test ºi gândeºte-te la altceva.”

8. Vorbitorul provoacã legitimitatea sentimentelor celuilalt.
„Probabil cã nu te strãduieºti îndeajuns – de aceea ai picat. Chiar nu ai de ce sã fi supãrat
dacã nu ai studiat aºa cum ar fi trebuit.”

9. Vorbitorul condamnã sentimentele celeilalte persoane.
„Probabil cã ai eºuat pentru cã nu ai studiat suficient. Probabil cã nu ai bãgat în seamã testul,
aºa cã este numai vina ta ºi a nimãnui altcuiva.”
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Sursele sprijinului. Dupã o cercetare etnograficã desfãºuratã în campusul
universitãþii Iowa, constând în analiza unui numãr de 112 situaþii în care studenþii
americani ofereau sfaturi colegilor lor, Daena J. Goldsmith ºi Kristine Fitch (1997)
atrag atenþia asupra faptului cã cercetãrile pe aceastã temã trebuie sã þinã seama de
caracteristicile surselor sprijinului. Indivizii percep diferit mesajele de reconfortare,
în funcþie de statusul celor care le emit (Goldsmith ºi Fitch, 1997, p. 462). De exem-
plu, studenþii cuprinºi în cercetare declarau cã sfaturile venite din parte prietenilor
sunt sincere ºi eficiente, în schimb sprijinul furnizat de pãrinþi era considerat nea-
decvat ºi intruziv. Pe de o parte, rezultatele pot fi puse pe seama nevoii de indepen-
denþã a adolescenþilor maturi (18-22 ani), iar pe de altã parte, menþioneazã autorii,
acestea reflectã opiniile generalizate în ansamblul populaþiei din Statele Unite ale
Americii, anume tinerii, ajunºi la vârsta adultã, trebuie sã se descurce singuri. 

În timpul facultãþii, studenþii cautã ºi considerã dezirabil suportul venit din
partea celor de-o seamã (peer group), mai degrabã decât din partea profesorilor
ºi persoanelor abilitate. Cercetãrile desfãºurate pe loturi de studenþi (N = 1.000)
aflaþi în anul întâi de facultate au arãtat cã cel mai apreciat sprijin de cãtre aceºtia
a constat în suportul emoþional pe care l-au primit pentru rezolvarea unei probleme
legate de un moment stresant (63%) mai degrabã decât cel informaþional (35%),
legat de adaptarea la viaþa din campus (B. Thompson ºi J. P. Mazer, 2009, p. 445).
Studenþii din anul întâi primesc în medie mai mult sprijin decât cei din anul al
treilea sau al patrulea. Canalul de comunicare cel mai utilizat pentru cererea spriji-
nului este întâlnirea faþã-n-faþã (62%), comparativ cu telefonul (19%) ºi internetul
(17%). Cei care primesc suport din partea colegilor au o eficacitate mai ridicatã
ºi reuºesc astfel sã obþinã note mai mari (Thompson ºi Mazer, 2009, p. 453). 

Într-o cercetare similarã, care a vizat probarea unei corelaþii între competenþa
nonverbalã ºi succesul academic al studenþilor, desfãºuratã în douã universitãþi
din Bucureºti, s-a constatat cã subiecþii (N = 72 studenþi) care sunt centrali în
reþelele de suport informaþional (de tipul oferirea de informaþii cu privire la cursu-
rile de la care au absentat) au rezultate ºcolare mai bune ºi sunt percepuþi de actorii
sociali din reþea ca o sursã de încredere (Ivan ºi Duduciuc, 2011, pp. 160-161).
În mod similar, studenþii care erau consideraþi ca mai „buni sfãtuitori” în gãsirea
unei slujbe, precum ºi cei care cooperau în proiecte academice, erau printre cei
care obþineau note mai mari la examen. 

Recent, un studiu desfãºurat printre angajaþii (N = 220) spitalelor americane din
Oklahoma City, San Francisco ºi Memphis a relevat funcþiile adaptative ale mesajelor
de sprijin (Wright et al., 2010). Cu cât subiecþii receptau mai multe mesaje de
consolare din partea superiorului ierarhic, cu atât satisfacþia cu privire la locul de
muncã era mai ridicatã. Trebuie menþionat faptul cã rolul relaþiilor interpersonale
de sprijin, atât pe orizontalã, cât ºi pe verticalã, cu colegii ºi conducerea, în
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randamentul cu privire la locul de muncã, a fost pus în evidenþã încã din 1936,
într-unul din celebrele „experimente Howthorne” realizate de Elton Mayo, Fritz
Roethlisberg ºi William J. Dickson. În baza rezultatelor obþinute în cadrul inter-
viurilor cu angajaþii uzinelor Howthorne, autorii au argumentat asupra necesitãþii
serviciului de counseling psihosociologic în industrie ºi în alte domenii de activitate,
în esenþã nonevaluativ ºi confidenþial (apud Filipescu ºi ªtefan, 2011, p. 278).

Modelul comportamentului interpersonal

Potrivit modelului comportamentului interpersonal (interpersonal behavior
model), un individ care se dezvãluie cu privire la o situaþie care îl afecteazã negativ
are un anumit scop, fie sã obþinã un sfat, fie sã obþinã consolare. A fi suportiv, în
opinia psihosociologului Leonard M. Horowitz (2001, p. 50), înseamnã a infera
corect scopul persoanei afectate negativ ºi a acþiona în consecinþã. Principalele
asumpþii de la care pleacã modelul comportamentului interpersonal sunt urmãtoarele: 

a) Toate relaþiile interumane, fie acestea maritale, de prietenie sau de parteneriat,
comportã douã dimensiuni: pe de o parte gratificarea nevoilor de apartenenþã,
pe de altã parte recunoaºterea competenþelor. 

b) Persoana afectatã cautã, deopotrivã, sprijin emoþional (dragoste), dar ºi apre-
cierea competenþelor ºi preþuire de sine (status social).

c) Prin urmare, reacþiile de sprijin (Tabelul 5) sunt de douã tipuri: mesaje de
comuniune (communal support), care rãspund nevoii de iubire ºi afiliere, ºi
mesaje agentice (agentic support).

Tabelul 5. Posibile reacþii a lui B la ascultarea problemelor lui A (dupã Horowitz
et al., 2001, p. 52)

Mesaje de comuniune Mesaje agentice

– Manifestã înþelegere.
– B îºi exprimã îngrijorarea faþã de A.
– B este prezent în mod sincer.
– B îi spune lui A cã nu are nicio vinã.
– B îl asigurã pe A cã lucrurile se vor rezolva.
– B îºi exprimã îngrijorarea.
– B îºi exprimã nonverbal afecþiunea faþã de A.
– B subliniazã calitãþile ºi punctele tari ale lui A.
– B este de acord cu punctul de vedere a lui A.
– B promite cã nu va vorbi altora despre acest
lucru.

– B îi propune lui A sã-i prezinte o persoanã
care l-ar putea ajuta.
– B îi propune lui A sã-i prezinte o persoanã
care a traversat o situaþie similarã.
– B oferã informaþii.
– B îi oferã sfaturi lui A.
– B se oferã sã-l ajute pe A.
– B îi spune lui A cã suferã din cauza
problemelor lui A.
– B reinterpreteazã situaþia.
– B îi vorbeºte lui A despre o situaþie similarã 
în care s-a aflat B.
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Modelul a fost probat empiric în cadrul unui experiment la care au participat
94 de studenþi de la Stanford University. În prima etapã a experimentului, 43 dintre
subiecþi au fost rugaþi sã relateze un episod emoþional recent care i-a afectat negativ.
Dupã ce coordonatorii experimentului au codificat povestirile în funcþie de problema
expusã (nepromovarea examenului, o despãrþire în viaþa intimã etc.), o altã grupã
de experiment (51 de subiecþi) a avut ca sarcinã sã citeascã aceste relatãri ºi sã
rãspundã la întrebarea „Ce i-aþi spune unei persoane aflatã într-o astfel de situaþie?”.
În medie, subiecþii au elaborat mai multe mesaje agentice decât de comuniune, atât
pentru situaþiile în care aveau ca sarcinã sã comunice sprijinul cu privire la evaluarea
performanþelor (de exemplu, nepromovarea unui examen), cât ºi în cazul în care
aveau de gestionat situaþii de comuniune, de tipul divorþurilor. Deoarece nu s-au
obþinut variaþii ale mesajelor de sprijin în funcþie de tipul problemei relatate, în cea
de-a doua etapã de experiment, Leonard M. Horowitz a introdus în relatãrile
subiecþilor mesaje-stimul explicite de tipul „Mã simt îngrozitor” sau „Nu ºtiu ce sã
fac”. Apoi a rugat un lot de studenþi (N = 302) sã-ºi imagineze cã interacþioneazã
cu cel mai bun prieten care traverseazã o astfel de situaþie. Rezultatele au oferit credit
ipotezei cã reacþiile agentice („Nu ºtiu ce sã fac”) declanºeazã din partea receptorului
un suport acþional. Ultima etapã a experimentului a reunit în laboratorul de psihologie
al Universitãþii Stanford 80 de participanþi, grupaþi în diade, jumãtate dintre aceºtia
fiind instruiþi în prealabil sã expunã un episod emoþional recent ºi jumãtate sã
comunice sprijinul. Ulterior, participanþii au completat un chestionar privind posi-
bilitatea de a mai interacþiona în viitor ºi satisfacþia privind consolarea primitã.
Rezultatele au confirmat ipoteza potrivirii între cadrul (frame) problemei ºi mesajul
receptat. Cum poate fi avansat acest model ca explicaþie în relaþiile de comunicare
de zi cu zi? Conform modelului comportamentului interpersonal, un mesaj suportiv
este eficient dacã este în acord cu scopul urmãrit de emiþãtor. Totuºi, în opinia noastrã,
distincþia între problemele agentice ºi problemele de comuniune este prea rigidã.
Cercetãri viitoare vor aduce clarificãri privind mãsura în care o problemã agenticã,
de tipul gãsirii unui loc de muncã sau promovãrii unui examen, reclamã deopotrivã
sprijin afectiv ºi acþional.

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

1. În ce perioadã a evoluþiei psihosociologiei putem plasa preocupãrile de cercetare
ale comunicãrii interpersonale? 

2. Care sunt notele definitorii ale conceptului de „comunicare interpersonalã”? Ce
dimensiuni psihosociologice ale comunicãrii interpersonale am mai putea surprinde?
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3. Care sunt caracteristicile psihosociologice ale fenomenului de autodezvãluire?
4. Care sunt funcþiile autodezvãluirii? Exemplificaþi!
5. Care sunt tipurile de atitudini interpersonale pe care actorii sociali le pot dezvolta

într-o situaþie de consolare a interlocutorului?
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Capitolul 6

Grupurile sociale

Septimiu Chelcea

Oameni care sã trãiascã absolut izolaþi de semenii lor nu existã. Robinson
Crusoe, cel care a supravieþuit un timp în singurãtate, este doar o ficþiune a scrii-
torului englez Daniel Defoe (1660–1731). În realitate, ne naºtem în cadrul unui
„grup informal” (familia), creºtem, ne maturizãm, ne formãm ca personalitãþi tot
în cadrul grupurilor (ºcolare, de prieteni ºi colegi de muncã etc.) ºi sfârºim, de
asemenea, înconjuraþi de membrii propriului grup (rude, prieteni) sau de cei ai
„grupului formal” (medici, surori medicale etc.). Nu întâmplãtor Aristotel (384–322
î.e.n) a consacrat ideea despre om ca „fiinþã socialã” (gr. zoon politikon). 

Antropologii considerã existenþa grupurilor ca un postulat: nu se cunoaºte pânã
în prezent vreo societate în care sã nu existe grupuri de un tip sau altul. Totuºi,
de la o societate la alta, s-a constatat o mare varietate în ceea ce priveºte tipurile
de grupuri ºi proeminenþa lor: 

Grupurile primare existã în toate societãþile, dar grupurile secundare ºi grupurile de
referinþã au un rol limitat sau nu existã în unele societãþi. În cele mai multe societãþi
colectiviste, oamenii tind sã aparþinã unui numãr redus de grupuri, dar aceste grupuri
sunt mai stabile ºi au o duratã mai mare. Spre exemplu, în majoritatea societãþilor
din Asia ºi Africa familia extinsã este stabilã ºi are o mare importanþã. Oamenii trãiesc
ºi lucreazã împreunã cu ceilalþi membri ai familiei extinse […] Foarte important,
în general, ei se cãsãtoresc prin intervenþia, aranjamentul familiei. Ei nu aparþin altor
grupuri decât familiei extinse (Moghaddam, 1989, p. 449). 

Dar sã vedem ce se înþelege prin termenul de „grup social”, ce tipuri de grupuri
compun societatea, care este structura grupurilor, cum poate fi ea studiatã. Despre
toate acestea vom vorbi pe scurt în capitolul ce urmeazã.

Ce este un grup social?

Înainte de orice, grupul social este un ansamblu mai mult sau mai puþin
numeros de persoane. Dar douã sau mai multe persoane aflate laolaltã, ipso facto
nu formeazã un grup. În metrou sau în autobuz, de exemplu, chiar dacã suntem
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alãturi de alte persoane, nu constituim un grup. Putem vorbi de existenþa unui
grup doar în cazul în care persoanele interacþioneazã ºi au în acelaºi timp senti-
mentul de apartenenþã la grup, aºa-numitul „sentiment de noi”.

În sensul cel mai larg, grupurile sociale sunt ansambluri de persoane diferite
ca mãrime, care au un grad mai înalt sau mai redus de structurare ºi o duratã mai
mare sau mai micã a interacþiunii ºi influenþei interpersonale. Termenul de „grup”
semnificã un numãr de persoane interdependente care au legãturi afective ºi care
interacþioneazã pe baza unor reguli. Psihosociologul britanic Rupert Brown (1988,
p. 2) considerã cã „Un grup existã când doi sau mai mulþi oameni se autodefinesc
drept membri ai grupului ºi când existenþa grupului este recunoscutã de cel puþin
o altã persoanã”. Aceastã abordare teoreticã a grupului are meritul de a combina
criteriul subiectiv (sentimentul de apartenenþã) cu cel obiectiv (recunoaºterea din
exterior), dar – aºa cum observa Fathali M. Moghaddam (1998) – nu acoperã
întreaga tipologie a grupurilor sociale (de exemplu, grupurile secrete).

Robert A. Baron ºi Donn Byrne (1997/2001, p. 434) se alãturã definiþiei propuse
de P. B. Paulus în Psychology of Group Influence (1989): „Grupul constã din douã
sau mai multe persoane care interacþioneazã ºi care urmãresc scopuri comune, au
relaþii stabile, sunt oarecum interdependente ºi îºi dau seama cã sunt în fapt parte
a grupului”. Sunt de reþinut notele definitorii: interacþiuni structurate, interdepen-
denþã, relaþii stabile, scopuri comune, conºtiinþa apartenenþei la grup. Nici aceastã
definiþie, care corespunde exigenþelor logicii formale (gen proxim ºi diferenþã
specificã) nu este aplicabilã tuturor grupurilor (de exemplu, grupurilor secundare).

Termenul de „grup social” se referã la o gamã extinsã de fenomene sociale,
precum cuplurile maritale (soþ-soþie), diadele formate din douã persoane între care
s-au stabilit relaþii de prietenie sau de iubire, dar ºi comunitãþile urbane sau rurale,
confesiunile religioase, clasele sociale sau naþiunile în întregul lor. Pentru a opera
cu termenul de „grup” va trebui sã-i asociem o determinare, ºtiind cã totdeauna
avem în vedere un grup social. Când auzim vorbindu-se despre „grupurile de pre-
siune”, despre „grupurile secundare” sau despre „grupurile de referinþã” º.a.m.d.,
înþelegem cã toate sunt grupuri sociale (vezi Schifirneþ, 2004).

Este de reþinut ºi definiþia pe care o dã M. De Coster (1990, p. 125) grupului
social. Sociologul belgian spune: 

Prin grup social se înþelege o formaþiune socialã în interiorul cãreia indivizii sunt
în interacþiune conform unor reguli fixe… (criteriul obiectiv), împãrtãºesc senti-
mentul de a constitui o entitate aparte (un prim criteriu subiectiv), astfel încât mem-
brii s-ar putea recunoaºte ca atare (al doilea criteriu subiectiv). În consecinþã, nici
proximitatea fizicã, nici asemãnarea fiziologicã, nici nominalismul statistic nu sunt
cele care furnizeazã criteriul de distincþie. Ceea ce conteazã este sã nu se confunde
grupul social cu categoria socialã (apud De Visscher, 1990, p. 321).
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Natura grupurilor

Ansamblurile de persoane (grupurile sociale) diferã în ceea ce priveºte gradul
de coeziune. Coeziunea socialã este ridicatã când oamenii gândesc, simt ºi
acþioneazã ca membri ai grupului, nu ca indivizi izolaþi. Comparativ cu grupurile
slab coezive, grupurile cu un grad înalt de coeziune exercitã o influenþã mai pu-
ternicã asupra membrilor grupului. Cercetãrile psihosociologice au pus în evidenþã
cã factorii de coeziune ai grupurilor sunt, în principal, mãrimea grupului ºi simi-
laritatea/diversitatea membrilor grupului.

Mãrimea grupului. S-a pus în discuþie numãrul minim de persoane care per-
mite sã se vorbeascã de existenþa unui grup. Analizând diadele ºi triadele, Jean
Maisonneuve (1973/2000, p. 106) considerã cã existenþa celei de-a treia persoane
conferã mobilitate structuralã grupului. Despre rolul celei de-a treia persoane a
atras atenþia sociologul german Georg Simmel (1902) care a remarcat cã în cazul
unei tensiuni survenite într-o diadã, aceastã a treia persoanã poate: 

a) media conflictul, indicând un scop comun; 
b) utiliza situaþia în beneficiul propriu; 
c) determina coalizarea celor douã persoane împotriva sa. 

Pornind de la rolurile jucate de cea de-a treia persoanã în grup, Theodore
Caplow (1971) a dezvoltat un model triadic aplicabil în analiza organizaþiilor. 

Unele cercetãri psihosociologice mai recente au condus la concluzia cã o datã
cu mãrirea numãrului de persoane în grup coeziunea grupului scade, participarea
indivizilor la viaþa de grup diminueazã, cooperarea slãbeºte; sporeºte numãrul
conflictelor din interiorul grupului ºi devine evidentã tendinþa ca puterea sã se
concentreze în tot mai puþine mâini. E. J. Lavler (1992) explicã relaþia invers
proporþionalã între mãrimea grupului ºi coeziune prin aceea cã în grupurile cu
volum mare indivizii pierd posibilitatea de a controla ce se întâmplã în viaþa
grupului. Pe de altã parte, în grupurile cu mulþi membri, indivizii percep cã
impactul comportamentului lor asupra atingerii scopurilor grupului este slab ºi
greu de identificat. În aceste situaþii apare fenomenul numit „lene socialã” (social
loafing) sau „frânare socialã”.

Similaritatea/diversitatea membrilor grupului reprezintã cel de-al doilea
factor ce influenþeazã coeziune grupurilor. Persoanele care au trãsãturi de perso-
nalitate asemãnãtoare, interese ºi valori similare participã mai intens la viaþa grupului. 

Intervine ºi socializarea noilor membri ai grupului. Când membrii grupului sunt
disimilari, riscul apariþiei conflictelor este sporit. Totuºi, când sarcinile grupului
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sunt complexe, diversitatea membrilor grupului asigurã, într-o mãsurã mai mare
decât similaritatea lor, îndeplinirea scopurilor grupului ºi, ca urmare, coeziunea
grupului poate spori. În plus, similaritatea membrilor grupului poate duce la
instalarea unei forme nocive a vieþii grupului, „gândirea grupalã” (groupthink),
despre care voi vorbi puþin mai departe. Menþionez acum doar cã în mai toate
manualele ºi tratatele de psihosociologie se menþioneazã cã structura grupului se
dezvoltã rapid ºi se modificã lent.

Tipuri de grupuri sociale

Societatea este formatã din numeroase grupuri. Ele au caracteristici ºi funcþii
sociale diferite. Le putem clasifica dupã mai multe criterii. În acest capitol ne vom
ocupa doar de grupurile informale, adicã de ansamblurile umane constituite
neoficial, fãrã reguli de interacþiune scrise ºi scopuri fixate prin legi sau acte
juridice. Grupurile care se formeazã ºi funcþioneazã în baza unei hotãrâri jude-
cãtoreºti, a unei hotãrâri guvernamentale sau prezidenþiale (o firmã comercialã,
un partid politic, o universitate etc.) sunt numite grupuri formale sau „organizaþii”.
Nu vom discuta despre acestea (a se vedea capitolul despre organizaþii). Nu vom
face referiri nici la mulþimi sau la publicuri, deºi sunt grupuri informale, întrucât
au fost prezentate în lecþia despre comportamentul colectiv.

Grupuri primare ºi grupuri secundare. Prototipul grupului primar este
familia. În familie relaþiile dintre soþi, copii ºi bunici sunt nu numai directe (face-
to-face), dar ºi relativ stabile, de lungã duratã ºi pline de afectivitate. Din categoria
grupurilor primare mai fac parte ºi grupurile de prieteni, de colegi de clasã ºcolarã,
precum ºi echipele formate la locul de muncã. Astfel de grupuri au o influenþã
puternicã asupra individului. Membrii grupului primar trãiesc intens „sentimentul
de noi”, se sprijinã reciproc în acþiunile lor, se ajutã, grupul oferind fiecãruia secu-
ritate emoþionalã. Dupã Fathali M. Moghaddam (1998, p. 448), grupurile primare
au urmãtoarele caracteristici: 

1) frecvenþa interacþiunilor face-to-face; 
2) identificare puternicã a membrilor cu grupul; 
3) relaþii afective puternice între membrii grupului; 
4) relaþii multifaþetate; 
5) existenþã îndelungatã a grupului.
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Termenul de „grup primar” a fost utilizat pentru prima datã de psihosociologul
american Charles H. Cooley (1864–1929) în lucrarea Social Organisation (1909).
În concepþia acestuia, grupurile primare constituie „solul fertil al formãrii naturii
umane” ºi acþioneazã primordial ºi fundamental asupra individului, identificându-l
cu grupul. 

Grupul secundar este caracterizat prin contrast cu grupul primar: este alcãtuit
dintr-un numãr mare de persoane, relaþiile dintre membrii grupului sunt indirecte
ºi sentimentul apartenenþei la grup este mai slab. Acelaºi Fathali M. Moghaddam
(1998, p. 448) enumerã caracteristicile grupurilor secundare: 

1) interacþiuni face-to-face reduse ca frecvenþã; 
2) slabã identificare cu grupul; 
3) relaþii afective diluate; 
4) relaþii funcþionare limitate; 
5) existenþã de scurtã duratã. 

Spre exemplu, elevii care frecventeazã acelaºi colegiu sau liceu formeazã un
grup secundar. În timp ce cu colegii de clasã vã întâlniþi aproape zilnic, discutaþi
ºi vã simþiþi bine împreunã, pe ceilalþi elevi îi vedeþi mai rar, vorbiþi cu ei întâm-
plãtor, iar prezenþa lor vã este oarecum indiferentã. Relaþiile dintre membrii gru-
purilor secundare au o duratã mai redusã ºi sunt impersonale, fãrã implicare
afectivã. Nu este însã exclus ca, pe termen lung, relaþiile interpersonale sã se
stabilizeze ºi sã dobândeascã o încãrcãturã afectivã. În astfel de situaþii grupurile
secundare se apropie, din punctul de vedere cel puþin al unor caracteristici (con-
ºtiinþa de „noi”, emoþionalitatea relaþiilor interpersonale º.a.), de grupurile primare.
Sã ne gândim, de exemplu, la cele câteva mii de muncitori dintr-o fabricã: într-
o acþiune grevistã, grupul secundar aproape se transformã într-un grup primar.

Grupurile de apartenenþã ºi grupurile de referinþã. Facem parte, aºadar,
din mai multe grupuri primare ºi secundare (familie, clasã ºcolarã, comunitate
religioasã, naþiune). Aparþinem cu fiinþa noastrã acestor grupuri. Ele sunt pentru
noi „grupuri de apartenenþã” cu care ne identificãm ºi care, de cele mai multe
ori, ne influenþeazã modul de a gândi, simþi ºi acþiona. Dar nu numai grupurile
de apartenenþã exercitã o influenþã asupra noastrã. Este posibil ca alte grupuri din
care nu facem parte sã joace un rol „comparativ” sau „normativ”. Ne comparãm,
de exemplu, cu grupurile de elevi din clasele mai mari ºi începem a ne comporta
ca ei. Adoptãm normele de comportare ºi valorile la care aderã ei. Astfel de grupuri
sunt pentru noi „grupuri de referinþã”. Pentru unii dintre noi grupul de apartenenþã
este în acelaºi timp ºi grup de referinþã: ne comparãm cu colegii de clasã ºi ne
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126 Psihologie socialã

comportãm asemenea lor. De multe ori grupul de referinþã este grupul din care
aspirãm sã facem parte: suntem elevi, dar dorim sã devenim studenþi. Studenþii
sunt adesea grupul de referinþã al elevilor din ultimele clase de liceu. Profesorii,
academicienii, artiºtii, oamenii politici sau sportivii de performanþã pot constitui,
de asemenea, grupuri de referinþã pentru elevi.

Sociologul american Robert K. Merton (1910–2003) este fondatorul teoriei
despre grupurile de referinþã ºi despre rolul lor în societate. Robert K. Merton
(1949) face distincþie între „grupurile de referinþã pozitive”, ale cãror norme ºi
valori sunt preluate de cãtre alte grupuri sau persoane, ºi „grupurile de referinþã
negative”, ale cãror norme ºi valori sunt respinse. Aceastã distincþie este importantã
în analiza devianþei ºi a subculturilor delincvente. Teoria grupurilor de referinþã
ne ajutã sã înþelegem cum ne fixãm „nivelul de aspiraþii”: cu cât grupul de referinþã
are o poziþie mai înaltã în ierarhia organizãrii sociale, cu atât nivelul de aspiraþii
este mai ridicat. Atenþie, deci, cu cine ne comparãm: dacã ne stabilim un grup de
referinþã prea înalt ºi ne identificãm cu acesta (vedetele TV sau sportive, oamenii
de ºtiinþã ºi culturã celebri pe plan mondial etc.), prin comparaþie cu propria poziþie
socialã, putem sã trãim un sentiment de „frustrare relativã”. Dacã avem un grup
de referinþã caracterizat printr-o poziþie socialã prea scãzutã, s-ar putea sã avem
un nivel de aspiraþii redus, situaþie ce se repercuteazã negativ în planul dezvoltãrii
personalitãþii noastre. Este „cu minte” sã ne luãm ca referinþã un grup din zona
proximei noastre dezvoltãri!

Cercetãrile psihosociologice au pus în evidenþã: a) influenþa explicitã sau latentã
a grupurilor de referinþã asupra judecãþilor ºi comportamentelor celor care le iau
ca model; b) existenþa unor diferenþe între grupurile de apartenenþã ºi grupurile de
referinþã; c) existenþa unor grupuri de referinþã negative; d) posibilitatea schim-
bãrii la un moment dat a grupului la care se raporteazã persoanele. 

Jean Maisonneuve (1973/2000, p. 82) considerã cã „grupul de referinþã este
un concept tipic psihosocial, în mãsura în care el joacã un rol de mediator între
normele culturale ºi motivaþiile ºi opþiunile personale”.

Alte tipuri de grupuri. În afara grupurilor despre care am vorbit, întâlnim
ºi alte tipuri de grupuri. Din unele facem parte chiar noi: sunt aºa-numitele „grupuri
interne” (sau în terminologia anglo-saxonã acceptatã pe plan mondial ingroups);
altele sunt dincolo de noi ºi le numim „grupuri externe” (outgroups). Membrii
ingroup-urilor au un puternic sentiment de loialitate ºi adesea manifestã ostilitate
faþã de membrii outgroup-urilor. (Figura 1) 
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Figura 1. Tipuri de grupuri: grup de referinþã, grup primar, grup secundar,
grup intern, grup extern (dupã F. M. Moghaddam, 1998, p. 447)

Sã ne gândim la „grupurile etnice”. Graniþele dintre astfel de grupuri sunt nu
numai geografice, ci ºi culturale. Unificarea Europei, integrarea României în
structurile economice ºi politice ale Europei presupun contactul strâns dintre
grupurile etnice ºi reducerea stereotipurilor negative despre outgroup-uri. Acesta
este unul dintre scopurile „educaþiei multiculturale”. 

Dar oamenii se grupeazã nu numai în funcþie de etnie sau de naþionalitate, ci
ºi în funcþie de profesie, vârstã, sex, confesiune religioasã sau regiune geograficã.
Medicii, ºoferii, profesorii, inginerii, economiºtii º.a.m.d., alcãtuiesc tot atâtea
grupuri profesionale. Deºi nu se cunosc între ei, membrii unor astfel de grupuri
manifestã loialitate faþã de ingroup. Acelaºi lucru se poate spune despre grupurile
de vârstã, grupurile de gen (masculin/feminin) etc. 

În societãþile contemporane, grupurile de vârstã joacã un rol foarte important,
constatându-se un „efect de vârstã”, adicã o raportare diferitã faþã de valorile
sociale în funcþie de factorul biologic al îmbãtrânirii. De regulã, persoanele de
vârsta a treia (de peste 65 de ani) sunt mai conservatoare decât tineri sau ado-
lescenþi, care au concepþii de viaþã mai radicale. Generaþia tânãrã sã nu uite cã
va ajunge ºi ea la vârsta a treia ºi chiar a patra (peste 80 de ani), datã fiind creºterea
speranþei de viaþã.

În presa scrisã sau la TV se vorbeºte despre un tip aparte de grup: „grupul de
presiune”, format pentru atingerea unor scopuri colective (drepturi politice, liber-
tate, egalitate a ºanselor etc.) ºi pentru a influenþa deciziile politice. Prin ce se
caracterizeazã grupurile de presiune? Prin aceea cã au structuri organizaþionale
relativ bine delimitate, au scopuri colective (interese materiale sau ideologice) ºi
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exercitã presiuni sub diferite forme (declaraþii de presã, marºuri ºi mitinguri etc.)
asupra autoritãþii de stat. 

Grupurile nominale, spre deosebire de grupurile despre care am amintit
anterior, sunt mai degrabã grupãri statistice decât grupuri psihosociale. Tinerii din
România alcãtuiesc un grup nominal. Sigur cã nu toþi tinerii se cunosc între ei,
cã nu interacþioneazã ºi poate nici nu au sentimentul apartenenþei la grup. Sunt
însã o categorie de persoane care se diferenþiazã pe baza unei caracteristici de
alte grupuri (de exemplu, categoria persoanelor vârstnice). Luarea în calcul a
grupurilor nominale ajutã la analiza structurii sociale. 

O altã distincþie este cea dintre „grupurile naturale” ºi „grupurile artificiale”.
Grupurile primare sau secundare, de apartenenþã sau de referinþã sunt grupuri
existente în condiþiile obiºnuite ale realitãþii sociale, sunt grupuri naturale. Dacã
facem însã un experiment de laborator, atunci construim, în conformitate cu
designul cercetãrii, grupuri experimentale ºi de control, formate ad hoc din per-
soane care anterior nu se cunoºteau între ele, nu interacþionau. Acestea sunt numite
„grupuri artificiale”. Un astfel de grup artificial este ºi Training Group-ul utilizat
ca practicã atât în realizarea învãþãrii sociale, cât ºi în scop terapeutic.

În fine, în sociologie, dar mai ales în psihosociologie, s-au cercetat „grupurile
mici”, care sunt numite astfel nu atât pentru cã au un numãr mic de persoane (pânã
la douãsprezece persoane sau, în mod excepþional, treizeci de persoane), ci pentru
cã permit interacþiunea face-to-face a fiecãrui membru cu toþi ceilalþi. În contrast,
„grupurile mari”, formate din sute ºi mii de persoane (vezi mulþimile, popoarele,
naþiunile), nu asigurã interacþiunea directã a persoanelor fiecare cu fiecare. 

În continuare, când veþi întâlni termenul de „grup” fãrã nici o altã determinare,
sã ºtiþi cã se are în vedere grupul mic. Procedând la o analizã criticã a definiþiilor
propuse de diferiþi autori, Pierre De Visscher (1996, p. 323) a ajuns la concluzia cã
urmãtoarele caracteristici sunt specifice „grupului restrâns” (grup mic):

1) o unitate de timp ºi de loc, un „aici ºi acum”: aceastã necesarã asociere spaþio-
temporalã, pe care unii o numesc „umãr la umãr”, presupune o relativã pro-
ximitate, o distanþã interindividualã minimã;

2) o semnificaþie: o raþiune (sau raþiuni) de a fi ºi de a rãmâne împreunã; aceasta
nu implicã existenþa unor obiective identice ºi nu presupune nici un trecut, o
motivaþie a experienþei comune; de asemenea, nu este necesar a fi existat intenþia
de asociere, participanþii putând foarte bine sã fie reuniþi sub constrângere;

3) o soartã relativ comunã: participanþii vor împãrtãºi, într-o mãsurã care poate
fi variabilã, evenimente sau experienþe, precum ºi efectele lor; în acest sens,
grupul poate fi considerat experienþial;

4) posibilitatea perceperii ºi reprezentãrii fiecãrui membru de cãtre ceilalþi: unii
vorbesc astfel de grupuri „faþã în faþã”; aceasta nu înseamnã totuºi cã, de la
început, fiecare participant are o percepþie netã a tuturor celorlalþi;
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5) o „etitativitate” rezonabilã, grupalitate perceputã de cãtre membri ºi/sau de
cãtre persoanele exterioare grupului;

6) posibilitatea de instaurare a unui proces interactiv: aceasta presupune ca membrii
sã se influenþeze reciproc; existenþa unor procese de interacþiune individualã
exclude anonimatul ºi depersonalizarea fenomenelor de masã ºi induce legãturi
afective, dar nu se identificã, de una singurã, cu interacþiunea intergrupalã;

7) o duratã suficientã pentru ca un eventual proces de instituþionalizare sã fie
declanºat: s-ar putea dezvolta o structurã, în sensul de pattern relativ stabil
de relaþii, exprimatã prin funcþii roluri, norme, facilitând pe termen lung inte-
grarea ºi identificarea membrilor.

Structura ºi funcþiile grupurilor

Am vãzut cã grupurile nu sunt pur ºi simplu mai mulþi oameni laolaltã, care
fac acelaºi lucru. Ei interacþioneazã în conformitate cu normele grupului (reguli
de comportare, aprecieri, credinþe etc.) care influenþeazã comportamentul indivi-
zilor, adesea mai puternic decât normele sociale general acceptate. Fiecare grup
are o structurã a sa, un sistem de poziþii ierarhice, în virtutea cãrora membrii gru-
pului se raporteazã unii la ceilalþi.

Sistemul rol-status social. Dacã ne referim la grupurile mici, în care relaþiile
dintre indivizi sunt face-to-face, observãm cu uºurinþã cã oamenii îºi ajusteazã
comportamentul dupã poziþia socialã, dupã statusul social al persoanei cu care
interacþioneazã în conformitate cu modelul cultural împãrtãºit în societate la un
moment dat. Într-un fel îi salutãm pe profesori ºi într-alt fel pe colegii de clasã.
Conform modelului nostru cultural, suntem obligaþi sã ne alegem cu grijã cuvintele
când ne adresãm profesorilor, în general, dar putem sã apelãm la cuvinte din jargon
în discuþiile cu prietenii. De ce? Pentru cã, în funcþie de statusul nostru social, aºtep-
tãm în mod legitim anumite comportamente din partea celorlalþi. Un medic, de
exemplu, se aºteaptã ca pacientul sã-i urmeze prescripþiile medicale, sã se lase
examinat, sã-i prezinte toate semnele maladiei ºi împrejurãrile îmbolnãvirii. În acelaºi
timp, pacientul manifestã un sistem de aºteptãri referitoare la medic (competenþã,
înþelegere umanã a suferinþei lui etc.). Relaþia medic-pacient a fost analizatã de Talcott
Parsons (1902–1979) în lucrarea The Social System (1951). Bolnavul are dreptul
necondiþionat la ajutor, are obligaþia de a dori însãnãtoºirea sa ºi datoria de a coopera
cu medicul pentru a se vindeca. Bolnavul nu este totdeauna responsabil pentru situaþia
în care se aflã. Medicul trebuie sã aibã competenþã profesionalã, sã trateze orice
pacient în limitele specializãrii sale, sã manifeste neutralitate afectivã, dezinteres
material sau financiar, altruism. Sigur, este vorba doar de o analizã teoreticã.
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La modul general spus, fiecãrui status social îi corespunde un „rol social”,
un sistem de aºteptãri legitime din partea celorlalþi. Unele statusuri sunt „prescrise”
(nu optãm pentru a le avea: spre exemplu, nu noi decidem sã ne naºtem cu un
anumit sex, nu facem nici un efort sã ne naºtem într-o familie bogatã, sã fim tineri
sau bãtrâni). Alte statusuri sunt „dobândite” (ne strãduim sã accedem la anumite
poziþii sociale, cum sunt cele legate de profesie). În societãþile moderne, demo-
cratice, statusurile dobândite se bucurã de un prestigiu deosebit: nu în primul rând
vârsta, sexul sau originea socialã a familiei conferã valoare persoanei, ci compe-
tenþa sa, adicã statusul dobândit prin efort susþinut ºi, adesea, prin renunþarea la
satisfacþiile imediate în vederea desãvârºirii profesionale ºi morale. 

În lucrarea Fundamentul cultural al personalitãþii (1945/1965), Ralph Linton
(1893–1953) a adus contribuþii esenþiale la înþelegerea societãþii ca un sistem
complex de roluri ºi statusuri sociale, considerând cã relaþiile interpersonale se
desfãºoarã în funcþie de poziþiile pe care le ocupã persoanele în structura societãþii.

Fiecare dintre noi nu avem doar un singur status social ºi, corelativ, nu jucãm
un singur rol social. Suntem copii faþã de pãrinþii noºtri, elevi faþã de profesori (sau
profesori faþã de elevi), colegi cu cei de-o seamã cu noi etc. Avem, deci, asociat un
sistem de rol-statusuri sociale. Între statusurile pe care le avem pot apãrea tensiuni,
„conflicte interstatus” (de exemplu, un profesor care predã într-o clasã în care este
elev ºi fiul sau fiica lui). Unele statusuri sunt intrinsec conflictuale: de exemplu,
statusul adolescenþei, purtãtorul acestui status este considerat „prea mic pentru a fi
mare ºi prea mare pentru a fi mic”. ªi statusul maistrului într-o întreprindere indus-
trialã, al asistentului universitar, ca ºi alte poziþii sociale genereazã „conflicte intra-
status”. Depinde de personalitatea fiecãruia de a depãºi conflictele legate de „sistemul
rol-statusurilor” sale.

Diferitele statusuri sociale sunt exprimate simbolic prin vestimentaþie, titula-
turã, privilegii. V-aþi întrebat de ce într-o întreprindere industrialã muncitorii lu-
creazã în salopete albastre, inginerii în halate albe sau altfel colorate decât cele
ale muncitorilor, iar directorul general poartã la serviciu haine de stradã? Aþi ob-
servat cã uniformele militare nu sunt… deloc uniforme? (Uniformele ofiþerilor se
deosebesc de cele ale subofiþerilor prin diferite însemne ºi prin calitatea materialului
din care sunt confecþionate.) V-aþi gândit cã puteþi sã aflaþi poziþia unei persoane
în ierarhia unei organizaþii fãrã sã întrebaþi ce funcþie ocupã? Este suficient sã
observaþi la ce etaj este plasat biroul acesteia ºi, eventual, sã numãraþi câte aparate
de telefon are pe birou, ca sã nu mai vorbim de tipul acestora. Cu cât un ºef este
mai mare, cu atât are biroul mai mare, la etajul unu sau doi, dar nu la parter. Are
pe birou expuse mai multe telefoane ºi la masa de lucru fotolii din piele, nu scaune
de lemn. ªi leafa este mai mare (salariul fiind confidenþial, nu discutãm!). Prin
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toate acestea salariaþii îºi exprimã statusul pe care îl au. Nu cred cã mulþi vor urma
sfaturile lui B. Aubrey Fisher – ºi nici nu îndemn pe cineva sã o facã. Atrag, însã,
atenþia cã, procedând exact contrariu, nu ai garanþia cã vei ajunge lider.

Între status, rol ºi personalitate existã o strânsã unitate, în sensul cã, pe de o
parte, rolurile sunt corelative statusurilor ºi împreunã influenþeazã personalitatea,
iar, pe de altã parte, personalitatea poate contribui la modificarea „prescripþiilor
de rol” ºi, prin aceasta, poate influenþa statusul social. La nivel instituþional „rolul
se caracterizeazã prin prescripþiile sale ºi raportarea la sistemul poziþiilor sociale”
(J. Maissonneuve, 1973/2000, p. 132). Astfel, autorul anterior citat propune clasi-
ficarea rolurilor corelative statusurilor: a) roluri instituþionale asociale modelelor
societãþii globale (de vârstã, sex, caste, clase sociale); b) roluri funcþionale, jucate
în interiorul grupurilor. Fireºte cã între cele douã tipuri de roluri pot sã aparã
interferenþe, uneori disfuncþionale (de exemplu, raportarea într-o organizaþie la
rolul instituþional, nu la rolul funcþional).

Rolul de profesor, de exemplu, are prescripþii: unele sunt esenþiale (trans-
miterea de cunoºtinþe), altele sunt indiferente (a spune glume elevilor), iar altele,
în fine, se referã la conduitele interzise (primirea de foloase necuvenite). Modul
în care îºi joacã fiecare profesor rolul depinde de personalitatea lui. Ne conformãm
prescripþiilor de rol, dar încercãm sã fim noi înºine, inconfundabili. Totuºi, sistemul
rol-statusurilor sociale îºi pune amprenta asupra unor laturi ale personalitãþii. Un
profesor, un medic, un ofiþer sau un preot se disting de ceilalþi prin anumite trãsãturi
de personalitate, prin anumite comportamente: altruismul, de exemplu. Statusul
profesional, de cele mai multe ori, imprimã personalitãþii o configuraþie aparte.

Funcþiile grupurilor. În strânsã dependenþã de tipul ºi structura lor, grupurile
au mai multe funcþii. Dupã D. Krech ºi R. S. Crutchfield (1952), funcþiile grupurilor
ar fi: a) satisfacerea diferenþiatã a nevoilor membrilor grupurilor; b) satisfacerea
nevoii de încorporare socialã ºi de dominare (participare socialã ºi respectarea
tradiþiilor); c) îndeplinirea unor sarcini specifice ºi auxiliare; d) crearea altor nevoi
o datã cu atingerea scopurilor iniþiale. Anne A. Schützenberg (1971) a identificat
urmãtoarele funcþii: a) de integrare; b) de reglementare a relaþiilor intra- ºi
interindividuale; c) de securitate. Adrian Neculau (1977) aprecia cã, în general,
grupurile îndeplinesc funcþiile: a) de realizare a sarcinii; b) de comunicare; c) de
apreciere ºi evaluare; d) de influenþare. Cãtãlin Zamfir (2005, p. 281) considerã cã
„Una dintre proprietãþile cele mai remarcabile ale grupului social este tendinþa lui
spontanã de a genera norme. Normele sociale nu sunt numai norme care regle-
menteazã acþiunea, ci ºi norme de gândire care oferã cadrul unei perceperi comune
a realitãþii”. 
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Gândirea de grup

Termenul de „gândire de grup” (groupthink) a fost utilizat pentru prima datã
de psihosociologul american Irving L. Janis (1918–1990) în lucrarea Victims of
Groupthink. A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes (1972,
p. 9): „Gândirea de grup se referã la acel mod de gândire în care persoanele se
angajeazã când sunt puternic implicate într-un in-group coeziv, când dorinþa lor de
unanimitate depãºeºte motivaþia de a cerceta realist modurile de acþiune alternative.
[…] Gândirea de grup se referã la deteriorarea eficienþei gândirii, testatã în realitate,
ºi la judecata moralã ce rezultã din presiunea in-group-ului”. Dupã Irving L. Janis,
gândirea de grup apare când în grupurile de decizie menþinerea coeziunii este
consideratã mai importantã decât luarea celei mai bune decizii.

Analizând modul în care grupul de decizie din jurul preºedintelui John F.
Kennedy a hotãrât în 1961 sã trimitã 1.400 de rebeli cubanezi instruiþi de CIA sã
rãstoarne regimul lui Fidel Castro (decizie soldatã cu un lamentabil eºec), desco-
perã simptomele gândirii de grup în acest caz:

1) Iluzia invulerabilitãþii generatã de euforia grupului, de optimismul exagerat,
de încrederea nelimitatã în forþa pe care grupul o reprezintã.

2) Iluzia unanimitãþii: când membrii grupului de decizie ajung la acelaºi punct
de vedere, ei cred cã au ºi dreptate. Ei nu conºtientizeazã cã s-a ajuns la
unanimitate datoritã presiunii spre conformism ºi autocenzurii.

3) Presiunea asupra dubiilor: autocenzurarea ideilor deviante. În condiþiile asu-
mãrii consensului, ideile critice, care contravin raþionamentelor majoritare,
nu mai sunt exprimate.

4) Prezenþa paznicilor minþii: aºa cum un bodyguard îl protejeazã pe preºedinte
de posibilele atacuri fizice, paznicii minþii (mindguards) au grijã ca obiecþiile
sã nu-l atingã. Mindguard-ul opreºte informaþia care, crede el, ar diminua
încrederea în personalitatea ºefului ºi ar pune la îndoialã moralitatea deciziei
colective. În cazul Bay of Pigs (Golful Porcilor – locaþia de pe coasta Cubei
în care au debarcat rebelii), rolul de mindguard l-a jucat chiar fratele
preºedintelui, ministrul Justiþiei, Robert Kennedy.

5) Docilitatea întreþinutã de un lider agreabil, curtenitor: John F. Kennedy a fost
un astfel de lider, politicos ºi activ. El reprima cu abilitate exprimarea ideilor
care contraveneau planului CIA.

6) Tabu-ul asupra evaluãrilor antagonice ale noilor membrii. Deºi protocolul
prevedea invitarea tuturor demnitarilor guvernamentali la ºedinþele în care
se luau decizii importante, preºedintele discuta în grupuri informale cu mem-
brii vechi, de încredere, nu ºi cu cei nou veniþi, moºteniþi de la vechea ad-
ministraþie (dupã I. L. Janis, 1972, pp. 35-49).
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Aceste constatãri în cazul „Eºecului perfect: The Bay of Pigs” (I. L. Janis, 1972,
pp. 35-49) au fost comparate cu alte eºecuri ale politicii externe americane: lipsa de
vigilenþã a comandamentului naval din Hawaii, care s-a soldat cu distrugerea flotei
din Pacific a SUA în atacul japonez de la Pearl Harbor – 1941, decizia administraþiei
Hanrry S. Truman de a invada Coreea de Nord – 1950, decizia cabinetului Lyndon
B. Jonson de escaladare a rãzboiului din Vietnam – 1967. Analiza acestor cazuri l-au
condus pe profesorul emeritus al Universitãþii Berkeley la identificarea celor trei cãi
generale de producere a gândirii de grup: supraestimarea in-group-ului, îngustarea
gândirii (close-mindedness) prin aceea cã membrii grupului considerã decizia corectã
ºi dezvoltã o perspectivã stereotipã asupra oponenþilor, creºterea presiunii pentru
conformare (dupã S. Franzoi, 1996/2000, p. 336).

Irving L. Janis (1972, p. 13) a formulat urmãtoarea lege: „Cu cât este mai
mare amiabilitatea ºi spiritul grupal din partea membrilor in-group-ului de decizie
politicã, cu atât mai mult creºte primejdia ca gândirea criticã independentã sã fie
înlocuitã cu gândirea grupalã, care poate avea ca rezultat acþiuni iraþionale ºi
inumane împotriva out-group-urilor”. Altfel spus, coeziunea grupului ar fi prin-
cipala cauzã a gândirii grupale. (Figura 2)

Figura 2. Modelul gândirii de grup al lui I. L. Janis (1982)

O serie de cercetãri ulterioare au scos în evidenþã importanþa altui factor
rãspunzãtor de instalarea gândirii de grup: stilul de conducere. Chiar Irving Lester
Janis, într-o lucrare scrisã împreunã cu Leon Mann (1977), subliniazã impactul
negativ al liderului directiv asupra deciziilor de grup: „Când un lider directiv îºi
anunþã preferinþa pentru o anumitã alternativã, membrii grupului coeziv vor avea
tendinþa de a accepta aceastã alegere fãrã sã o examineze critic, ca ºi cum ea ar
echivala cu norma de grup” (apud ªt. Boncu, 1999, p. 114).
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În lucrarea anterior menþionatã, Irving L. Janis ºi Leon Mann propun o teorie
individualistã a gândirii de grup, centratã pe conceptul de „eludare defensivã”. Pe
scurt, noua teorie are în vedere cã orice decizie majorã presupune un conflict, iar
orice conflict genereazã stres. În faþa stresului decizional, oamenii reacþioneazã prin
raþionalizare, amânarea deciziei sau prin încredinþarea deciziei altor persoane. Prin
eludare defensivã se evitã stresul decizional, dar este favorizatã gândirea de grup
cu consecinþe, uneori, dramatice. În perspectiva teoriei individualiste, gândirea de
grup este „un pattern colectiv de eludare defensivã”. Concret: stresul decizional
provoacã nevoia de afiliere, ceea ce duce la predominarea conformãrii la norma de
grup ºi la consens ºi unanimitate. Recent, Octavian Rujoiu (2010) a verificat printr-un
experiment pe ºase formaþiuni de lucru selectate aleator de la mai multe firme din
Bucureºti rezultatele unui experiment realizat de Cartwright Stephens (1999),
ajungând la concluzia cã apariþia gândirii de grup se datoreazã în mare parte stilului
ineficient al liderilor. 

Contracararea gândirii de grup poate fi realizatã prin dezvoltarea unei „gândiri
de echipã” (teamthink). Gândirea de echipã se caracterizeazã prin efortul fiecãruia
de a examina realist toate alternativele înainte ca grupul sã ia o decizie. Aºa cum apre-
ciau Charles C. Manz ºi Christopher P. Neck (1995), „gândirea de echipã ºi gândi-
rea de grup sunt douã fenomene separate ºi distincte”. Pornind de la studiul celor doi
specialiºti în management citaþi anterior, Octavian Rujoiu (2004, p. 206) a prezentat
comparativ caracteristicile gândirii de grup ºi ale gândirii de echipã. (Tabelul 1)

Tabelul 1. Gândirea de grup versus gândirea de echipã (adaptat de O. Rujoiu
dupã Ch. C. Manz ºi C. P. Neck, 1995, p. 12)

Cele mai multe cercetãri privind gândirea de grup au avut în vedere grupurile
de decizie ale administraþiei americane în perioada rãzboiului rece. Mediul social
extern grupurilor (situaþia politicã generalã) nu se poate sã nu fi influenþat modul
de eºuare a respectivelor decizii.

Gândirea de grup Gândirea de echipã

1. Presiune directã împotriva pãrerilor divergente
2. Autocenzurarea pãrerilor divergente
3. Iluzia vulnerabilitãþii de a greºi
4. Iluzia unanimitãþii
5. Existenþa „paznicilor minþii”
6. Raþionalizarea colectivã
7. Imagini stereotipe despre liderii inamici
8. Iluzia moralitãþii 

1. Încurajarea discutãrii pãrerilor contradictorii
2. Exprimarea liberã a pãrerilor/ideilor
3. Conºtientizarea limitelor/ameninþãrilor
4. Recunoaºterea unicitãþii membrilor echipei
5. Recunoaºterea perspectivelor exterioare
grupului
6. Discutarea îndoielilor colective
7. Utilizarea pãrerilor nestereotipizate
8. Recunoaºterea consecinþelor etice ºi morale
ale deciziilor
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Reanalizând datele ºi rezultatele obþinute în cercetarea unui numãr de 19 crize
din politica americanã de cãtre G. M. Herek, I. L. Janis ºi P. Huth (1987), doi
cercetãtori de la Departamentul de ªtiinþe Politice al Universitãþii de Stat Louisiana,
Mark Schafer ºi Scott Crichlow (1996) au gãsit cã nu toþi factorii consideraþi de
Irving L. Janis (lipsa tradiþiei unui leadership imparþial, lipsa tradiþiei unor proceduri
metodice, supraestimarea grupului, îngustarea gândirii ºi presiunea pentru uni-
formitate) rãspunzãtori pentru gândirea de grup coreleazã cu luarea deciziilor
eronate. „Unii factori pe care Janis i-a considerat ca fiind condiþii antecedente
importante nu coreleazã cu luarea deciziilor eronate, de exemplu, omogenitatea
grupului ºi eºecurile recente. Aceste rezultate indicã faptul cã luarea deciziilor
eronate îºi au rãdãcinile în stilul de leadership, procedurile tradiþionale ale grupului
ºi pattern-ul comportamentului de grup” (M. Schafer ºi S. Crichlow, 1996, p. 415).

Teoria gândirii de grup, de la 1972 – când a fost lansatã de cãtre Irving L.
Janis – ºi pânã azi, a generat controverse ºtiinþifice, s-a îmbogãþit ºi nuanþat con-
tinuu. La nivelul actual al cunoaºterii, se acceptã cã leadershipul reprezintã cel
mai puternic predictor al deciziilor de grup greºite. Ar fi interesant de aflat dacã
dincoace de cortina de fier, în deciziile catastrofale de la vârful puterii comuniste,
au intervenit aceeaºi factori ca în eºecurile politicii externe americane. 

Leadershipul în grupurile mici

Am amintit deja în paragraful anterior rolul leadershipului în luarea deciziilor
în grup. Factorul leadership are un rol deosebit de important în viaþa de ansamblu
a grupurilor. Se acceptã de cãtre psihosociologi cã noþiunea de leadership este
„una dintre puþinele universalii ale comportamentului uman” (D. R. Forsyth,
1990/2001, p. 332), dar nu s-a ajuns la o definiþie unicã a leadershipului.

Donald R. Forsyth (1990) considerã cã termenul de „leadership” poate fi
definit atât într-o perspectivã funcþionalã, cât ºi într-una comportamentalã. În
perspectiva funcþionalã se pune accentul pe interacþiune: leadershipul este definit
ca „un proces reciproc tranzacþional ºi transformaþional prin care indivizilor li se
permite sã-i influenþeze ºi sã-i motiveze pe ceilalþi pentru promovarea scopurilor
individuale ºi de grup” (Forsyth 1990/2002, p. 334). Sunt de reþinut urmãtoarele
note definitorii ale leadershipului:

1) este un proces reciproc: cadrul acþiunii, membrii grupului ºi liderul interac-
þioneazã ºi se ajusteazã; 

2) este un proces tranzacþional: între membrii grupului ºi lider are loc un schimb
social (timp ºi energie contra beneficii materiale);
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3) este adesea ºi un proces transformaþional, în sensul cã liderul sporeºte moti-
vaþia, încrederea ºi satisfacþia membrilor grupului, determinã schimbarea va-
lorilor, opiniilor ºi nevoilor grupului;

4e este un proces de cooperare caracterizat printr-o influenþã legitimã, nu prin
putere absolutã: de multe ori, dreptul de a conduce este oferit în mod voluntar
de cãtre membrii grupului;

5) este un proces de urmãrire a scopurilor individuale ºi de grup adaptat în
permanenþã (dupã D. R. Forsyth, 1990/2002, p. 334).

Definiþia comportamentalã a leadershipului ia în considerare tipurile-cheie de
comportamente pe care liderii le adoptã indiferent de ce fel de grupuri conduc. Fred
Fiedler (1951, 1978, 1981) a identificat douã astfel de tipuri de comportamente:
„comportamentele de relaþie”, care vizeazã atitudinile, sentimentele, satisfacþia mem-
brilor grupului, ºi „comportamentele de lucru”, care au ca finalitate îndeplinirea cu
succes a scopurilor grupului. (Tabelul 2)

Tabelul 2. Cele douã dimensiuni fundamentale ale comportamentului de
leadership (dupã D. R. Forsyth, 1990/2002, p. 335)

Liderii în cadrul grupurilor

Liderul este persoana care exercitã cea mai mare influenþã în grup, care
direcþioneazã ºi dinamizeazã activitãþile grupului. Cu acordul celorlalþi, liderul
iniþiazã acþiunile grupului, dã directive, împarte recompense ºi are putere de
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Denumire conceptualã Definiþie Exemple de comportament

Leadershipul de relaþie

– orientat relaþional
– socioemoþional
– sprijin afectiv
– centrat pe personal
– priceput în relaþii
– menþinerea grupului

Implicã acþiuni care menþin
relaþii interpersonale pozitive în
interiorul grupului; impune o
încredere reciprocã, prietenie,
sinceritate ºi disponibilitate în a
explica deciziile.

– ascultã membrii grupului
– este uºor de înþeles
– este prietenos ºi abordabil
– trateazã membrii grupului ca
egali
– este dispus la schimbare

Leadershipul de lucru

– orientat pe sarcinii
– centrat pe scop
– faciliteazã munca
– centrat pe producþie
– priceput în administraþie
– urmãreºte îndeplinirea
obiectivelor

Implicã acþiuni care
promoveazã îndeplinirea
sarcinilor; impune un
comportament controlat, o
monetizare a comunicãrii ºi
reducerea ambiguitãþii
obiectivelor.

– împarte sarcini de lucru
membrilor
– are o atitudine clarã în faþa
grupului
– criticã munca de mântuialã
– are grijã ca grupul sã lucreze
la întreaga capacitate
– coordoneazã activitatea

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:13 AM  Page 136



Grupurile sociale 137

sancþionare a membrilor care nu contribuie la atingerea scopurilor asumate sau care
nu se conformeazã normei ºi manifestã tendinþe centrifuge, de disoluþie a grupului.

Tema conducerii grupurilor i-a preocupat pe psihosociologi de timpuriu. Au
fost formulate teorii implicite ºi explicite despre lideri. Unele dintre ele au doar
o semnificaþie de istorie a ºtiinþei (de exemplu, teoria „liderul înnãscut”, teoria
„liderul ideal”), alte teorii au o putere explicativã limitatã (de exemplu, teoria
fondatã pe „participarea liderului” sau teoria bazatã pe „trãsãturile liderului”). În
fine, existã teorii cu valoare explicativã mai largã, acceptate în psihosociologia
contemporanã (de exemplu, „modelul conjunctural”) sau teoriile privind „stilul
leadershipului”. Voi prezenta sintetic aceste teorii, în ordinea în care au fost lansate,
urmând îndeaproape excelentul studiu despre leadership al lui Donald R. Forsyth
(1990/2002, pp. 339-358).

Pseudoteorii referitoare la lideri. Atât unii cercetãtori, cât ºi unii lideri politici
au considerat (poate mai considerã ºi azi) cã a fi lider înseamnã a manipula masele,
a controla acþiunile oamenilor, a-i determina pe indivizi sã facã ce nu vor ºi, culmea
cinismului, sã le ºi placã ceea ce sunt obligaþi sã facã. Mulþi conducãtori (Hitler,
Stalin, Mao, Ho ªi Min, Ceauºescu º.a.) au considerat cã sunt providenþiali ºi au
menirea sã modeleze personalitatea celor pe care îi conduc. Aºa s-a nãscut pseudo-
teoria „liderul înnãscut”. Nicolae Ceauºescu ar fi spus cândva cã un conducãtor
ca el nu se naºte decât o datã la cinci sute de ani ºi cã poporul român nu-l meritã!
Teoria „liderul înnãscut” îºi trage falsitatea din importanþa exageratã a relaþiei
dintre calitãþile individuale ºi împrejurarea de a fi lider.

O altã teorie care a fãcut istorie, dar a rãmas doar ca o paginã în istoria gândirii
despre leadership, este aºa-numita teorie „liderul ideal”. Astãzi se acceptã cã existã
persoane care joacã rolul de lider cu mult succes, dar lider ideal nu existã, pur ºi
simplu pentru cã idealul… nu poate fi atins. ªi ideea apariþiei în situaþii de crizã
a unui „lider providenþial” este eronatã: nu a existat ºi nici nu gãsesc temei sã
cred cã va exista un lider care sã vindece lumea de toate suferinþele ºi neajunsurile.
Un astfel de lider este un mit.

Teoria „stilurilor autoritar, democratic ºi libertal” de conducere a gru-
purilor. Înainte de jumãtatea secolului trecut Kurt Lewin, Ronald Lippit ºi Ralph
White (1939) au realizat primele experimente privind conducerea în grupurile mici.
Aceºti reprezentanþi notorii ai ªcolii dinamicii grupurilor le-au propus unor
preadolescenþi (bãieþi de 10-11 ani) sã participe dupã orele de ºcoalã la unele
activitãþi agreabile. Fiecare grup era condus de cãtre un „asociat” al cercetãtorilor
care trebuia sã se comporte fie autoritar, fie democratic, fie libertal (laissez-faire).
(Tabelul 3)

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:13 AM  Page 137



Tabelul 3. Stilurile de leadership (dupã K. Lewin, R. Lippit ºi R. White, 1939)

Între cele trei grupe experimentale s-au gãsit diferenþe în ceea ce priveºte
eficienþa, satisfacþia ºi agresivitatea. În grupurile conduse democratic, respectiv
autoritar, preadolescenþii au lucrat la fel de mult timp; în grupul condus libertal
au lucrat considerabil mai puþin timp. Când, conform planului experimental, „aso-
ciatul” cercetãtorilor pãrãsea camera, cei din grupurile conduse autoritar încetau
sã mai lucreze, spre deosebire de cei din grupurile conduse democratic, care
continuau sã lucreze în acelaºi ritm. În grupurile conduse libertal s-a înregistrat
chiar o intensificare a ritmului de lucru. Membrii grupului condus autoritar mani-
festau încredere în lider, dar au manifestat un simþ critic puternic ºi au cerut în
mod agresiv sã li se acorde atenþie. Preadolescenþii din grupul condus democratic
s-au comportat prietenos. Rezultatele acestui experiment recomandã conducerea
democraticã a grupurilor. 

Experimentul din 1939 realizat de Kurt Lewin, Ronald Lippit ºi Ralph White
a inspirat, în replicã, numeroase alte studii. În 1974, Ralph Stogdill, analizând
40 de studii privind relaþia dintre cele trei stiluri de conducere ºi productivitate,
a constat cã nici unul dintre stiluri nu poate fi asociat cu creºterea performanþei
grupului. Totuºi, satisfacþia este mai mare în grupurile conduse democratic, compa-
rativ cu grupurile conduse libertal.

Teoria „trãsãturile de personalitate ale liderului” se bazeazã pe rezultatele
unor cercetãri concrete în grupuri de diferite tipuri (ºcolare, militare, de muncã etc.). 

Unele cercetãri au relevat cã existã o corelaþie între caracteristicile fizice ºi
psihologice ale persoanelor ºi faptul de a fi (sau de a deveni) lider. Ralph Stogdill
(1974) a gãsit, în studiile publicate în intervalul 1949–1974, o corelaþie medie de
0.30 între înãlþime ºi leadership. De asemenea, psihosociologul american anterior
citat a gãsit o relaþie pozitivã între greutatea corporalã, vârstã ºi leadership.
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Stilul de leadership

Autoritar Democratic Libertal

Ordonã ce trebuie sã facã fiecare
membru al grupului.

Îi împarte arbitrar pe subgrupe de
lucru.

Nu cere pãrerea membrilor grupului
în legãturã cu deciziile luate.

Nu pune în discuþie obiectivele pe
termen lung.

Discutã cu membrii grupului
activitãþile ce urmeazã sã
fie realizate.

Permite fiecãrui participant
sã-ºi planifice activitãþile.

Încurajeazã instituirea unui
climat de egalitate.

Intervine rar în activitãþile
grupului.

Lasã libertate totalã
membrilor grupului de a lua
decizii.

Nu supravegheazã
activitãþile, dând doar
informaþii de ordin tehnic.
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Relaþia dintre vârstã ºi leadership se cuvine a fi comentatã. Ralph Stogdill
(1974) este de pãrere cã „Organizaþiile se bazeazã pe cunoºtinþele administrative
ºi garanþia succesului care vin odatã cu vârsta ºi experienþa” (apud Forsyth,
1990/2002, p. 340). 

În perioadele de schimbãri revoluþionare, cum este cea din România de azi,
se pare cã o astfel de regulã nu mai funcþioneazã. Liderii politici la vârf propo-
vãduiesc întinerirea structurilor organizaþionale. În organizaþii „seniorii” nu mai
sunt ascultaþi, dimpotrivã sunt, în cazul cel mai bun, marginalizaþi ºi îndepãrtaþi.
Cât este atitudine revoluþionarã ºi cât demagogie îmi este greu sã mã pronunþ,
dar de multe ori cei ce se clameazã în favoarea promovãrii tinerilor sunt lideri
trecuþi de a doua, chiar a treia tinereþe, care se încãpãþâneazã sã pãrãseascã funcþia
de conducere pe care o deþin.

Legãtura dintre abilitãþile intelectuale ºi leadership a concentrat atenþia multor
cercetãri, în care s-au testat inteligenþa, puterea de decizie, nivelul de informare ºi
de creativitate. S-a conturat concluzia cã liderii îi depãºesc, dar nu cu mult, pe ceilalþi
membri ai grupului în ceea ce priveºte calitatea proceselor intelectuale. 

O discrepanþã prea mare între calitãþile intelectuale ale liderilor ºi ale mem-
brilor grupurilor se poate solda cu un eºec al leadershipului. Uneori, decât sã fie
conduse de persoane foarte inteligente, dar pe care nu le înþeleg, grupurile preferã
sã aibã ca lider indivizi mai proºti, doar cu puþin mai deºtepþi decât membrii obiº-
nuiþi ai grupului.

Numeroase studii au relevat cã existã o legãturã, dar slabã, între anumite trãsãturi
de personalitate (adaptabilitate, orientarea spre realizare, nivel de energie, tendinþa
de dominare, masculinitate/feminitate, acuitatea observãrii nevoilor grupului, abilitãþi
de lucru) ºi leadership. D. K. Simonton (1992, 1994) a gãsit cã liderii sunt mai inte-
ligenþi decât nonliderii, au o gândire mai flexibilã, sunt mai uºor adaptabili ºi au o
dorinþã de putere mai accentuatã decât ceilalþi membri ai grupului.

Modelul „grila managerialã”. Vã amintiþi cã, discutând despre definiþia com-
portamentalã a leadershipului, am semnalat dihotomia „liderul orientat spre
sarcinã” (task-oriented leader) ºi „liderul orientat spre relaþii” (relationship-oriented
leader), propusã de Fred Fiedler în programul de cercetare iniþiat în 1951. Robert
R. Blake ºi Jane S. Mouton (1964, 1978, 1980) au imaginat o grilã cu ajutorul
cãreia putem pune în evidenþã centrarea liderilor pe una dintre dimensiuni (relaþie
sau producþie), ca ºi echilibrul între aceste douã elemente ale leadershipului.
(Figura 3)
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Figura 3. Grila managerialã propusã de R. R. Blake ºi J. S. Mouton (1978, p. 11)
(dupã D. R. Forsyth, 1990/2002, p. 350)

În studiile pe care le-au realizat folosind grila managerialã, Robert R. Blake
ºi Jane S. Mouton au concluzionat cã leadershipul 9.9 este „cel optim” în orice
situaþie, lucru contestat pe drept de cãtre alþi cercetãtori.

Teoria „Leadershipul situaþional”. Aceastã teorie se bazeazã pe modelul
„grila managerialã”, dar aduce o corecturã fundamentalã: leadershipul nu trebuie
sã fie privit ca un proces încremenit în tiparele „relaþie” ºi „lucru”, ci ca ceva
flexibil, în funcþie de situaþie, de „stadiul de maturizare” al grupului. Paul Hersey
ºi Kenneth Blanchard (1976), creatorii acestei teorii, considerã cã relaþia dintre
stilul de leadership ºi nevoile grupului este mediatã de maturitate, de experienþa
comunã a grupului. Un lider eficient trebuie sã-ºi schimbe stilul de conducere pe
mãsurã ce grupul evolueazã, punând în act succesiv: comunicarea, persuasiunea,
participarea ºi delegarea. Potrivit acestei teorii, liderii trebuie sã fie flexibili. În
etapa de formare a grupului ei trebuie sã treacã la un stil de leadership orientat
deopotrivã socioafectiv (relaþii) ºi productiv (de lucru). O datã cu maturizarea gru-
pului, stilul de leadership trebuie schimbat. (Figura 4)

1.9. Management
Atenþia ºi solicitudinea arãtate faþã de
nevoile oamenilor pentru a menþine
relaþiile duc la instituirea unei atmosfere
de organizare amicale ºi detaºate ºi la
un tempo ridicat al muncii.

5.5. Management
Performanþa în organizaþia obiºnuitã
este posibilã prin intermediul echilibrãrii
dintre necesitatea de a îndeplini
sarcinile ºi menþinerea stãrii sufleteºti a
oamenilor la un nivel mulþumitor.

1.1. Management
Pentru a sprijini colaborarea în cadrul
organizaþiei, este necesarã exer-
citarea unui efort minim în vederea
executãrii sarcinilor de muncã.

9.1. Management
Eficienþa în organizaþii vine din
aceea cã sunt îndeplinite anumite
condiþii de muncã în aºa fel încât
elementele umane interfereazã în
cea mai micã mãsurã.

9.9. Management
Îndeplinirea sarcinilor o realizeazã
oamenii foarte participativi; indepen-
denþa datoratã „interesului comun” în
privinþa obiectivelor organizaþiei duce
la stabilirea unei relaþii de încredere ºi
respect reciproc.
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Figura 4. Teoria situaþionalã a leadershipului emisã de P. Hersey ºi K. Blanchard
(1976) (dupã D. R. Forsyth, 1990/2002, p. 351)

Deºi nu existã un consens al specialiºtilor, teoriile moderne ale leadershipului
se centreazã pe relaþia dintre caracteristicile liderului ºi natura grupului. Efortul
de integrare a teoriilor se cere continuat ºi intensificat. 

În prezent, se constatã o focalizare a cercetãrilor asupra caracteristicilor lide-
rilor transformaþionali ºi asupra relaþiei dintre gender ºi stilul de leadership. Liderii
transformaþionali (sau carismatici) au abilitatea de a schimba caracteristicile gru-
purilor pe care le conduc, de exemplu sã deplaseze interesele individuale spre inte-
resele grupului, ale societãþii. Mahatma Ghandhi, Jawaharlal Nehru, Frankin
Roosevelt, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Papa Ioan Paul al II-lea au
fost cu adevãrat lideri transformaþionali.

Cercetãrile psihosociologice sugereazã cã leadershipul transformaþional are
urmãtoarele trei componente de bazã:

1) Abilitatea de a comunica o viziune, un ideal, un sistem de valori morale înalte
ºi tãria de a convinge mase mari de oameni cã idealul poate fi atins.

2) Abilitatea de a implementa viziunea pe care o au. Liderii transformaþionali
utilizeazã numeroase ºi variate tehnici de transpunere în realitate a idealurilor,
servesc ca model pentru ceilalþi, sunt un suport pentru acþiunea maselor.

3) Utilizeazã un stil de comunicare verbalã ºi nonverbalã carismatic, caracterizat
prin frecvenþa simbolurilor arhetipale, a cuvintelor carismatice, a metaforelor
senzitive ºi prin tehnici persuasive, precum: contactul ocular, expresiile fa-
ciale, gesturile etc. (dupã S. Franzoi, 1996/2000, p. 336).

Relaþia dintre gender ºi leadership a intrat în sfera cercetãrilor psihosociologice
ca urmare a transformãrile din societãþile democratice, în urma miºcãrilor feministe
ºi a grijii americanilor pentru political correctness. 
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În legãturã cu diferenþele de sex în eficienþa leadershipului, se pun urmãtoarele
întrebãri: 

1) Sunt bãrbaþii conducãtori mai eficienþi decât femeile? 
2) Ca lideri, au bãrbaþii orientare spre sarcini ºi femeile orientare spre relaþii? 
3) Preferã oamenii sã lucreze mai degrabã pentru bãrbaþi decât pentru femei? 

(D. R. Forsyth, 1990/2002, p. 356)

Prejudecata cã bãrbaþii sunt mai eficienþi în leadership decât femeile are rãdã-
cini istorice. În societãþile trecute, femeile, cu rare excepþii, nu ocupau funcþii de
conducere decât ereditar (în familiile regale) sau prin cãsãtorie (când moºteneau
o afacere). Lucrurile s-au schimbat, în sensul cã în prezent tot mai multe femei
sunt promovate în funcþii de conducere atât în sfera politicii, cât ºi în cea econo-
micã, dar îndoiala cã femeile ar avea capacitatea de a conduce nu a dispãrut. ªi
aceasta, în ciuda faptului cã istoria recentã oferã numeroase exemple de femei care
au strãlucit în politicã – sã ne gândim numai la Mahatma Ghandi sau la Margaret
Thatcher – ºi cã statisticile economico-financiare ale firmelor nu aratã vreo dife-
renþã în eficienþa leadershipului feminin faþã de cel masculin.

Problema adoptãrii unor stiluri de leadership diferite în funcþie de sex a fost
pusã încã în cercetãrile psihosociologice din anii ’50–’60 ai secolului trecut. De-a
lungul timpului, numeroase cercetãri au pus în evidenþã tendinþa bãrbaþilor de a
adopta un stil orientat spre sarcini ºi tendinþa femeilor de a pune accentul pe
relaþiile interpersonale. Numeroase cercetãri relativ recente au pus în evidenþã
modul în care factorul gender influenþeazã formarea ºi exprimarea emoþiilor în
grupuri. Cathryn Johnson, Jody Clay-Warner ºi Stephanie J. Funk (1996) au gãsit
cã în grupurile formate din persoane de acelaºi sex femeile reacþioneazã mai
agreabil la contraargumentele membrelor grupului decât bãrbaþii confruntaþi în
grupurile de bãrbaþi. Metaanaliza studiilor privind relaþia dintre gender ºi evaluarea
liderilor, realizatã de cãtre Alice H. Eagly, Mona G. Makhijani ºi Bruce G. Klonsky
(1992), aratã cã femeile evalueazã mai pozitiv leadershipul feminin decât bãrbaþii
leadershipul masculin. Au fost confirmate, de asemenea, concluziile unor studii
mai vechi, precum rezultatele cercetãrilor lui Arlene Eskison ºi Mary G. Wiley
(1976), care sugereazã cã femeile-lider se angajeazã în grupurile cu sarcinã mai
afectiv-pozitiv decât bãrbaþii. Astfel, Cathryn Johnson (1994) a constatat cã în
convorbirile cu membrii grupului liderii-femei exprimã trãiri afective mai pozitive,
zâmbesc mai mult decât bãrbaþii.

În fine, preferinþa din vechime de a avea ºefi bãrbaþi se menþine ºi azi. O vorbã
bãtrâneascã spune: „Sã te fereascã Dumnezeu sã fii slugã la cai albi ºi sã ai stãpân
femeie”. Chiar dacã au acelaºi comportament, liderii-bãrbaþi sunt preferaþi de cãtre
subordonaþii de ambele sexe decât liderii femei. Totuºi, unele studii au condus la
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concluzia cã gender-ul are un impact minor asupra evaluãrii liderilor. Literatura
de specialitate, conchide Donald R. Forsyth (1990/2002, p. 357), avanseazã ideea
cã nu genul determinã eficienþa leadershipului.

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Enumeraþi grupurile sociale din care faceþi parte.
Aveþi un grup de referinþã? De ce l-aþi ales?
Prin ce se deosebesc grupurile primare de grupurile nominale?
Care este sistemul rol-status-urilor dumneavoastrã?
Ce se înþelege prin conflict intrastatus? 
Cum afecteazã conflictele interstatus funcþiile grupurilor?
Ce funcþii au animatorii grupurilor?
Care sunt simptomele gândirii grupale?
Care sunt principalii factori determinanþi ai emergenþei gândirii grupale?
Cum poate fi explicatã gândirea grupalã prin eludarea defensivã?
Prin ce se deosebeºte leadershipul tranzacþional de leadershipul transformaþional?
În ce constã „grila managerialã”?
Existã diferenþe între leadershipul feminin ºi cel masculin?
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Capitolul 7

Comportamentul agresiv

Septimiu Chelcea

Dictonul lui Plaut (cca. 250 î.e.n. – 184 î.e.n.), considerat pãrintele teatrului
roman, dicton preluat de filosoful englez Thomas Hobbes (1588–1679), „Homo
homini lupus” (Omul este lup pentru om), este o insultã nu pentru oameni, ci pentru
lupi. Naturalistul ºi scriitorul american Sally Carrighar (1898–1985) aprecia cã
s-ar potrivi mai bine sã spunem „Homo homini mus rattus” (Omul este ºobolan
pentru om). Un lup care sfârtecã un miel nu este agresiv, ci înfometat. În situaþii
normale, lupii nu se sfâºie între ei; ºobolanii, da. La fel ºi oamenii. Stau mãrturie
milioanele de victime ale rãzboaielor, ale holocaustului, ale teroriei staliniste ºi,
în zilele noastre, victimele atacurilor teroriste, ale luptei fratricide pentru putere.

Trãim într-o lume a violenþei, a agresivitãþii extreme. Ca cetãþeni, ºi cu atât
mai mult ca psihosociologi sau ca viitori specialiºti în ºtiinþe politice ºi ale comu-
nicãrii, ar trebui sã ne punem întrebarea cum putem sã controlãm comportamentul
agresiv la nivel individual ºi de grup.

Ce este comportamentul agresiv?

De-a lungul evoluþiei cunoaºterii psihosociologice, comportamentul agresiv a fost
diferit conceptualizat, nota definitorie rãmânând, totuºi, aceeaºi: producerea cu intenþie
a ceva rãu (vãtãmare, distrugere). Unii psihosociologi, ºi nu dintre cei nesemnificativi,
extind agresivitatea ºi asupra lucrurilor. Leonard Berkowitz (1961) considerã agresiv
„comportamentul care vizeazã rãnirea unui obiect” (apud I. Eibl-Eibesfeld,
1984/1995, p. 51). La fel procedeazã ºi Stephen L. Franzoi (1996/2000, p. 435) când
spune cã „agresiunea” reprezintã „Orice formã de comportament menit sã facã
rãu sau sã deterioreze o persoanã, pe sine însuºi sau un obiect”.

Personal, consider cã este mai adecvat, din punct de vedere psihosociologic, sã
restrângem conþinutul noþiunii de „comportament agresiv” la relaþiile interpersonale
ºi intergrupale. ªi etimologia indicã acest sens: în limba latinã, „aggression” înseamnã
„a ataca”. Mi se pare un nonsens sã pretindem cã cineva atacã un obiect! Dacã cineva
distruge un obiect, este pur ºi simplu furios, nechibzuit, iraþional, dar nu agresiv!
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În acord cu cele spuse, o definiþie devenitã clasicã, propusã la sfârºitul dece-
niului patru al secolului trecut de cãtre John L. Dollard ºi colaboratorii, precizeazã
cã prin „comportament agresiv” se înþelege „secvenþa comportamentalã al cãrei
scop este rãnirea persoanei împotriva cãreia este îndreptatã” (apud Eibl-Eibesfeldt,
1984/1995, p. 51). Observãm din acest mod de a defini comportamentul agresiv
cã nu doar consecinþa actului (producerea unui rãu) calificã un comportament ca
fiind agresiv, ci ºi intenþia, premeditarea, scopul. Accidentarea unui pieton de cãtre
un automobilist, de cele mai multe ori, nu denotã un comportament agresiv. Nea-
daptarea vitezei la condiþiile din trafic, oboseala, consumul de alcool etc., pot
explica rãnirea persoanei. Avem de-a face cu un eveniment nefericit, dar nu cu
un comportament agresiv. Lipseºte premeditarea. Altfel stau lucrurile când ºoferul
apasã în mod deliberat pedala de acceleraþie pentru a înspãimânta, vãtãma fizic
sau chiar pentru a suprima viaþa unei persoane consideratã ostilã lui. 

Pentru a cataloga un comportament drept agresiv trebuie, deci, sã luãm în consi-
derare nu numai consecinþele, ci ºi ceea ce premerge respectivului act. Mai direct
spus, scopul. Recent, doi psihosociologi americani, Craig A. Anderson ºi Brad J.
Bushman (2002, p. 28), au introdus în definiþia comportamentului agresiv distincþia
dintre „scopul imediat” (proximate goal) ºi „scopul îndepãrtat” (ultimate goal). Toate
comportamentele agresive au acelaºi scop imediat: producerea rãului. Diferã însã
în ceea ce priveºte scopul îndepãrtat. Cei doi profesori de la Iowa State University
dau urmãtorul exemplu: atât jaful, cât ºi atacul fizic sunt acte de agresiune pentru
cã au ca scop imediat producerea unui rãu persoanei în cauzã. Respectivele compor-
tamente agresive se particularizeazã însã în funcþie de scopul îndepãrtat: jaful are
ca scop îndepãrtat profitul; atacul fizic, producerea rãului, a suferinþei. 

Dar este suficient sã ne gândim doar la scop ºi la consecinþe pentru a decide
dacã un comportament este agresiv sau nu? O intervenþie chirurgicalã produce
durere. La fel ºi tratamentul stomatologic. Intervenþia medicului este deliberatã.
Totuºi, nimeni nu are temei sã spunã cã pacientul a fost agresat. De ce? Pentru
cã acceptãm suferinþa de moment pentru starea de bine de mai târziu. Sã ne gândim
ºi la persoanele care simt plãcere când sunt agresate fizic sau verbal. Masochismul
sexual nu este un comportament agresiv, ci patologic. Dacã persoana care suferã
de pe urma comportamentului altei persoane nu este motivatã sã evite respectivul
comportament, atunci nu avem de-a face cu un comportament agresiv. În acest
sens, în The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology, Russell G. Geen (1999,
p. 16) apreciazã cã este comportament agresiv doar „vãtãmarea deliberatã, cu
intenþie, a altei persoane, care este motivatã sã evite un astfel de tratament”.

Ar mai fi de precizat cã „a vãtãma” o persoanã nu se referã numai la rãnirea
fizicã, ci ºi la cea psihicã sau moralã (enervare, umilire, înjosire, jignire, ironizare
etc.). Urmare a unei agresiuni suferite, se vorbeºte în mod curent despre lezarea
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fizicã, dar ºi despre lezarea psihicã a unei persoane; despre pierderea integritãþii
fizice, dar ºi despre pierderea stimei de sine sau a prestigiului în faþa altora.

Decurge din cele spuse pânã aici cã înþelegem prin comportament agresiv acel
comportament verbal sau acþional care are ca scop umilirea, vãtãmarea sau chiar
suprimarea altor persoane, care sunt motivate sã evite acest tratament. 

Tipuri de comportamente agresive

În literatura de specialitate sunt analizate diferitele tipuri de comportamente
agresive (sau tipuri de agresivitate). Tipologizarea comportamentelor agresive este
o construcþie mintalã cu valoare didacticã, dar ºi aplicativã în domeniul sãnãtãþii,
în practica judiciarã sau în politicile sociale. Linia care separã un tip de agresiune
de altul este foarte subþire; adesea se pierde. În anumite condiþii, un tip de agresiune
se poate metamorfoza în tipul de agresiune opus. (N.B. Folosesc termenii de „com-
portament agresiv” ºi „agresiune” cu acelaºi înþeles.) 

În lumea academicã, se acceptã unanim cã existã douã tipuri de agresivitate, cea
impulsivã (ostilã, emoþionalã, „fierbinte”) ºi cea instrumentalã (planificatã, „rece”).

1) Agresivitatea impulsivã (hostile aggression) este acompaniatã de furie, este
neplanificatã, are ca scop îndepãrtat pedepsirea persoanei-þintã. Este reac-
tivã, în raport de condiþiile din mediu care îl incitã pe agresor: frustrarea,
atacul fizic, insulta. Scopul îl constituie chiar suferinþa produsã celorlalþi. 

2) Agresivitatea instrumentalã (instrumental aggression) are caracter premeditat,
pentru atingerea unor scopuri vizate ºi de victimã (de exemplu, bunãstarea
materialã, formarea unei diade, obþinerea unei recompense etc.). Este pro-
activã, spre deosebire de agresivitatea impulsivã, care apare ca o reacþie.

Seymour Feshbach (1970) ºi Arnold H. Buss (1971) au analizat comparativ
cele douã tipuri de agresivitate, ajungând la concluzia cã acestea interfereazã, deºi
se deosebesc în ceea ce priveºte procesele psihice implicate în producerea lor (ra-
portul dintre emoþionalitate ºi raþionalitate) ºi prin raportarea la scopurile ime-
diate (reducerea tensiunii psihice / satisfacerea unor trebuinþe de naturã materialã,
sexualã sau de altã naturã). De multe ori, agresivitatea instrumentalã poate deveni
agresivitate impulsivã ºi invers

Arnold H. Buss (The Psychology of Aggression, 1961) a clasificat compor-
tamentul agresiv dupã urmãtoarele dimensiuni: 

1) direct/indirect; 
2) activ/pasiv; 
3) fizic/verbal. 
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Prin combinarea acestor dimensiuni rezultã opt tipuri de comportamente agre-
sive (de la cele mai evidente: lezarea integritãþii fizice a unei persoane, pânã la
cele mai greu observabile: lezarea integritãþii psihice sau morale). 

Din perspectivã etologicã, Konrad Lorenz (1963) diferenþiazã agresivitatea
intraspecie de agresivitate interspecie. Din punct de vedere biologic ºi evoluþionist,
psihofiziologul american K. E. Moyer (1968) a propus urmãtoarea clasificare a
comportamentelor agresive: 

1) de pradã (pentru asigurarea hranei); 
2) intermasculii din aceeaºi specie (pentru accesul la femele, pentru dominanþã etc.); 
3) de fricã (pentru a putea scãpa de prãdãtori); 
4) iritat (indus de frustrare); 
5) teritorial (pentru apãrarea spaþiului împotriva intruºilor); 
6) maternal/paternal (pentru protejarea descendenþilor); 
7) instrumental (direcþionat spre obþinerea unor scopuri, considerat a fi un

rãspuns învãþat). 

Sigur, luând în considerare caracteristicile persoanelor-þintã, se mai pot iden-
tifica ºi alte tipuri de agresivitate: agresivitatea asupra femeilor, asupra copiilor.
În funcþie de numãrul persoanelor implicate în relaþia conflictualã, se vorbeºte
de comportament agresiv interpersonal ºi de grup; dupã caracteristicile persoa-
nelor care produc suferinþã altora, se face distincþie între agresivitatea bãrbaþilor
ºi cea a femeilor, precum ºi între agresivitatea copiilor ºi agresivitatea adulþilor.
În fine, agresivitatea patologicã se distinge de agresivitatea persoanelor sãnãtoase
din punct de vedere psihic. 

Teorii despre comportamentul agresiv

Teoriile explicative privind comportamentul agresiv pot fi grupate în patru
categorii: 1) biologice; 2) etologice; 3) psihologice; 4) socio-culturale. Voi pre-
zenta succint teoriile agresivitãþii, atrãgând atenþia asupra experimentelor clasice
din domeniu. 

1. Teorii biologice

O serie de teorii urmãresc explicarea agresivitãþii prin factori biologici înnãs-
cuþi. În acest sens, Irinäus Eibl-Eibesfeldt (1984/1995, p. 12) spune: „Dacã com-
portamentul universal nu poate fi explicat prin funcþiile sale, atunci înseamnã cã
este înnãscut”.
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Teoria instinctului agresivitãþii. În primele decenii ale secolului trecut, omul
era vãzut ca „un pachet de instincte”. Se întocmeau liste de instincte ºi se încerca
explicarea comportamentelor sociale prin instincte speciale, între acestea fiind ºi
cel al agresivitãþii. Sigmund Freud (1856–1939), creatorul orientãrii psihanalitice,
este unul dintre cei mai influenþi savanþi care au susþinut cã actele de agresiune pot
fi explicate prin existenþa la om a unui instinct distructiv, pe care l-a numit „thanatos”
(în mitologia greacã, Thanatos era zeul morþii). Când la un individ „thanatos” prevala
faþã de „eros” (Eros, zeul iubirii în mitologia greacã), se produceau acte de agresiune.
Sigmund Freud (1932) considera cã agresivitatea este o dispoziþie instinctivã,
inerentã, independentã a omului ºi cã civilizaþia are funcþia de barierã în calea
„instinctului morþii”. Conform concepþiei freudiene, rãzboaiele ºi violenþa colectivã
nu ar fi decât o extindere a instinctului distructiv de la nivelul individului la
ansamblul societãþii, concluzie ce nu poate fi susþinutã dat fiind reducþionismul ei:
instinctele nu reprezintã unicul factor explicativ al comportamentelor agresive.

Teoria hormonalã a agresivitãþii susþine cã existenþa în exces a adrenalinei
ºi testosteronului conduce la comportamente agresive. J. H. Morton et al. (1953)
au descoperit cã 60 la sutã dintre femeile condamnate pentru delicte cu violenþã
sãvârºiserã aceste acte în perioada premenstrualã. David A. Hamburg (1978) a
constatat prezenþa unei cantitãþi sporite de testosteron la mamele care manifestã
agresivitate faþã de propriii lor copii. Chiar dacã agresivitatea are un fond biologic,
ea poate fi modificatã prin educaþie. În acelaºi sens, unele substanþe farmacodi-
namice pot acþiona pentru neutralizarea acestui hormon.

Teoria anormalitãþii cromozomiale. Patricia A. Jacobs ºi John A. Strong (1959,
1965) au explicat agresivitatea prin existenþa unei anomalii a cromozomilor. Aºa cum
se ºtie, cromozomul (l. gr., chromo, culoare; soma, obiect) reprezintã macromolecule
de ADN care conþin mai multe gene ºi secvenþe nucleotide, cu rol în pãstrarea
informaþiei ereditare a celulei. Fiinþa umanã posedã o pereche de cromozomi sexuali:
femeile au doi cromozomi X, iar bãrbaþii au un cromozom X ºi un cromozom Y.
Sunt 22 de perechi identice: la bãrbaþi XY ºi la femei XX. Se înregistreazã ºi anomalii:
la bãrbaþi, la unul din 5.500 de cazuri ultima pereche cromozomialã este XYY. Patricia
A. Jacobs ºi John A. Strong au descoperit cã aceastã aberaþie cromozomialã este mai
frecventã printre puºcãriaºi. „Cromozomul crimei” ar explica agresivitatea umanã.
Concluzia la care au ajuns cei doi cercetãtori este infirmatã de alte studii. Herman
A. Wilkin et al. (1976) au gãsit cã structura XYY nu este mai frecventã printre puº-
cãriaºi faþã de cei din afara penitenciarelor.

Teoria neurobiologicã a agresivitãþii. O echipã de cercetãtori de la Univer-
sitatea de Medicinã din Strasbourg, dirijatã de Pierre Karli (1976), experimentând
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pe ºobolani, a descoperit douã substanþe: una declanºeazã comportamentul agresiv
(acetilcolina), iar cealaltã (gaba) inhibã agresivitatea. Anatomic, între creierul
ºobolanilor agresivi ºi cel al ºobolanilor nonagresivi nu existau deosebiri; dife-
renþele constau doar la nivelul chimismului cerebral: creierul ºobolanilor agresivi
producea mai puþinã substanþã gaba, ceea ce favoriza emisia de acetilcolinã ºi,
datoritã acestui mecanism chimic, se declanºa comportamentul agresiv. Fãrã
îndoialã cã experimentele pe animale pot conduce la descoperiri interesante, dar
extinderea concluziilor la om trebuie fãcutã cu prudenþã maximã. 

2. Teorii etologice

Etologia, înþeleasã ca „studiul comportamentului animalelor din perspectivã
naturalistã ºi evoluþionistã” (Archer, 1996, p. 219), ºi mai ales etologia umanã, care
dezvãluie rãdãcinile biologice ale comportamentelor sociale, considerate ca având
o determinare socio-culturalã, au readus în discuþie problema instinctului agresivitãþii.

Teoria instinctului luptei. Fondatorul etologiei, savantul german Konrad Lorenz
(1903–1989), laureat al Premiului Nobel pentru Medicinã în 1973, considera cã
agresiunea se datoreazã „instinctului luptei îndreptate împotriva indivizilor din
aceeaºi specie, atât la animale, cât ºi la om” (Lorenz, 1963/1998, p. 5) ºi cã instinctul
morþii, ca ºi cel agresiv, în condiþii naturale, sunt menite sã contribuie la menþinerea
vieþii ºi a speciei. În lucrarea Aºa-zisul rãu. Despre istoria naturalã a agresiunii,
Konrad Lorenz (1963/1998, p. 255) aratã cã „niciun comportament social al omului
nu este dictat exclusiv de raþiune ºi de tradiþia culturalã, ci se supune încã tuturor
acelor legitãþi ce domnesc în orice comportament instinctual nãscut pe cale filoge-
neticã, legitãþi pe care le cunoaºtem foarte bine din studiul comportamentului ani-
mal”. În concepþia sa, instinctul luptei se aflã în slujba menþinerii speciei ºi este
programat prin adaptãri filogenetice.

Teoria instinctului teritorialitãþii ºi al dominaþiei a fost propusã de etologul,
scriitorul ºi pictorul suprarealist britanic Desmond Morris (n. 1928). În lucrarea
Maimuþa goalã, Desmond Morris (1967/1991, p. 119) susþine cã, asemenea ani-
malelor, oamenii se luptã „fie pentru a-ºi stabili dominaþia într-o ierarhie socialã,
fie pentru a-ºi stabili drepturile teritoriale asupra unei anumite porþiuni de teren”;
dar, spre deosebire de animale, oamenii se luptã ºi pentru apãrarea cãminului. ªi
la om ºi la animale existã „semnale de luptã” ºi „mijloace de remotivare” înnãs-
cute: adoptarea poziþiei juvenile, adoptarea posturii sexuale a femelei, adoptarea
acþiunii de îngrijire socialã („ciugulirea” exemplarului dominant – la primate;
„perierea ºefului” – la oameni). 
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3. Teorii psihologice

În categoria teoriilor psihosociologice am inclus atât teorii clasice (teoria
frustrare-agresivitate, teoria abandonului afectiv), cât ºi teorii moderne (teoria
neoasociaþionismului cognitiv, teoria scenariilor, teoria transferului excitaþiei).

Teoria „frustrare-agresivitate” este nu numai cea mai veche teorie psiho-
logicã a agresivitãþii, dar ºi cea care a generat cele mai multe cercetãri confir-
matorii. A fost lansatã de John L. Dollard, Neal E. Miller, Leonard W. Doob, Orval
H. Mowrer ºi Robert R. Sears în lucrarea Frustration and Aggression (1939).
Asumpþia de bazã a acestei teorii este cã actele agresive depind de anumite an-
tecedente, de anumite situaþii care premerg actul propriu-zis ºi cã existã o legãturã
cauzalã între frustrare ºi agresivitate: ori de câte ori este prezentã frustrarea, tot
de atâtea ori rãspunsul este agresiv.

Dar ce se înþelege prin termenul de „frustrare”? Întrebarea mi se pare cu atât
mai legitimã cu cât cuvântul „frustrare” este utilizat în conversaþiile zilnice, de
cele mai multe ori cu sens greºit. Se spune, de exemplu: „Naþionala de fotbal a
fost frustratã de victorie”. Greºit, nu orice privare de o satisfacþie produce frustrare.
Numai când speranþa satisfacþiei este legitimã apare frustrarea, care este o stare
afectivã negativã generatã de întreruperea comportamentului orientat spre un scop
din cauza unui factor exterior (apariþia bruscã, neaºteptatã a unei bariere reale ori
imaginare) sau a unui factor interior (inabilitate de moment, bariere morale).
Frustrarea este acompaniatã de reacþii vegetative (accelerarea pulsului, ridicarea
tensiunii sanguine, sporirea concentraþiei de glucozã ºi de acetilcolinã în sânge)
ºi de comportamente haotice, nestructurate.

Consecinþele frustrãrii sunt mai mult sau mai puþin durabile dupã momentul în
care se produc. În perspectivã psihanaliticã, René-Arpad Spitz (1887–1974) a
descoperit cã frustrarea nou-nãscuþilor de afecþiunea maternã sporeºte sensibilitatea
ºi vulnerabilitatea lor chiar ºi la infecþiile cele mai banale. Abandonul afectiv poartã
numele de „avitaminozã afectivã”. René-Arpad Spitz (1965) a ajuns la concluzia
cã internarea prelungitã în spitale a copiilor sugari provoacã tulburãri fiziologice
ºi psihice (dezvoltare încetinitã, anxietate), reunite sub termenul de „hospitalism”.

Nu totdeauna frustrarea conduce la comportamente agresive ºi nu totdeauna
comportamentul agresiv este datorat frustrãrii. Frustrarea produce rãspunsuri agre-
sive în situaþiile în care actul frustrant este atribuit unui agent frustrator, când com-
portamentul agresiv este impus de modelul cultural, când agentul frustrator este
perceput ca fiind de dinainte ostil ºi când frustrarea este intensã (T. Bogdan, 1977).
Pe de altã parte, frustrarea nu este urmatã de agresivitate în condiþiile în care
socializarea este completã ºi în acord cu valorile sociale general-umane, dar ºi
când reacþia agresivã este redirecþionatã spre comportamente acceptate social.
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Morton Deutsch ºi Robert M. Krauss (1972) au sintetizat astfel cunoºtinþele
privind relaþia dintre frustrare ºi agresivitate:

1) gradul de frustrare este în funcþie de forþa impulsului spre rãspunsul frustrat,
de gradul interferenþei cu rãspunsul frustrat ºi de numãrul tentativelor de
rãspunsuri eºuate; 

2) forþa de instigare la agresiune este în funcþie directã de gradul de frustrare;
3) instigarea cea mai puternicã produsã de frustrare vizeazã actele de agresiune

orientate împotriva agentului frustrator, iar instigãrile mai slabe sunt orientate
spre þintele colaterale; 

4) inhibarea actelor de agresiune variazã direct cu forþa de penalizare anticipatã; 
5) inhibarea actelor de agresiune directã constituie o frustrare suplimentarã, care

se manifestã prin forme de agresiune modificatã; 
6) realizarea agresiunii constituie un catharsis care reduce impulsurile spre alte

acte de agresiune.

Teoria „neoasociaþionismului cognitiv” (Cognitive neoassociation theory) a
fost propusã de Leonard Berkowitz (1993) pentru explicarea agresivitãþii impulsive:
evenimentele ameninþãtoare genereazã emoþii negative, care la rândul lor stimuleazã
înclinaþiile agresive. Conform acestei teorii, noi reacþionãm faþã de stimulii periculoºi
fie prin „fugã” (flight), fie prin „luptã” (fight). Reacþia noastrã depinde de: 

1) variabilele biologice fundamentale; 
2) condiþionãrile anterioare ºi învãþare; 
3) atenþia acordatã aspectelor situaþiilor care faciliteazã sau inhibã agresivitatea.

4. Teorii socio-culturale

S-a încercat explicarea comportamentului agresiv ºi prin intervenþia factorilor
socio-culturali. Carl I. Hovland ºi Robert R. Sears (1940) au pus în evidenþã relaþia
dintre factorii economici ºi agresivitate: când producþia de bumbac în statele din
Sud ale SUA era scãzutã, numãrul cazurilor de linºaj era crescut. Depresiunea
economicã induce, prin frustrare, agresivitate. Alte cercetãri au arãtat cã pierderea
locului de muncã are ca urmare, între alte consecinþe, sporirea comportamentelor
agresive faþã de propriii copii. 

Cultura, înþeleasã de influentul antropolog american Clifford J. Geertz
(1926–2006) ca ansamblul „planurilor, prescripþiilor, regulilor ºi instrucþiunilor pen-
tru controlul comportamentului” (Geertz, 1973, apud Ciochetto, 2011, p. 174), ex-
plicã anumite tipuri de comportamente agresive. Aºa-numita „culturã a onoarei”,
de exemplu, prescrie recâºtigarea respectului personal prin acte de violenþã. Richard
Nisbett ºi Dov Cohen (1996) au explicat rata mai mare a comportamentelor agresive
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în cazul populaþiilor de pãstori, comparativ cu populaþiile de agricultori din sudul
SUA, prin factorul „culturã a onoarei”, care apare ca o necesitate pentru protejarea
turmelor faþã de hoþii de animale.

Teoria „învãþarea socialã”. Într-o serie de studii, psihosociologul american
Albert Bandura ºi colaboratorii sãi (1961, 1963, 1965, 1979) au demonstrat cã
rãspunsurile comportamentale agresive se învaþã, nu sunt înnãscute. 

Într-un experiment din 1965, Albert Bandura a prezentat unor copii preºcolari
un film în care o persoanã adultã manifesta comportamente agresive faþã de o
pãpuºã gonflabilã („pãpuºa Bobo”). Au fost prevãzute trei tipuri de condiþii
experimentale (douã grupe experimentale ºi o grupã de control): 
G1) la începutul ºi la sfârºitul filmului apãrea un al doilea adult care oferea o re-
compensã sub forma unei bãuturi rãcoritoare. 
G2) adultul care se manifesta agresiv faþã de pãpuºã a fost pedepsit, fiind certat
ºi pãlmuit de un al doilea adult. 
G3) în condiþia de control, adultul care s-a manifestat agresiv nu a fost nici
recompensat, nici pedepsit pentru comportamentul sãu agresiv. 
Apoi copiii din cele trei grupe experimentale au fost puºi în prezenþa pãpuºii
gonflabile. 
Rezultate: în condiþia expunerii la un model agresiv care a fost recompensat (G1)
ºi în condiþia experimentalã de control (G3), copiii au imitat în mai mare mãsurã
acþiunile agresive ale adultului decât au fãcut-o copiii din grupul G2, când
comportamentul agresiv al adultului era pedepsit. 

Asemenea oricãrui comportament, dacã rãspunsul agresiv este recompensat,
atunci el este achiziþionat, tinde sã fie repetat. Dacã, din contrã, comportamentul
agresiv este pedepsit, atunci probabilitatea de repetare a lui scade.

Chiar dacã recompensarea ºi/sau sancþionarea comportamentelor agresive nu
sunt directe, ci doar observate, efectul acestora ne influenþeazã modul de a
reacþiona. Învãþãm prin observare. Copiii iau ca model comportamentul celor care
exercitã controlul asupra lor, cel mai adesea pãrinþii, pe care îi imitã. 

Aºa cum s-a putut observa din succinta trecere în revistã a teoriilor explicative
ale comportamentului agresiv, în fiecare etapã a dezvoltãrii psihosociologiei au
apãrut teorii ºi ipoteze noi. În prezent – susþin Craig A. Anderson ºi Brad J. Bushman
(2002, p. 29) – principalele teorii care ghideazã cercetãrile privind comportamentul
agresiv sunt: 

1) neoasociaþionismul cognitiv; 
2) învãþarea socialã; 
3) scenariile; 
4) transferul excitaþiei; 
5) interacþiunea socialã. 
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Modelul general al comportamentului agresiv

În studiul „Human aggression” (2002), Craig A. Anderson ºi Brad J. Bushman,
profesori la Departamentul de Psihologie de la Iowa State University, au prezentat
cea mai recentã variantã a modelului general al agresiunii (general aggression
model – GAM), prin care se urmãreºte integrarea teoriilor cu nivel mediu ºi minim
de generalitate privind comportamentul agresiv. De acord cu cei doi reputaþi
specialiºti în studiul agresivitãþii, modelul general al agresiunii este: 

1) mai parcimonios decât setul de teorii despre comportamentul agresiv existent; 
2) explicã agresiunea mai bine decât invocarea motivelor multiple; 
3) permite intervenþia comprehensivã în cazul persoanelor agresive; 
4) asigurã o înþelegere mai deplinã a dezvoltãrii agresivitãþii la copii, oferind pã-

rinþilor, educatorilor, profesorilor un cadru pentru luarea deciziilor în practica
de reducere a comportamentelor agresive (Anderson ºi Bushman, 2002, p. 33).

Componentele modelului cuprind trei elemente principale: persoana în situaþie;
variabilele inputului (cogniþia, afectivitatea ºi rutele excitaþiei care au impact asupra
persoanei în situaþie); procesele de evaluare ºi de decizie subiacente rezultatelor.
(Figura 1)

Figura 1. Procesele episodice ale modelului general al agresivitãþii (dupã C. A.
Anderson ºi B. J. Bushman, 2002, p. 34)
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În ceea ce priveºte intrãrile (inputs), sunt luaþi în considerare: factorii biologici,
environmentali, psihologici ºi sociali care intervin în declanºarea agresiunii. Aceºti
factori sunt subsumaþi conceptului de „persoanã în situaþie”. Referindu-se la „factorii
de personalitate”, Craig A. Anderson ºi Brad J. Bushman (2002, pp. 35-38) se opresc
asupra trãsãturilor, apartenenþei la gen, credinþelor, atitudinilor, valorilor, scripturilor,
iar în legãturã cu „factorii situaþionali” menþioneazã: incitatorii agresivitãþii, provocã-
rile interpersonale, frustrarea, durerea ºi disconfortul, drogurile, stimulenþii.

În continuare, voi atrage atenþia numai asupra factorilor care nu au fost prezen-
taþi în secþiunea anterioarã, referitoare la teoriile explicative ale comportamentelor
agresive, ºi voi semnala rezultatele unor cercetãri de referinþã.

A) Intrãri (inputs)

A.1. Factorii de personalitate
Personalitatea, „setul de caracteristici mai mult sau mai puþin stabile, aºa cum

sunt evaluate ºi apreciate de alþii, care disting un individ de ceilalþi” (Marchall,
1998/2003, p. 418), este elementul central al oricãrui discurs despre comporta-
mentul agresiv. Totdeauna comportamentul agresiv este al unei persoane sau al
unui grup de persoane. Din aceastã cauzã, cercetãtorii agresivitãþii ºi-au concentrat
de la început atenþia asupra personalitãþii. 

Dintre factorii de personalitate legaþi de agresivitate, s-au studiat:
Trãsãturile de personalitate. Cercetãrile psihologului italian Gian Vizzorio

Caprara (1994, 1996) au relevat cã iritabilitatea (tendinþa de a rãspunde disproporþionat
la provocãrile nesemnificative), chibzuinþa (tendinþa de a-þi reþine reacþiile afective
generate de o provocare) ºi susceptibilitatea emoþionalã (tendinþa de a accepta sim-
þãmintele generate de disconfort) influenþeazã performarea comportamentelor agresive
(apud Franzoi, 1996/2000, p. 439). Fãrã îndoialã, comportamentul agresiv, mai ales
cel impulsiv, este condiþionat de deficienþele de control emoþional. Stima de sine (vezi
lecþia despre self) intervine, de asemenea, în geneza agresiunii. Unele cercetãri au
relevat cã persoanele cu stimã de sine scãzutã sunt mai susceptibile sã acþioneze agre-
siv pentru a recupera aparent stima de sine. Alte cercetãri au pus în evidenþã, din
contrã, cã indivizii cu stimã de sine ridicatã sunt cei care recurg mai frecvent la agre-
siune. Se pare cã persoanele narcisiste sunt mai agresive decât persoanele care au
nivelul stimei de sine adecvat ºi stabil. Fapt este cã instabilitatea stimei de sine
constituie un bun predictor al comportamentului agresiv.

Apartenenþa la gen (masculin/feminin). Nimeni nu contestã evidenþa: bãr-
baþii sunt mai agresivi decât femeile, cel puþin în ceea ce priveºte violenþa sau
delictele sexuale. Bãrbaþii comit mai degrabã agresiuni directe, iar femeile agre-
siuni verbale ºi indirecte (vezi clasificarea propusã de Arnold H. Buss, 1961).
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Statisticile criminalitãþii relevã diferenþe de gen privind tipurile de agresiuni
sãvârºite, precum ºi în modul în care apartenenþa la gen influenþeazã reprezentarea
comportamentelor agresive. Anne Campbell et al. (1996) au gãsit cã în Marea
Britanie femeile apreciazã cã actele lor agresive au fost induse de stres ºi cã au fost
precipitate de lipsa controlului de sine; nu considerã cã ar fi vorba despre
comportamente antisociale. Diferenþierea comportamentelor agresive în funcþie de
apartenenþa la gen se explicã în bunã mãsurã prin particularitãþile socializãrii bãeþilor
ºi fetelor.

Credinþele (convingerile), precum cele privind eficacitatea rezolvãrii prin
agresiune a unor probleme, pregãtesc actul agresiv. Intervin „eficacitatea selfului”
(self-efficacy) ºi „eficacitatea rezultatului” (outcome efficacy). Persoanele care cred
cã prin acte agresive vor avea succes vor realiza asemenea comportamente. Astfel
de credinþe se formeazã încã din copilãrie, în mediul familial.

Atitudinile faþã de violenþã, aprobarea sau dezaprobarea acesteia, premerg
ºi pregãtesc comportamentul agresiv. Relaþia dintre atitudine ºi comportament a
fost verificatã în numeroase cercetãri psihosociologice (vezi lecþia despre atitudini
ºi schimbarea atitudinalã). Indivizii care au atitudini negative faþã de diferite
categorii sociale (femei, copii, vârstnici) sau faþã de anumite grupuri (etnice, reli-
gioase, diferite ca orientare sexualã) vor trece, în condiþii sociale favorizante (de
exemplu, în situaþiile de crizã economico-financiarã), la acþiuni agresive orien-
tate împotriva acestora.

Valorile, concepþia despre ce este bine, ce este de dorit, „ce se cade” ºi „ce nu
se cade”, au un rol important în declanºarea comportamentului agresiv. Pentru unele
populaþii, rãspunsul agresiv în cazul unui conflict interpersonal, rezolvarea prin forþa
fizicã a diferendelor reprezintã norme acceptate de colectivitate, transmise de la o
generaþie la alta prin socializare. Pentru unele grupuri marginale, rãspunsul agresiv
face parte din „codul de onoare” ºi conferã persoanei agresive mult respect (de
exemplu, în mediul penitenciar).

Scopurile de duratã (long-term goals). Craig A. Anderson ºi Brad J. Bushman
(2002, p. 36) apreciazã cã astfel de scopuri influenþeazã prepararea actelor agresive,
„coloreazã” percepþia evenimentelor, valorile ºi credinþele legate de cursul
acþiunilor. Indivizii care au ca scop permanent îmbogãþirea, vor fi înclinate sã-ºi
atingã scopul prin comportamente agresive instrumentale.

Scenariile (scripts) sau schemele eveniment (vezi lecþia despre self), ca struc-
turi de cunoºtinþe despre secvenþele tipice ale evenimentelor în situaþiile obiºnuite
(S. Fiske ºi Morling, 1996), intervin, de asemenea, în pregãtirea actului agresiv.
Din perspectiva psihologiei cognitive, comportamentul agresiv, asemenea oricãrui
alt tip de comportament, este controlat de „scenariile agresive” (aggressive script)
stocate în memorie.
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A.2. Factorii situaþionali. Prezenþa unor obiecte, apariþia unor persoane
considerate ostile influenþeazã comportamentul prin procesele cognitive, afective
ºi de stimulare (arousal). 

Incitaþiile agresive (aggressive cues), prezenþa unor obiecte a cãror imagine
este legatã mnezic de agresivitate sporesc probabilitatea trecerii la comportamente
agresive. Leonard Berkowitz ºi Anthony Le Page (1967) au demonstrat experimental
cã prezenþa unor arme la îndemânã sporeºte probabilitatea recurgerii la agresiune
în cazul conflictelor dintre persoanele furioase. „Efectul armei”, pus în evidenþã de
Leonard Berkovitz ºi Anthony Le Page (1967), a fost confirmat de numeroase
cercetãri. S-a descoperit relativ recent cã simpla imagine a unei arme (fãrã prezenþa
ei fizicã) sporeºte automat rãspunsurile agresive. În acelaºi sens intervin ºi expunerile
la scenele de violenþã de la TV sau jocurile video. În România, cercetãrile coordonate
de Ioan Drãgan (2007, pp. 399-482) au condus la aceleaºi concluzii. 

Provocãrile interpersonale. Adesea, comportamentele agresive sunt urmarea
insultelor, etichetãrilor ºi a altor forme de agresiune verbalã sau nonverbalã. În fiecare
culturã existã nu numai expresii, dar ºi gesturi insultãtoare ºi umilitoare. ªi
perceperea injustiþiei la locul de muncã poate genera acte agresive. Grevele spontane,
marºurile de protest sunt anticamera comportamentelor agresive colective.

Frustrarea. Craig A. Anderson ºi Brad J. Bushman (2002, p. 37) includ în
modelul general al agresivitãþii frustrarea care opereazã la nivelul cogniþiei ºi afec-
telor (vezi secþiunea „Teorii despre comportamentul agresiv”).

Suferinþa ºi disconfortul. Condiþiile de mediu (temperaturi înalte, zgomote
puternice, mirosuri neplãcute), ca ºi durerea fizicã sporesc agresivitatea – aºa cum
au pus în evidenþã studiile lui Leonard Berkowitz (1981, 1993).

Drogurile aparent inofensive (precum alcoolul sau cafeaua) faciliteazã indi-
rect comportamentul agresiv. Provocãrile interpersonale, frustrarea, incitãrile
agresive au efect mai puternic asupra persoanelor consumatoare de alcool ºi cafea
decât asupra persoanelor care nu obiºnuiesc sã apeleze la astfel de droguri.

Stimularea produsã de obiectele pentru care se face reclamã conduce, în con-
juncþie cu alþi factori situaþionali, la comportamente agresive. Valoarea adãugatã
obiectelor prin publicitate face ca balanþa cost/beneficiu sã se încline în favoarea
beneficiului obþinut prin agresiunea instrumentalã.

B) Rutele (routes)

Aºa cum arãtau Craig A. Anderson ºi Brad J. Bushman (2002, pp. 38-40),
variabilele de intrare (inputs) influenþeazã rezultatele (outcome) prin intermediul
stãrii interne prezente (present internal state), mai exact prin sporirea accesibilitãþii
gândurilor, afectelor ºi comportamentelor agresive.
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B.1. Cogniþia
Orientarea cognitivistã (vezi lecþia „Cogniþia socialã”) aduce în discuþie ele-

mente noi pentru explicarea comportamentelor agresive.
Gândurile agresive. Variabilele de intrare (input variables) sporesc acce-

sibilitatea mnezicã a conceptelor agresive. Cu cât aceste concepte sunt mai frecvent
accesate, cu atât sunt mai rapid accesate.

Scenariile (scripts) intervin, de asemenea, în pregãtirea actelor agresive.
Biasurile de atribuiri agresive sporesc reacþia agresivã atât a copiilor, cât ºi a adulþilor.

B.2. Afectele 
Apariþia ºi dezvoltarea rapidã a sociologiei emoþiilor au adus contribuþii

semnificative la înþelegerea teoreticã a comportamentului colectiv.
Stãrile sufleteºti ºi emoþiile, de exemplu suferinþa îndelungatã, ura acumu-

latã, cresc probabilitatea rãspunsurilor agresive. În general, emoþiile negative in-
tervin în producerea comportamentelor agresive. 

Rãspunsurile expresive motorii, de exemplu expresiile faciale specifice anu-
mitor emoþii, precum furia sau enervarea, activeazã adesea comportamentele agresive.

B.3. Stimularea (arousal) acþioneazã în producerea comportamentului agresiv
în trei moduri (Anderson ºi Bushman, 2002, p. 39): în primul rând, prin energizarea
de cãtre sursele irelevante a tendinþelor spre acþiune dominante (respectiv, com-
portamentele agresive); prin atribuirea greºitã a semnificaþiei surselor irelevante
(prin transferul excitaþiei); în fine, prin acþionarea lor asemãnãtor cu stimulii
agresivi sau dureroºi.

C) Rezultatele (outcomes)

Rezultatele input-urilor includ procesele complexe de informare, desfãºurate
automat, greu de controlat, care au efecte asupra cogniþiilor, afectelor ºi excitaþiei.
Procesele automate sunt de douã tipuri: „evaluãri imediate” (immediate appraisal)
ºi „reevaluãri” (reappraisal). Rezultatele acestor procese de evaluare ºi de decizie
determinã în final, prin inferenþe spontane, acþiunea impulsivã sau acþiunea raþionalã. 

Evaluãrile imediate includ informaþii despre afecte, scopuri ºi acþiuni. De la o
persoanã la alta rãspunsurile diferã considerabil, în funcþie de structura de per-
sonalitate, de tipul de socializare, de starea mintalã prezentã (de structurile cognitive
accesibile la un moment dat). În funcþie de timpul aflat la dispoziþie ºi de capacitãþile
cognitive, evaluarea imediatã poate conduce la reevaluare (cãutarea unor alternative,
a unor puncte de vedere alternative asupra situaþiei) ºi, în cele din urmã, la un rãspuns
agresiv sau nonagresiv.
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Cunoaºterea teoriilor explicative ale comportamentului agresiv, inclusiv
cunoaºterea modelului general al agresiunii, conduce nu numai la înþelegerea
cauzelor acestui tip de comportament distructiv, dar ºi la imaginarea unor mãsuri
de prevenire ºi control. 

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Dumneavoastrã personal aþi asistat vreodatã la scene de violenþã?
Care sunt notele definitorii ale conceptului de „comportament agresiv”?
Cum vã explicaþi creºterea frecvenþei comportamentul agresiv al elevilor?
Ce critici au fost aduse teoriilor biologice ale agresivitãþii?
În ce constã teoria „frustrare-agresivitate”?
Ce factori de personalitate sunt incluºi în „Modelul general al comportamentului agresiv”?
Cum poate fi redusã agrersivitatea?
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Capitolul 8

Comportamentul prosocial

Septimiu Chelcea

Scena strãzii, în orice oraº din lume, ne oferã posibilitatea întâlnirii atât cu
bunul, cât ºi cu rãul samaritean. Un accident de circulaþie nu-i lasã indiferenþi pe
cei mai mulþi dintre trecãtori. Unii se implicã, acordã prim ajutor victimei, o
transportã de urgenþã la cel mai apropiat spital. Alþii rãmân doar spectatori, o
compãtimesc sau nici mãcar atât: îºi continuã drumul ca ºi când nimic nu s-ar fi
întâmplat. Primii, asemenea bunului samaritean din parabola lui Iisus, dezvoltã
un comportament prosocial, ceilalþi sunt samariteni rãi, care par cã nu ºi-au însuºit
din Biblie decât învãþãtura: „Cel ce trece pe drum ºi printre ce nu-i al lui se
amestecã e asemeni omului ce câinele ºi-apucã de urechi” (H. J. Eysenck ºi M.
Eysenck, 1981/1995, p. 19).

Abordarea psihosociologicã a comportamentului prosocial este de datã relativ
recentã, însã reflecþii despre acest tip de comportament se regãsesc din Antichitate.
Filosoful stoic roman Lucius Annaeus Seneca (cca 4 î.e.n. – 65 e.n.) considera cã
datorãm recunoºtinþã celui care ne-a fãcut un bine, chiar dacã rãul fãcut mai târziu
este cu mult mai mare: „Deºi rãul fãcut trage mai mult, ce prisoseºte din rãu sã
fie lãsat de hatârul binelui. Rãul e mai mare, dar binele e fãcut mai înainte. Trebuie,
prin urmare, sã þinem seama ºi de timp” (Seneca, 58/1967, p. 243). Reflecþiile lui
Seneca despre recunoºtinþã ni se par cât se poate de actuale pentru psihosociologia
comportamentului prosocial. Autorul lucrãrii De beneficii spunea: „Rãsplata unei
fapte bune este a fi fãcut-o” sau „Sunt recunoscãtor nu fiindcã îmi foloseºte, ci
fiindcã îmi face plãcere”. 

Nu trebuie decât sã înlocuim termenul „binefacere” cu cel de „comportament
prosocial” pentru a avea o lecturã modernã a textului. În ceea ce priveºte remarca:
„Trebuie sã þinem seama ºi de timp”, considerãm cã aceasta poate fi reformulatã
ca lege a retrosecvenþei temporale: ajutorul acordat anterior atrage comportamente
prosociale, chiar dacã ulterior binefãcãtorul a provocat suferinþe; atunci distanþa în
timp dintre cele douã acþiuni cu semn contrar determinã apariþia comportamentului
prosocial. Cu cât aceastã distanþã este mai mare, cu atât posibilitatea emergenþei
comportamentului prosocial este mai redusã. De asemenea, intrã în joc ºi timpul
ce desparte acþiunea ostilã de cererea ajutorului de cãtre binefãcãtorul de altãdatã.
Dacã o persoanã te-a lãudat în public ºi apoi, dupã ani, te-a blamat public,
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posibilitatea de a-i acorda sprijin (în eventualitatea cã þi-l cere) este mult mai micã
decât în cazul în care binele fãcut a premers doar cu câteva zile sau sãptãmâni rãul
pe care þi l-a provocat prin descalificarea ta publicã. Legea retrosecvenþei temporale
(Chelcea, 1996, p. 442) ia în calcul ºi timpul scurs de la suportarea actului ostil ºi
pânã la momentul solicitãrii ajutorului: cu cât durata acestuia este mai mare, cu atât
mai mare va fi ºi ºansa apariþiei comportamentului de ajutorare.

Aºa cum aprecia John F. Dovidio (1995, p. 290), mai mult de 98 la sutã dintre
cercetãrile de psihosociologie ale comportamentului prosocial au fost publicate
dupã 1960 ºi, în evoluþia acestora, s-au înregistrat mai multe etape: la jumãtatea
anilor ’60 cercetãrile s-au centrat pe normele responsabilitãþii ºi reciprocitãþii; la
începutul deceniului al optulea cercetãrile s-au orientat spre descifrarea apatiei
spectatorului; identificarea factorilor care inhibã comportamentul de ajutorare a
constituit tema principalã a studiilor de la jumãtatea anilor ’70–’80; în deceniul
al nouãlea s-a studiat, în principal, când (în ce condiþii) ºi de ce (ce factori deter-
minã) îºi acordã ajutor oamenii; în fine, cercetãrile de dupã 1990 s-au concentrat
în direcþia clarificãrii motivaþiei comportamentului prosocial.

Ce este comportamentul prosocial?

Ca ºi alte fenomene psihosociale, comportamentul prosocial este definit
oarecum diferit în lucrãrile de circulaþie internaþionalã. Mai mult, unii autori de
referinþã preferã sã utilizeze termenii de „altruism”, „comportament de ajutorare”
sau „acþiune socialã pozitivã” în locul celui de „comportament prosocial” sau
alãturi de acesta. În continuare vom folosi termenii menþionaþi interºanjabili – aºa
cum procedeazã ºi Hans W. Bierhoff ºi Renate Klein (1988, p. 246) –, conºtienþi
fiind cã, prin simplificare didacticã, se pierd unele nuanþe, mai ales în ceea ce
priveºte raportul dintre comportamentul prosocial ºi altruism.

Dupã Janusz Reykowski (1976), unul dintre fondatorii noii orientãri de studiu,
comportamentul prosocial se defineºte prin aceea cã este orientat spre ajutorarea,
protejarea, sprijinirea, dezvoltarea celorlalte persoane, fãrã aºteptarea unei recom-
pense externe (apud Mamali, 1978, p. 592). În fine, Andrew Baum, Jeffrey D. Fisher
ºi Jerome E. Singer (1985, p. 200) înþeleg prin comportament prosocial acele „acte
intenþionate care ar putea avea consecinþe pozitive pentru alþii”, fãrã a se anticipa
vreo rãsplatã. Hans W. Bierhoff (1987, p. 113) menþiona cele douã condiþii necesare
ºi suficiente, dupã opinia sa, pentru identificarea comportamentelor prosociale:
intenþia de a ajuta alte persoane ºi libertatea alegerii, acordarea ajutorului în afara
obligaþiilor profesionale. Acelaºi autor fãcea trimitere la Daniel Bar-Tal (1976), care
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a adãugat o a treia restricþie: în afara intenþionalitãþii ºi absenþei obligaþiilor de
serviciu, comportamentul sã fie realizat fãrã aºteptarea recompenselor externe. Alþi
autori (de exemplu, Robert A. Baron ºi Donn Byrne, 1997/2001, p. 356) considerã
cã acest tip de comportament poate fi definit ca „acþiunea care nu aduce beneficii
decât celui ce primeºte ajutor” ºi care „uneori implicã un risc pentru cel care acordã
ajutorul”. Robert A. Baron ºi Donne Byrne includ în sfera termenului de „compor-
tament social” comportamentul de ajutorare (helping behavior), comportamentul
caritabil (chartiable behavior) ºi voluntariatul (volunteerism).

Definiþiile puse în circulaþie de autorii citaþi, precum ºi altele, pe care nu consi-
derãm necesar a le mai reproduce, au meritul de a indica notele esenþiale ale
conceptului, dar îi conferã acestuia un înþeles prea îngust, reducându-l la sfera
altruismului. Dupã opinia noastrã, altruismul nu constituie decât o subspecie a
comportamentului prosocial, care trebuie înþeles ca fiind acel comportament inten-
þionat, realizat în afara obligaþiilor de serviciu ºi orientat spre susþinerea, conser-
varea ºi promovarea valorilor sociale. Astfel definit, termenul de comportament
prosocial dobândeºte o extensie mai mare, cuprinzând fenomene foarte variate:
ajutorarea semenilor, apãrarea proprietãþii, jertfa de sine pentru dreptate, pentru
integritatea ºi independenþa patriei. Ajutorarea, protejarea ºi sprijinirea dezvoltãrii
celorlalþi ocupã o poziþie centralã în sistemul comportamentelor prosociale, omul
fiind valoarea socialã supremã.

Definiþia pe care am propus-o necesitã câteva precizãri. Nu orice compor-
tament cu consecinþe pozitive în plan axiologic poate fi caracterizat ca prosocial.
El trebuie sã fie intenþionat, realizat în mod conºtient. Prezenþa intenþiei de
sprijinire a valorilor sociale este, aºadar, obligatorie. Dacã o persoanã se aflã întâm-
plãtor în faþa porþii unei întreprinderi industriale ºi prin aceasta împiedicã un
rãufãcãtor sã sustragã bunuri din respectiva unitate economicã, nu înseamnã cã
realizeazã un comportament prosocial, deºi consecinþa este cât se poate de pozitivã.
Ar fi putut fi vorba de un comportament prosocial dacã respectiva persoanã ºi-ar
fi propus sã împiedice prin prezenþa sa comiterea infracþiunii. ªi aceasta nu este
totul. Ar fi trebuit ca respectiva persoanã sã nu fie în exerciþiul funcþiunii ºi sã
nu urmãreascã obþinerea vreunei gratificaþii externe (felicitãri publice, premii,
ordine sau medalii etc.). Ne dãm imediat seama cã unele comportamente sunt
foarte uºor de identificat ca fiind prosociale. Altele impun însã analize mai subtile,
iar includerea lor în categoria comportamentelor prosociale rãmâne discutabilã.
Dupã opinia mea, ca ºi în cazul comportamentelor antisociale, discernãmântul
calificã în cele din urmã comportamentul. Persoana care acordã ajutor ºi-a dat
seama de la început de urmãrile pozitive ale faptei sale sau a conºtientizat aceasta
pe parcurs, chiar dupã consumarea acþiunii? Destul de greu de spus. ªi, apoi, cum
putem stabili cu un grad de probabilitate acceptabil altfel decât post factum cã
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nu s-a urmãrit ºi o recompensã externã? Nici declaraþiile subiectului, nici faptele
de observaþie nu par a fi deplin revelatoare, astfel cã interpretarea datelor de
cercetare din acest domeniu trebuie fãcutã cu maximã prudenþã.

Teorii explicative ale comportamentului prosocial

Referitor la comportamentul prosocial s-au conturat trei tipuri de teorii: socio-
logice (teoriile normative), psihologice (teoria învãþãrii sociale, teoria cost-beneficiu,
teoria afectelor, teoria stimei de sine) ºi biologice (sociobiologia) (Mayers, 1983/1987,
p. 455). Fiecare dintre aceste teorii explicã un aspect sau altul al comportamentului
prosocial, fãrã a-l epuiza însã. Le vom examina pe rând.

1. Teorii sociologice

Oamenii îºi acordã reciproc ajutor; este de natura evidenþei. În procesul socia-
lizãrii am învãþat cã „Prietenul la nevoie se cunoaºte” ºi ne comportãm ca atare,
fãrã a urmãri vreo recompensã exterioarã. 

Norma responsabilitãþii. Pur ºi simplu simþim cã nu putem proceda altfel.
Ne considerãm cu atât mai obligaþi sã acordãm ajutor cu cât cei ce au nevoie de
el sunt mai dependenþi de noi. În primul rând, ne ajutãm copiii, când sunt de vârstã
micã, dar ºi dupã aceea. Soþia, pãrinþii în vârstã, rudele, prietenii, colegii, vecinii,
persoanele necunoscute beneficiazã de ajutorul nostru în mãsura în care percepem
dependenþa lor de noi. În astfel de situaþii funcþioneazã aºa-numita normã a
responsabilitãþii sociale. Ne subordonãm ei nu pentru a fi recompensaþi, ci pentru
cã ne simþim satisfãcuþi când atingem standardele morale interne (Berkowitz,
1973). Când, din diferite cauze obiective, nu reuºim sã satisfacem cerinþele normei
responsabilitãþii sociale, suntem copleºiþi de tristeþe, avem un puternic sentiment
de vinovãþie. Experienþele de acest fel din trecut ne îndeamnã sã acordãm ajutor
celor dependenþi de noi ºi celor similari nouã.

Va trebui însã sã fim convinºi cã respectiva persoanã este dependentã de noi.
Expresia „Numai tu mã poþi ajuta!” face situaþia foarte clarã. S-a observat însã
cã norma responsabilitãþii sociale se aplicã diferenþiat: înclinãm sã ajutãm în mod
deosebit persoanele dependente de noi despre care avem o pãrere bunã (Berkowitz,
1979), pe cele care au ajuns într-o situaþie foarte criticã fãrã a se face vinovate
în vreun fel de acest lucru – mai degrabã ajutãm vecinul cãruia i-a ars casa datoritã
unui scurtcircuit electric în timpul unei furtuni decât pe cel care „ºi-a dat singur
foc casei” adormind cu þigara aprinsã în pat. Cei care „ºi-o fac cu mâna lor” sunt
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mai puþin ajutaþi, chiar dacã depind de noi. Sã ne gândim la copiii care nu ascultã
de pãrinþi… Cu deplin temei David G. Mayers (1983/1987, p. 450) spunea, refe-
rindu-se la pilda biblicã: „Dacã ar exista numai norma reciprocitãþii, samariteanul
nu ar fi bunul samaritean”. Pentru cã a acþionat conform normei responsabilitãþii
sociale a devenit bunul samaritean. 

Norma reciprocitãþii. Acordarea ajutorului mai este reglementatã ºi de norma
reciprocitãþii: când cineva te ajutã, trebuie sã rãspunzi în acelaºi fel. Altfel spus:
când îi ajutãm pe alþii, facem o investiþie, apoi aºteptãm „dividendele”. Paremio-
logia, disciplinã ºtiinþificã ce are ca obiect de studiu proverbele, a reþinut existenþa,
la mai toate popoarele, a unor proverbe ce exprimã norma reciprocitãþii. Ele se
rezumã la „a plãti cu aceeaºi monedã” sau, în termenii Bibliei, „ochi pentru ochi
ºi dinte pentru dinte”. Sã-l ajuþi pe cel care te-a ajutat cândva: aceasta este regula
de aur în orice relaþie interpersonalã ºi se regãseºte, ca ºi tabuul incestului, în toate
societãþile (A. Gouldner, 1960). Norma reciprocitãþii funcþioneazã cu precãdere
în grupurile mici, în colectivitãþile izolate, în micile orãºele. Ea este intim legatã
de principiul echitãþii: în relaþiile interpersonale fiecare aºteaptã sã primeascã
beneficii proporþional cu ceea ce a investit. Norma reciprocitãþii se aplicã în funcþie
de circumstanþe: dacã cel ce primeºte ajutorul percepe intenþionalitatea actului,
dacã evalueazã corect proporþionalitatea dintre costul ajutorului ºi resursele
persoanei ce îl oferã, atunci probabilitatea de a apela la norma reciprocitãþii creºte
(Saks ºi Krupat, 1988, p. 350). S-a constatat cã norma reciprocitãþii se aplicã mai
frecvent între persoane care au acelaºi status socio-economic, cã persoanele cu
stimã de sine mai redusã nu urmãresc reciprocitatea.

Teoria învãþãrii sociale poate explica ºi ea, într-o anumitã mãsurã, emergenþa
comportamentului prosocial atât prin persuasiune, cât ºi prin învãþare
observaþionalã. Cererea ajutorului a fost studiatã din punctul de vedere al caracte-
risticilor mesajului. Remarca lui Lucius Annaeus Seneca de acum douã mii de
ani pare a fi valabilã ºi azi: omenirea nu a învãþat nici sã cearã, nici sã ofere ajutor.
Modul în care se solicitã ajutorul influenþeazã realizarea efectivã a comporta-
mentului prosocial. Cerut cu prea multã insistenþã, ultimativ, ajutorul întârzie sau
nu se mai oferã deloc. Studiile experimentale au arãtat cã moderaþia în solicitarea
ajutorului este mai eficientã decât insistenþa (Horowitz, 1968). Probabil cã atunci
când ajutorul se solicitã prea insistent intervine ceea ce Jack W. Brehm (1966)
numea „reactanþã psihicã”. Prin analogie cu fenomenele din fizicã (reactanþa
reprezintã opoziþia elementelor de circuit faþã de trecerea curentului electric ºi
este dependentã de frecvenþa acestuia), se apreciazã cã procesele psihice se carac-
terizeazã printr-o anumitã inerþie, printr-o rezistenþã indusã: când ni se limiteazã
libertatea de acþiune, resimþim o stare emoþionalã negativã ce declanºeazã dorinþa
de a acþiona în conformitate cu opþiunile proprii. Insistenþa agresivã în solicitarea
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ajutorului ameninþã libertatea opþiunii ºi, datã fiind reactanþa psihicã, indivizii evitã
acordarea ajutorului. Are loc un efect de bumerang. Pe de altã parte, s-a demonstrat
prin experimente de laborator cã expunerea la modele prosociale sporeºte proba-
bilitatea producerii lor la persoanele care le observã. Unor copii de 6-9 ani li s-au
proiectat filme cu scene în care protagoniºtii acordau ajutor altora ºi filme în care
astfel de scene lipseau. S-au mãsurat apoi atitudinile prosociale ale copiilor din
grupul experimental ºi din grupul de control. S-a constatat cã intensitatea atitu-
dinilor prosociale era mai mare la copiii care vizionaserã filmul cu scene de com-
portament prosocial. Într-un alt experiment s-a evidenþiat cã frecvenþa
comportamentelor prosociale sporeºte dupã vizionarea filmelor cu mesaj altruist.

În performarea comportamentelor prosociale un rol important îl are expunerea
la modele sociale. Observarea unor persoane care acordã ajutor altora sau care
se implicã în acþiuni de voluntariat mãreºte probabilitatea de a face ºi noi acelaºi
lucru. Un experiment de teren a probat acest lucru. J. H. Bryan ºi M. A. Test (1967)
au fãcut un experiment cât se poate de uºor de reprodus: au cerut unui asociat al
lor sã opreascã maºina în afara carosabilului ºi sã cearã ajutor celorlalþi participanþi
la trafic pentru depanarea automobilului. Când anterior participanþii la trafic
observaserã cã cineva a acordat ajutor într-o situaþie similarã (regizatã tot de cãtre
experimentatori), numãrul celor care au oferit „asistenþã tehnicã” pentru depa-
narea automobilului a fost simþitor mai mare.

Prezentarea în emisiunile TV a situaþiilor în care oamenii se ajutã unii pe alþii
poate conduce la crearea unei norme sociale care sã orienteze comportamentele
spre susþinerea valorilor sociale, spre acþiuni caritabile. Cercetãrile psihosocio-
logice au pus în evidenþã rolul televiziunii în interiorizarea unor modele de com-
portament prosocial. 

Experimental, s-a demonstrat cã observarea unui model prosocial sporeºte
probabilitatea de a acorda ajutor, lucru valabil atât pentru copii ºi tineri, cât ºi pentru
adulþi. Cercetãtorii sunt de acord cã expunerea la modele prosociale conferã pree-
minenþã normei responsabilitãþii sociale. Observând modelul, reuºim sã descifrãm
mai deplin situaþia ºi sã apreciem mai corect „costul” ajutorului. Pe de altã parte,
s-a constatat cã ºi observarea unui comportament antisocial poate induce, prin reacþie,
un comportament prosocial. Dupã ce subiecþii dintr-un experiment au asistat la brus-
carea verbalã a unei persoane, au manifestat o mai accentuatã tendinþã de întrajutorare.

2. Teorii psihologice

Existã numeroase teorii explicative care pun accentul pe rolul factorilor
psihologici în emergenþa comportamentelor prosociale. 

Teoria cost-beneficiu. În cadrul acestora, teoria cost-beneficiu deschide o
perspectivã ineditã în explicarea comportamentului prosocial. Aceastã teorie este
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în consonanþã cu teoria echitãþii ºi se întemeiazã pe urmãtoarele teze: oamenii
tind sã menþinã echitatea în relaþiile interpersonale, pentru cã relaþiile inechitabile
produc disconfort psihic; gradul de inechitate în relaþia dintre douã persoane poate
fi calculat din raportul:

Aºa cum remarca J. S. Adams (1965), gradul de inechitate este cu atât mai
mare cu cât este mai favorabil raportul primei persoane faþã de raportul celei de-a
doua; felul în care oamenii rãspund unui anumit nivel de inechitate depinde de
modul lor de comparare ºi de obiºnuinþa lor: dacã au fost deprinºi cu interacþiuni
corecte, vor reacþiona mai puternic decât dacã s-au obiºnuit cu inechitatea; oamenii
încearcã sã elimine distresul (stresul negativ), provocat de relaþiile interpersonale
inechitabile, restabilind echitatea. 

Cu cât se resimte mai puternic inechitatea, cu atât tendinþa de reinstaurare a
echitãþii va fi mai accentuatã. Analiza cost-beneficiu se concentreazã pe cea de-
a doua tezã a teoriei echitãþii, pe raportul dintre ceea ce dã (costul acþiunii) ºi ceea
ce primeºte (beneficiu) o anumitã persoanã. Prin cost se înþelege o gamã largã
de factori de naturã materialã, financiarã, dar ºi idealã, psihicã: consumarea unor
bunuri materiale, cheltuirea unor sume de bani, ocuparea timpului, efortul fizic,
oboseala psihicã, depresia, durerea, tristeþea, pierderea stãrii de sãnãtate, primej-
duirea vieþii. 

Asemãnãtor, beneficiul include atât recompensele externe (bani, stima celor-
lalþi, ajutorul reciproc etc.), cât ºi recompensele interne (sporirea stimei de sine,
satisfacþie, dobândirea sentimentului competenþei º.a.m.d.). Analiza cost-beneficiu
stipuleazã cã îi vom ajuta pe alþii dacã apreciem cã beneficiul va depãºi costul
implicat de ajutorul dat.

De altfel, ºi bunul simþ ne spune cã oamenii sunt mai dispuºi sã ofere când
nu li se pretinde prea mult decât atunci când trebuie sã facã eforturi deosebite
pentru a acorda ajutor. Mult mai lesne ajutãm cu vorba decât cu fapta. Bibb Latané
ºi John M. Darley (1970, p. 10) au verificat aceastã aserþiune printr-un experiment
de teren, arãtând cã frecvenþa ajutorãrii este invers proporþionalã cu costul
comportamentului; cu cât costul este mai ridicat, cu atât frecvenþa actelor de
întrajutorare este mai redusã. Datele statistice comentate de cei doi psihosociologi
mi se par revelatoare. (Tabelul 1)

=
Ceea ce dã persoana A

Ceea ce primeºte persoana A Ceea ce primeºte persoana B

Ceea ce dã persoana B
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Tabelul 1. Frecvenþa rãspunsurilor la diferite solicitãri (dupã B. Latané ºi J.
Darley, 1970, p. 10)

Proporþia comportamentelor prosociale depinde, fãrã îndoialã, de foarte mulþi
factori – nu în ultimul rând de sistemul socio-cultural în care s-a desfãºurat
experimentul –, dar costul implicat de acordarea ajutorului pare a fi hotãrâtor: cu
cât costul este mai ridicat, cu atât probabilitatea de a-i ajuta pe alþii este mai redusã.
Trebuie sã facem, însã, distincþie între „costul real” ºi „costul antecalculat” (per-
ceput) al ajutorului. Experienþa trecutã ne permite sã evaluãm costul real al
comportamentelor noastre ºi ne ajutã sã anticipãm costurile viitoarelor noastre
acþiuni. Factorii situaþionali ºi de altã naturã pot introduce corecþii serioase, astfel
cã, uneori, anticipãm un cost disproporþionat de ridicat faþã de costul real. În astfel
de cazuri, tendinþa de a-i ajuta pe cei în suferinþã este mai scãzutã. Avem în vedere
atât costurile materiale, cât ºi, mai ales, costurile morale: pierderea stimei de sine,
a prestigiului în faþa celorlalþi etc. 

Irving M. Piliavin, J. Rodin ºi J. A. Piliavin (1969) observau cã oamenii sunt
mai puþin dispuºi sã-i ridice de pe trotuar pe cei „doborâþi” de bãuturã, sã-i însoþeascã
pe nevãzãtori, sã-i sprijine pe cei oribil mutilaþi, pentru cã îºi închipuie un cost prea
ridicat al ajutorului, ºi anume diminuarea prestigiului lor prin asocierea cu astfel
de persoane. 

Aºa se face cã tocmai cei care au cel mai mult nevoie de ajutor sunt ocoliþi de
noi. În încercarea de a-i ajuta pe alþii putem sã eºuãm, sã ajungem într-o situaþie la
fel de dificilã, dacã nu mai criticã decât cea a victimei. Un înotãtor mediocru va
evita sã se arunce în apã pentru a salva o persoanã în pericol sã se înece. Cu cât
individul este mai competent ºi are mai mult control asupra situaþiei (o poate influenþa
mai mult), cu atât este mai probabil cã va acorda ajutor. L. M. Hoffman (1976)
explicã aceasta prin costul mai scãzut al ajutorului. Shalom H. Schwartz ºi G. T.
Clausen (1970) apreciau cã pentru o persoanã competentã în domeniul în care se

„Vã rog sã mã scuzaþi, puteþi…
Numãrul 

persoanelor întrebate
Procentul celor care
au rãspuns solicitãrii

a. sã-mi spuneþi cât este ceasul?” 92 85%

b. sã-mi spuneþi cum sã ajung în
Times Square?” 90 84%

c. sã-mi schimbaþi 25 de cenþi?” 90 73%

d. sã-mi spuneþi cum vã cheamã?” 277 39%

e. sã-mi daþi 10 cenþi?” 284 34%
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solicitã ajutor costul comportamentelor prosociale este mai scãzut decât pentru
persoanele care nu ºtiu cum sã intervinã, sunt lipsite de competenþã. Ajutorul de
primã urgenþã în situaþiile ce impun reanimarea ilustreazã valoarea de adevãr a acestei
aserþiuni. Competenþa în acordarea ajutorului creºte dacã suntem familiarizaþi cu
mediul natural ºi social în care se desfãºoarã acþiunea.

Toate aceste constatãri, care probeazã faptul cã ajutorul dat depinde de costul
real sau antecalculat, au nu numai valoare explicativã, dar ºi profunde semnificaþii
formative: putem spori frecvenþa comportamentelor prosociale mãrind com-
petenþa oamenilor, învãþându-i cum sã acorde ajutor, sprijinindu-i sã cunoascã
terenul º.a.m.d. 

Alte experimente au pus în evidenþã importanþa beneficiului în realizarea
comportamentelor prosociale. Dacã anterior am fost rãsplãtiþi pentru comportamentul
nostru prosocial, foarte probabil cã vom manifesta tendinþa de reiterare a acestui
tip de comportament. M. K. Moss ºi R. A. Page (1972) au testat rolul recompensei
din trecut în acordarea ajutorului în viitor. Ei întrebau trecãtorii de pe stradã despre
o anumitã adresã ºi la primirea rãspunsului (ajutorului) procedau astfel: a) mulþumind
subiecþilor; b) întrerupându-i brutal, reproºându-le cã nu i-au înþeles; c) despãr-
þindu-se de subiecþii din experiment într-un mod neutru. Ca din întâmplare, câþiva
paºi mai departe, un „complice” al experimentatorilor scãpa un obiect din servietã
în faþa cetãþenilor întrebaþi despre adresa cãutatã. Celor cãrora li se mulþumise anterior
pentru ajutorul acordat au ajutat ºi acum în proporþie de peste 90%. Subiecþii bruscaþi
ca recompensã pentru ajutorul lor nu au dezvoltat comportamente prosociale decât
în proporþie de 42 la sutã. Persoanele tratate neutru, cãrora li s-a spus doar OK pentru
ajutorul dat, s-au plasat între cele douã extreme, reiterând comportamentele proso-
ciale în proporþie de 88 la sutã.

Nu trebuie sã insistãm prea mult asupra faptului cã se acordã ajutor când
beneficiul scontat este sporit. Aprobarea socialã mãreºte probabilitatea comporta-
mentelor prosociale. Dacã obþinem ca beneficiu sporirea stimei de sine, cu siguranþã
cã, în anumite limite, vom acorda ajutor. Oricum, recompensa materialã fãrã sporirea
stimei de sine are o forþã motivatoare redusã. 

Recompensele emoþionale pozitive ºi negative incitã la acþiune în favoarea
celorlalþi. Îi ajutãm mai mult pe prieteni, pentru cã recompensa emoþionalã obþinutã
de la ei ni se pare mai mare. (Figura 1)
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Figura 1. Modelul cost-beneficiu al acordãrii ajutorului (dupã A. Piliavin, 1981)

Explicaþia afectivã, bazatã pe influenþa emoþiilor ºi sentimentelor în producerea
comportamentelor prosociale, completeazã explicaþiile de tip cognitivist. Cercetãtorii
s-au întrebat: când se acordã mai mult ajutor? Când suntem bucuroºi sau când suntem
triºti? Cele mai multe cercetãri au pus în evidenþã o corelaþie directã între stãrile
afective pozitive (bucurie, optimism, sentimentul succesului etc.) ºi frecvenþa
comportamentelor prosociale. S-a stabilit, prin studii experimentale, cã persoanele
care trãiesc emoþii pozitive manifestã o mai accentuatã tendinþã de a-i ajuta pe alþii.
De ce? Explicaþiile sunt multiple. O stare afectivã pozitivã ne face sã evaluãm mai
generos resursele de care dispunem, ne determinã sã fim mai atenþi la tot ce ne
înconjoarã, ne sporeºte încrederea în noi înºine ºi în capacitatea noastrã de a-i ajuta
pe alþii. Într-adevãr, bucuria îl deschide pe om spre lume: tristeþea îl face sã se închidã
în sine. Este suficient numai sã sugerãm oamenilor cã au succes; este de ajuns sã-i
punem sã citeascã o listã de cuvinte afectogene pozitive ºi disponibilitatea prosocialã
va spori. În unele experimente s-a indus o stare afectivã pozitivã prin stimularea
materialã: într-o cabinã telefonicã era „uitatã” o monedã. Persoanele care gãseau
moneda erau dupã aceea mai dispuse sã acorde ajutor. (Tabelul 2)

Tabelul 2. Comportamentele de ajutorare ale celor care au declarat cã au
gãsit moneda ºi ale celor care au declarat cã nu au gãsit-o (dupã Isen ºi Levin,
1972, p. 387)
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Condiþia Au acordat ajutor Nu au acordat ajutor

Au gãsit moneda 14 2

Nu au gãsit moneda 1 24

Costul acordãrii ajutorului
C

os
tu

l n
ea

co
rd

ãr
ii 

aj
ut

or
ul

ui
Mic

Intervenþie directã

Rãspuns variabil în funcþie
de factorii situaþionali

Intervenþie limitatã sau
ignorarea victimei

Intervenþie indirectã, limitatã

A

C D

B

Mare

Mare

Mic
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Unii cercetãtori au atras atenþia asupra faptului cã ºi emoþiile negative (tristeþea,
suferinþa, vinovãþia) pot influenþa apariþia comportamentelor prosociale. B.
Underwood, W. J. Froming ºi B. S. Moore (1977) au constatat cã existã o corelaþie
între afectele negative ºi altruism. Ei au demonstrat cã dupã vizionarea unui film
depresiv oamenii devin mai caritabili decât dupã ce s-a proiectat o peliculã cinema-
tograficã neutrã din punct de vedere afectiv. Reþinem, ca fapt de observaþie, cã
de multe ori persoanele care se simt vinovate au tendinþa de a-i ajuta pe alþii din
dorinþa de a se reabilita faþã de ele însele. 

3. Teorii biologice

Astfel de teorii încearcã sã explice comportamentul prosocial prin factori
genetici. În cadrul acestor teorii, un loc central îl ocupã sociobiologia, care îºi
propune sã studieze sistematic bazele biologice ale tuturor comportamentelor
sociale, la animale ºi la om, dintr-o perspectivã evoluþionistã. 

Sociobiologia. Fondatorul sociobiologiei, Edward O. Wilson, profesor de
zoologie la Universitatea Harvard, considera cã ºtiinþele umane bazate pe biologie
pot remodela conºtient natura umanã. Prin inginerie geneticã, inginerie socialã
ºi prin controlul uman, adicã apelând la sociobiologie, pot fi eliminate revoluþiile,
se pot elabora strategii de eradicare a bolilor psihice ºi, în general, pot fi rezolvate
problemele sociale. 

Concepþia sociobiologicã a lui Edward O. Wilson, expusã în Sociobiology.
The New Synthesis (1975), a evoluat de la un determinism genetic pur al com-
portamentelor sociale la codeterminarea acestor comportamente de cãtre factorii
culturali ºi genetici. În lucrãrile sale ulterioare (On Human Nature, 1978; Genes,
Mind and Culture: The Coevolutionary Process, elaboratã în colaborare cu Charles
Lumsden, 1981; Biophilia, 1984; Promethean Fire, scrisã în colaborare cu Charles
Lumsden, 1984), determinismul genetic a fost nuanþat: evoluþia geneticã ºi evoluþia
culturalã s-au unit în urmã cu douã milioane de ani, aprinzând un foc prometeic.
Totuºi, în interacþiunea gene-culturã, „biologicul þine în lesã factorul cultural”.
Reducþionismul biologic a fost cu deplin temei criticat. Sociobiologii considerã
cã altruismul are o bazã geneticã: pentru a asigura ameliorarea reprezentãrii genelor
sale, individul se identificã apartenenþei proprii ºi este obligat sã acorde ajutor
altora, în funcþie de gradul de rudenie. De aceea, fratele este ajutat mai mult decât,
sã spunem, un vãr. 
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Emergenþa comportamentului prosocial

Dispersarea responsabilitãþii. Interesul pentru studierea emergenþei compor-
tamentului prosocial a fost puternic suscitat de un caz real. La 13 martie 1964,
seara târziu, o tânãrã, numitã în presã Kitty Genovese, a fost omorâtã în stradã
sub privirile unui numãr de 73 de persoane. Asasinul, Winston Moseley, a mal-
tratat-o mai întâi îndelung. Nimeni nu a intervenit, nu a dat telefon la poliþie, deºi
priveau scena din apartamente, de la fereastrã. Inexplicabil, nu?! Teoria difuzi-
unii responsabilitãþii explicã „inexplicabilul” prin ceea ce a fost denumit „para-
doxul lui Orlson”: lasã-l mai bine pe celãlalt sã intervinã! Dacã toþi „spectatorii”
gândesc în acest mod, nimeni nu intervine… 

Apatia spectatorilor poate fi micºoratã dacã martorii oculari comunicã între
ei, dacã situaþia este neambiguã ºi dacã este permis accesul la informaþia socialã.
Ultima fazã a modelului emergenþei comportamentelor prosociale constã în
intervenþia de ajutorare propriu-zisã. Aceasta se produce cu atât mai probabil cu
cât se considerã cã persoana care solicitã ajutor nu este responsabilã de situaþia
în care se aflã. B. Weiner (1982) propune un model al deciziei de ajutorare subli-
niind importanþa afectivitãþii. Evaluarea controlabilitãþii de cãtre victimã a
factorilor care au condus la starea de necesitate nu influenþeazã direct decizia de
ajutorare, ci prin intermediul afectivitãþii. Un rol important în declanºarea compor-
tamentelor prosociale îl joacã simpatia faþã de persoana în cauzã. Aceasta modificã
percepþia controlabilitãþii factorilor cauzali. Simpatia este cauza pentru care acor-
dãm, cu precãdere, ajutor persoanelor care seamãnã cu noi, care au trãsãturi de
personalitate similare cu ale noastre.

Existã, fireºte, diferite moduri de a ajuta. În funcþie de atribuirea responsa-
bilitãþii pentru situaþia ce reclamã un comportament prosocial, ca ºi de percepþia
privind responsabilitatea gãsirii unei soluþii, Philip Brikman (1982) distinge patru
modele ale ajutorãrii: 

1) Modelul moral (în cazul responsabilitãþii ridicate atât în ceea ce priveºte
situaþia, cât ºi gãsirea soluþiei).

2) Modelul iluminist (cel ce se aflã într-o situaþie criticã are responsabilitate
ridicatã pentru situaþia în care a ajuns, dar nu are nici o responsabilitate sau
are o responsabilitate scãzutã în imaginarea soluþiei pentru ieºirea din crizã). 

3) Modelul compensator (responsabilitate scãzutã pentru poziþia criticã în care
te gãseºti, dar înaltã responsabilitate pentru soluþionarea problemei). 

4) Modelul medical (individul are responsabilitate scãzutã atât în legãturã cu
situaþia problematicã, dar ºi în legãturã cu depãºirea ei). 

P. Brikman apreciazã cã modelul compensator reprezintã cea mai bunã alegere.
Cel ce primeºte ajutorul se manifestã ca un agent social activ. Este ajutat cel care se
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ajutã ºi singur. Cele patru modele de ajutorare nu se rezumã la situaþii individuale.
Ele pot fi aplicate unor colectivitãþi largi, chiar unor popoare sau naþiuni. Schematic,
modelele de ajutorare pot fi reproduse într-un tabel cu douã intrãri. (Figura 2)

Figura 2. Modelul acordãrii ajutorului în funcþie de percepþia responsabilitãþii
pentru situaþia problematicã ºi pentru depãºirea ei (dupã Brikman 1982)

Andrew Baum, Jeffrey D. Fisher ºi Jerome E. Singer (1985) apreciau cã, în
baza normei responsabilitãþii sociale, nu se pot face decât slabe predicþii compor-
tamentale. Intervin o mulþime de factori de context care sporesc dificultatea prog-
nozelor. (Figura 3)

Figura 3. Modelul emergenþei comportamentului prosocial (dupã Bibb Latané
ºi John Darley, 1970)
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Spre o teorie integralistã a comportamentului prosocial

Fundamentatã de Talcott Parsons (1951), teoria acþiunii sociale (1951), prin
extindere, permite o explicare integralistã a comportamentului prosocial, care cons-
tituie în esenþã un comportament cu scop. Trebuie, însã, sã avem în vedere cã persoa-
nele, ca ºi grupurile umane, au, la un moment dat, nu unul, ci mai multe scopuri.
Între scopurile actorilor sociali se stabilesc relaþii complexe. Ierarhizarea valorilor
subiacente genereazã o ordine a scopurilor. Valorile superioare impun o prioritate
a scopurilor legate de ele. Pornind de la aceastã supoziþie a teoriei acþiunii sociale,
putem generaliza analiza ajutorãrii ºi nonajutorãrii, propusã de Jane A. Piliavin, John
F. Dovidio ºi R. D. Clark (1981), sub forma comparãrii beneficiilor comportamen-
telor orientate spre diferite scopuri într-o matrice 2 x 2. (Tabelul 3)

Tabelul 3. Analiza comparativã a beneficiilor comportamentelor orientate spre
diferite scopuri (dupã J. A. Piliavin et al.,1981)

Jane A. Pavilian et al. (1981) aveau în vedere analiza cost-beneficiu a ajutorãrii
ºi a nonajutorãrii. Nonajutorul reprezintã, dupã opinia noastrã, un caz particular
în alegerea unui scop alternativ. Va trebui sã luãm în calcul analiza comparativã
a diferitelor beneficii rezultate din comportamentele orientate spre atingerea unui
scop sau altul. Cu cât beneficiul comportamentului alternativ este mai mare, cu
atât probabilitatea ajutorãrii este mai scãzutã. Situaþiile 2 ºi 3 din matrice permit
predicþia comportamentalã în limite de probabilitate acceptabile. Introduc o mare
incertitudine situaþiile 1 ºi 4. Decizia va fi influenþatã de alþi factori decât de cei
implicaþi în analiza comparativã a beneficiilor. 

ªi analiza comparativã a costurilor diferitelor comportamente ajutã predicþia
acþiunilor. Când costul comportamentului prosocial este prea ridicat, intervin
mecanisme de apãrare a eului: evadare, reinterpretarea situaþiei, modificarea eva-
luãrii persoanei care solicitã ajutor, acceptarea „efectului de spectator” etc. Raþio-
nalitatea acþiunii ne îndeamnã, în circumstanþele date, sã evitãm comportamentul
de întrajutorare.

Teoria acþiunii sociale aratã cã circumstanþele influenþeazã realizarea compor-
tamentelor cu scop. Cercetãrile de psihosociologie a întrajutorãrii probeazã acest lucru
cu prisosinþã. Într-un experiment natural realizat la Princeton Theological Seminary
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Beneficiul comportamentului alternativ (S2)

Ridicat Scãzut

Beneficiul comportamentului prosocial (S1) 
Ridicat 1 2

Scãzut 3 4
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s-a evidenþiat dependenþa emergenþei comportamentelor sociale de factorul timp:
studenþii, obligaþi sã ajungã imediat într-o salã de curs, au luat în seamã cererea de
ajutor a unei persoane doar în proporþie de zece la sutã, faþã de acordarea ajutorului
în proporþie de 75 la sutã în cazul deplasãrii fãrã grabã a studenþilor de la un laborator
la altul (Batson, 1978). De altfel, observaþia de zi cu zi ne aratã cã atunci când suntem
presaþi de timp dãm mai puþin sau nu dãm deloc ajutor: time is money!

Prezenþa ºi a altor persoane la locul unui accident – aºa cum s-a arãtat – reduce
rata comportamentelor prosociale. Distanþa fizicã faþã de persoana ce trebuie
ajutatã influenþeazã intervenþia prosocialã. Cu cât te afli mai aproape de locul
accidentului, cu atât mai accentuatã va fi tendinþa de întrajutorare. Aceastã
constatare poate fi extinsã de la indivizi la grupuri mari de oameni, la popoare
întregi. Distanþele pe Terra s-au micºorat, date fiind mijloacele de transport ºi de
comunicare moderne. Popoarele se percep mai apropiate fizic ºi psihic unele de
altele. Întrajutorarea este mai frecventã ºi se realizeazã cu mai multã dãruire când
situaþia victimelor este mai vizibilã. Reportajele televizate de la locul unor
catastrofe naturale sau sociale sporesc atitudinea prosocialã. Dar acþiunea socialã
depinde nu numai de circumstanþele concrete, de situaþia realã, ci ºi de percepþia
ei, de modul de cunoaºtere a ei de cãtre actorii sociali. Aceastã tezã are o deosebitã
relevanþã pentru explicarea comportamentelor prosociale. Am arãtat anterior cã
percepþia gradului de control al victimei asupra factorilor cauzali ai situaþiei în
care se aflã, percepþia dependenþei de noi a celor ce solicitã ajutor, imaginea pe
care o avem despre ceilalþi martori oculari influenþeazã emergenþa comportamen-
telor prosociale. Cercetãrile de psihosociologia întrajutorãrii umane au relevat,
de asemenea, cã imaginea de sine, ca ºi imaginea pe care ne-o facem despre cel
care solicitã ajutor, percepþia compatibilitãþii dintre noi ºi cei care au nevoie de
ajutor, precum ºi evaluarea modului în care se cere ajutor au o pondere deloc
neglijabilã în declanºarea comportamentelor prosociale.

O serie de enunþuri ale teoriei acþiunii sociale au în vedere actorul social, cu
ideile, sentimentele, normele ºi valorile pe care le-a asimilat în procesul socia-
lizãrii. Modelele noastre de cunoaºtere, de acþiune, imaginea proprie despre ceea
ce este bine ºi ceea ce este rãu influenþeazã comportamentul nostru spre protejarea
ºi promovarea valorilor sociale, spre conformare în raport cu normele ºi valorile
societãþii în care trãim sau, dimpotrivã, în sens antisocial. Personalitatea celor care
acordã ajutor a constituit subiectul multor cercetãri de psihosociologia întrajuto-
rãrii. S-a pus chiar întrebarea dacã nu existã cumva un aºa-zis „tip de personalitate
altruistã”. O astfel de supoziþie ar conduce la concluzia cã anumite persoane, cele
care aparþin tipului altruist, manifestã totdeauna comportamente prosociale, în timp
ce altele rãmân insensibile la solicitarea ajutorului. Adevãrul este cã oamenii
reacþioneazã diferit în situaþii concrete ºi în anumite momente ale vieþii lor. În
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acord cu o serie de cercetãri mai vechi ºi mai noi, vom spune cã, aºa cum nu existã
un tip de criminal înnãscut, nu existã nici un tip altruist din naºtere: altruiºtii nu
reprezintã altfel de oameni, ci oameni altfel socializaþi. În structura personalitãþii
lor se gãsesc trãsãturi comune tuturor oamenilor, dar ºi unele particularitãþi care,
într-o îmbinare specificã, diferenþiazã personalitatea prosocialã de ceilalþi. E. L.
Dlugokinski ºi T. J. Firestone (1973) au gãsit o corelaþie semnificativã între trã-
sãturile de personalitate ºi indicele comportamentelor prosociale. Cercetãrile lui
Julian B. Rotter (1966) au arãtat cã persoanele care percep cã au mai mult control
asupra evenimentelor, care îºi dau seama cã pot influenþa situaþia au o tendinþã
mai accentuatã de a interveni în sprijinul celorlalþi. Persoanele internaliste mani-
festã, aºadar, o tendinþã mai accentuatã de a-i ajuta pe alþii. Janusz Reykowski
(1975) a pus în evidenþã faptul cã stima de sine coreleazã pozitiv cu orientarea
prosocialã a comportamentelor. La aceeaºi concluzie au condus ºi studiile lui David
C. Glass (1964) ºi E. Welter (1972). Maria Jarymoeicz (1977) a constatat cã tinerii
care aveau un nivel de autoacceptare mai ridicat manifestau mai multã sensibili-
tate ºi o acurateþe sporitã în perceperea problemelor celorlalþi.

Deosebit de interesante ni se par ºi concluziile cercetãtorilor asupra personalitãþii
celor care ºi-au riscat viaþa acordând ajutor victimelor nazismului. P. London (1970)
a stabilit cã cei ce au acordat ajutor evreilor în timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, salvându-i de prigoana hitleristã, se caracterizau prin spirit contestatar, o
puternicã identificare cu modelul moral (de regulã, al pãrinþilor), sentimentul mar-
ginalizãrii sociale. D. L. Rosenhan (1970) a identificat aceleaºi trãsãturi de perso-
nalitate în rândul militanþilor pentru drepturile sociale ale muncitorilor.

De asemenea, mi se par bogate în semnificaþii concluziile studiilor care au
stabilit cã existã o corelaþie directã între credinþa într-o lume dreaptã – ca trãsãturã
de personalitate – ºi comportamentul prosocial. 

Persoanele care au fost socializate în ideea cã oamenii sunt buni ºi relaþiile
dintre ei sunt corecte, echitabile au o mai accentuatã tendinþã de a-i ajuta pe alþii.
Dacã avem convingerea cã cel care cere ajutor nu este un om rãu, lipsit de valoare,
cã situaþia în care a ajuns se datoreazã încãlcãrii echitãþii sociale, foarte probabil
cã vom interveni pentru restabilirea justiþiei sociale.

Comportamentul prosocial este un comportament învãþat. Expunerea la modele
prosociale mãreºte probabilitatea de întrajutorare umanã: cu cât vom promova mai
mult valorile sociale prin acþiunile noastre, cu atât îi vom influenþa mai puternic
pe ceilalþi în sensul realizãrii unor comportamente prosociale. Problema este cã
în societatea fondatã pe concurenþã, aºa cum remarca Serge Moscovici (1994/1998),
egoismul este considerat normal, iar altruismul un comportament deviant. Acþiunile
dezinteresate, orientate spre binele altora, pentru susþinerea unor idealuri sau simbo-
luri sacre, apar în ochii multor semeni de-ai noºtri ca având motivaþii egoiste,
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ascunse, reprobabile. În aceasta constã, dupã opinia mea, dificultatea emergenþei
la scarã comunitarã a comportamentelor prosociale.

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Amintiþi-vã de un comportament al dumneavoastrã pe care îl consideraþi ca fiind un
comportament prosocial: ce vã îndreptãþeºte sã îl caracterizaþi astfel?

Analizaþi prin prisma teoriei cost-beneficiu acest comportament.
Costul anticipat a fost mai mare decât cel real?
Cum se explicã „apatia spectatorului”?
Dumneavoastrã personal vã conduceþi mai mult dupã norma responsabilitãþii sociale

sau dupã norma reciprocitãþii? Dar colegii dumneavoastrã?
Care sunt limitele sociobiologiei?
În ce constã teoria reactanþei psihologice?
Din observaþiile dumneavoastrã, oamenii acordã ajutor celor care îi solicitã mai frec-

vent când sunt într-o stare afectivã pozitivã sau când trãiesc emoþii negative?
Care sunt, dupã P. Brikman, modelele acordãrii ajutorului?
Cum pot fi sporite comportamentele prosociale la nivel comunitar?
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Capitolul 9

Atracþia interpersonalã: 
afilierea, iubirea ºi gelozia

Loredana Ivan

În evoluþia sa ontogeneticã, omul are nevoie de ceilalþi. Nevoia de siguranþã ºi
protecþie, dorinþa de a-ºi menaja eforturile, fãrã sã se priveze de bunurile necesare,
îl leagã intrinsec de semenii sãi. În plus, toate celelalte caracteristici care îl disting
de alte specii sunt definite în relaþia cu celãlalt. Ce nevoie ar putea avea de a dezvolta
deprinderi sau a acumula cunoºtinþe, în absenþa celorlalþi care sã-i dea o mãsurã a
capacitãþilor sale? ªi ce dorinþã l-ar putea determina mai bine sã le depãºeascã decât
aceea de dobândi un status în mijlocul celorlalþi? Iar o datã aflat în mijlocul celorlalþi,
cum s-ar putea el ataºa unuia singur pentru a-ºi dezvolta comportamentul parental
ºi îndatoririle de pãrinte, dacã nu ºi-ar dezvolta capacitatea de a se îndrãgosti?

Preocupãrile psihologiei sociale de a oferi explicaþii fenomenului atracþiei
interpersonale marcheazã trecerea de la psihosociologia clasicã la cea modernã.
Astfel, studiile privind percepþia persoanei au constituit surse ale înþelegerii prefe-
rinþei interpersonale. Cercetãrile s-au concentrat asupra afilierii ºi condiþiilor care
determinã nevoia crescutã a indivizilor de a se afilia celorlalþi ºi au fost teoretizate
pentru prima datã fenomene ca iubirea ºi gelozia care constituiau, în mod tradiþional,
teme de literaturã sau filosofie. În ultimii ani, au apãrut ºi contribuþii în psihologia
sau psihosociologia româneascã, în ceea ce priveºte studiul atracþiei interpersonale
(Chelcea ºi Chelcea, 1983; Iluþ, 1994, 2003; Mitrofan, 1989, 1997). 

În context internaþional, se constatã o diminuarea a interesului pentru studierea
iubirii ºi nevoii de afiliere, în favoarea includerii atracþiei interpersonale ca varia-
bilã explicativã a unor fenomene ca: relaþiile profesionale ºi de lucru, relaþiile între
grupuri ºi stereotipurile legate de trãsãturie fizice ale persoanelor. 

Afilierea

Când indivizii se simt anxioºi, stresaþi, temãtori, siguri sau nesiguri pe ei, simpla
prezenþã a altora este recompensantã. Este o explicaþie psihosociologicã pentru ob-
servaþia cã studenþii par mai prietenoºi în zilele de examen decât în celelalte zile.
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Stanley Schachter (1959) a realizat un experiment pentru a compara nevoia de
afiliere în condiþii de stres cu nevoia de afiliere în condiþii obiºnuite. El a recrutat,
ca subiecþi, studente între care nu existau anterior relaþii de prietenie ºi nu se
cunoºteau reciproc. Când ajungeau în sala de experiment, subiecþii erau informaþi
cã urmeazã sã li se aplice ºocuri electrice de intensitate scãzutã. Descrierea expe-
rimentului era de naturã sã ridice anxietatea subiecþilor din grupul experimental, în
timp ce grupul de control rãmânea într-o situaþie de calm. Experimentatorul afirma
ca va întârzia zece minute, timp în care propunea subiecþilor sã aºtepte în camere
private, spaþioase, unde erau cãrþi ºi reviste sau în camere unde se aflau alþi subiecþi
(de acelaºi sex) care urmau sã participe la experiment. Persoanele aflate în stare de
anxietate ridicatã au fost înclinate sã caute compania altora (63% dintre participanþi
au preferat sa aºtepte împreunã cu alte fete), pe când în condiþii de anxietate redusã,
numai 33 la sutã dintre subiecþi au dorit sã aºtepte cu ceilalþi. Stanley Schachter
afirmã cã prezenþa altora este doritã în astfel de situaþii pentru cel puþin douã motive: 

1) prezenþa altora produce o reducere a anxietãþii, generând confort, consolare,
resuscitare; 

2) alþii ne oferã informaþii despre ce sã aºteptãm ºi cum sã acþionãm în situaþia
nou creatã. 

Astfel, îi cãutãm pe alþii ºi pentru a înþelege mai bine conduita noastrã expresiv-
emoþionalã. Ne putem întreba, cu privire la experimentul lui Stanley Schachter,
ce tip de emoþie a fost stimulatã: anxietatea sau teama? Philip Zimbardo (1961)
a susþinut cã starea indusã de Stanley Schachter a fost frica, ºi nu anxietatea, ºi
a stimulat teama în mod asemãnãtor experimentului lui Stanley Schachter – prin
anticiparea aplicãrii unor ºocuri electrice dureroase ºi, respectiv, anxietatea, prin
punerea în practicã a unei terminologii freudiene (oral libido), destul de stânje-
nitoare, având în vedere cã subiecþii erau studenþi la Universitatea Yale: par-
ticipanþii trebuiau sã sugã diverse forme de biberoane timp de douã minute. Dorinþa
de a fi singuri sau cu alþii era mãsuratã dupã acelaºi procedeu folosit de Stanley
Schachter. Rezultatele au arãtat cã, atunci când sentimentul de teamã creºte,
subiecþii cautã compania celorlalþi. Dintre cei care aºteptau sã li se aplice ºocuri
electrice, 95 la sutã au dorit sã aºtepte împreunã cu alþii, faþã de 46 la sutã, câþi
au ales sã aºtepte împreunã, în situaþia stânjenitoare. 

Aºadar, în condiþii de anxietate, individul se concentreazã asupra restabilirii
controlului interior, el devine neîncrezãtor în a-ºi dezvãlui trãirile emoþionale altora,
care îl pot ridiculiza. Dimpotrivã, în starea de teamã, individul realizeazã cã majo-
ritatea îi conferã siguranþa ºi certitudinea cã a reacþionat corespunzãtor. Dupã cum
afirma George Homans (1950/1992), indivizii conlucreazã mai bine când sunt în faþa
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unui pericol extern, cum ar fi o situaþie stresantã: un eºec economic, un dezastru
natural. George Homans argumenteazã cã reuºita operaþiunilor într-un mediu
primejdios, duce la creºterea sentimentelor de prietenie între membrii grupului.

Am vãzut cã oamenii se asociazã în situaþii stresante, însã care sunt motivele
care ne determinã sã cãutãm compania celorlalþi în situaþii cotidiene, obiºnuite?
Dacã un actor social se aflã într-o situaþie ambiguã, ºi este nesigur asupra modului
în care trebuie sã reacþioneze, rãspunsurile celorlalþi îi pot indica reacþia potrivitã.
Nevoia de comparare socialã apare pentru cã realitatea obiectivã este uneori
complexã sau greu accesibilã.

O persoanã doreºte sã fie cu alþii ºi pentru a reduce, a elibera tensiunea asociatã
unei anume situaþii. Ipoteza catharsis-ului este susþinutã de unele cercetãri.
Observaþii consistente au demonstrat cã, în condiþii de rãzboi, soldatul învaþã sã
se bazeze pe camarazii lui tocmai pentru a obþine confortul psihic de care are ne-
voie ºi a continua lupta. Menþinerea responsabilitãþii faþã de colegii de luptã este
un aspect legat de loialitate ºi onoare. Reducerea fricii, vitalã în acest caz, se reali-
zeazã când individul învaþã sã se bazeze pe celãlalt. În acest sens, Stanley Kissel
(1965) argumenteazã cã familiaritatea subiecþilor este cea care determinã reducerea
stresului (temerilor) în situaþiile de afiliere.

De ce faptul cã suntem în compania unui prieten sau a cuiva familiar ne face
sã depãºim mai uºor o situaþie stresantã? Pentru cã putem discuta sincer despre
emoþiile noastre ºi, conºtientizându-le, le putem reduce intensitatea. Putem chiar
glumi pe seama propriilor temeri. Simpla prezenþã a unui prieten ne poate aminti
momente plãcute, de care ne-am bucurat în trecut ºi care au menirea de a ne dis-
trage de la problemele imediate.

Sunt momente, totuºi, când prezenþa unui strãin poate fi mai beneficã decât a
unui prieten. Poate fiecãruia i s-a întâmplat sã vorbeascã despre probleme intime
cu un necunoscut cãlãtorind, întâmplãtor, în acelaºi compartiment ºi sã simtã mai
puþin apãsãtoare povara acestor probleme. Avantajul este cã existã o probabilitate
scãzutã a celor doi interlocutori de a se reîntâlni ºi, deci, menþinerea aparenþelor
este mai puþin importantã. În plus, aprecierile negative ale prietenului dor, cele ale
strãinului ne pot fi indiferente. Uneori, prezenþa unui prieten poate spori starea de
tensiune, în loc sã o diminueze. Aceasta pentru cã prietenii sunt mult mai atenþi la
reacþiile reciproce ºi contagiunea poate spori intensitatea unei anumite stãri
emoþionale. Fiecãruia dintre noi i s-a întâmplat sã vinã calm la un examen ºi sã intre
brusc în panicã, când primul examinat afirmã cã profesorul ,,e foarte sever” sau ,,e
în toane rele”.

Plictiseala este o motivaþie previzibilã a nevoii de afiliere. Oamenii au nevoie
permanentã de stimulare socialã. A fi singuri cu gândurile noastre, chiar în condiþiile
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în care avem la dispoziþie presã, radio, TV, poate fi uneori extrem de plictisitor ºi
poate genera o stare de vagã anxietate. Nevoia de stimulare socialã este un motiv
suficient pentru interacþiunile sociale. Pentru o persoanã care a contactat o boalã
contagioasã, fiind nevoitã sã stea relativ izolatã douã-trei sãptãmâni, dorinþa de a
vedea sau de a vorbi cu cineva creºte, astfel încât îi poate vedea într-o luminã nouã
chiar ºi pe cei pe care îi considera înainte plictisitori. 

Indivizii încearcã, în general, sã menþinã un nivel optim al stimulãrii sociale.
Nimeni nu-ºi doreºte sã fie singur tot timpul, dar sunt momente în care, pur ºi simplu,
vrem sã fim singuri. Un studiu realizat de Irwin Altman, Dalmas A. Taylor ºi Ladd
Wheeler, în 1971, analizând perechi de bãrbaþi care erau nevoiþi sã interacþioneze
(în situaþie de izolare socialã) o perioadã de opt zile, arãta cã interacþiunile se reduc
treptat de la 50 la sutã din timpul de veghe (în primele patru zile) la 25 la sutã. Dupã
o mai lungã perioadã de interacþiune, izolaþi de ceilalþi, apare tendinþa de separare
reciprocã, pânã la situaþia în care subiecþii devin ostili, cruzi ºi necooperanþi unul cu
celãlalt. Persoanele care sunt compatibile (din punct de vedere al valorilor, atitudinilor,
experienþelor de viaþã) devin mai greu iritate de prezenþa îndelungatã a celuilalt.

Iubirea

Datoria de a iubi, stipulatã de morala creºtinã, este sursa asocierii între dragoste
ºi bunãvoinþã, a reducerii iubirii la simpatie. Dar bunãvoinþa nu este iubire. Noþi-
unea de ,,bine” nu este un element esenþial al dragostei. Este adevãrat cã iubirea se
concentreazã asupra valorilor personale pozitive, dar nu þine seama de ,,bine’’decât
în mãsura în care acesta reprezintã, de asemenea, o valoare personalã. Putem dori
binele celor pe care îi iubim, dar în acest caz bunãvoinþa este o consecinþã a iubirii.

Iubirea este capacitatea cuiva de a cuceri emoþional pe altcineva, în cel mai
puternic sens, de a pãtrunde în lumea mai mult sau mai puþin stabilã a obiºnuin-
þelor, sentimentelor, opiniilor ºi comportamentelor acestuia. Este o modalitate fun-
damentalã de întâlnire, fuzionare ºi transgresare a psihologiei celor douã sexe, o
comunicare simultan sexualã, psihologicã ºi spiritualã. Datoritã puternicelor sale
implicaþii valorice, iubirea a stat mai puþin în atenþia psihosociologilor, aceºtia fiind
preocupaþi de forme mai moderate ºi mai uºor de definit ale atracþiei interpersonale. 

Robert Sternberg (2010) sugereazã un model explicativ al iubirii, considerând
cã diferitele tipuri de iubire pot fi grupate de-a lungul a trei caracteristici: intimitate,
pasiune ºi implicare. (Figura1)
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Figura 1. Triunghiul iubirii imaginat de Robert Sternberg (2010)

Modelul triunghiular al iubirii distinge urmãtoarele tipuri de iubire:

1) atracþia sau plãcerea (liking) – caracterizatã prin creºterea intimitãþii, dar nu
ºi a pasiunii sau a responsabilitãþii; 

2) iubirea „nebunã” (infatuated love) – pasiune lipsitã de intimitate sau angajare; 

3) iubirea loialã (empty love) – caracterizatã prin responsabilitate, dar nu ºi prin
pasiune sau intimitate; 

4) iubirea romanticã (romantic love) – pasiune ºi intimitate, fãrã asumarea
responsabilitãþilor, ca în cazul iubirilor extramaritale; 

5) iubirea camaraderie (companionate love) – în care cei doi experimenteazã
intimitatea ºi creºterea responsabilitãþilor, dar nu ºi a pasiunii; 

6) iubirea iluzorie (fatuous love) – caracterizatã prin pasiune ºi angajare, dar
nu prin intimitate, ca în cazul dragostei la prima vedere; 

7) iubirea deplinã (consummate love) – cei doi experimenteazã atât pasiunea,
cât ºi responsabilitatea ºi intimitatea.
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Iubirea pasionalã se referã la o stare emoþionalã intensã ºi adesea copleºitoare,
în care o persoanã se gândeºte la celãlalt în mod constant, vrea sã petreacã îm-
preunã cât mai mult timp ºi devine chiar nerealistã în evaluarea acelei persoane.
Contactele cu ceilalþi se reduc, atenþia fiind focalizatã de un singur individ. O teorie
a iubirii pasionale (romantice) indicã trei condiþii necesare acestui fenomen. 

Mai întâi, pentru a experimenta dragostea romanticã, este necesar sã înveþi
cã un astfel de lucru existã. Aceasta se întâmplã doar în culturile care expun actorii
sociali unor modele imaginare (prin filme, cãrþi), dar ºi reale. Spre exemplu, în
cultura europeanã, copilãria este presãratã cu exemple în care cuplurile se
îndrãgostesc, se cãsãtoresc ºi trãiesc fericite. Ideea de iubire este îmbrãþiºatã de
Europa în Evul Mediu ca o emoþie purã ºi pioasã, fãrã nici o legãturã cu dorinþa
sexualã. 

Abia la sfârºitul secolului al XVII-al este acceptatã, în Anglia, ideea cãsãtoriei
bazate pe iubire. Dacã în cultura europeanã, cei mai mulþi adolescenþi sunt pregãtiþi
de societate sã trãiascã aceastã experienþã, a iubirii romantice (cunoscut fiind cã,
dacã o persoanã se gândeºte foarte mult la iubire, este foarte probabil sã expe-
rimenteze stãri emoþionale specifice), în alte culturi se practicã ºi astãzi cãsãtoriile
„aranjate”, în sistemul castelor.

O a doua condiþie pentru a experimenta iubirea romanticã este prezenþa unui
,,obiect” corespunzãtor asupra cãruia sã fie transferatã starea emoþionalã amin-
titã. În acest sens, existã, de asemenea, standarde social stabilite, cu grad de dezi-
rabilitate ridicat: o persoanã de sex opus, atractivã fizic, aproximativ de aceeaºi
vârstã, mai înaltã (dacã este de sex masculin) ºi neimplicatã într-o altã relaþie de
acest tip. 

Ceea ce pare ,,dragoste la prima vedere” este, de fapt, o atracþie puternic con-
diþionatã de standarde social stabilite ºi valorizate individual. Totuºi, aproximativ
50 la sutã dintre persoanele intervievate, într-un studiu efectuat în Anglia, afirmau
cã au experimentat ,,dragostea la prima vedere” cel puþin o datã (Averill ºi
Boothroyd, 1977).

A treia condiþie poate fi numitã probabil ,,nebunia iubirii”. Orice trezire emo-
þionalã poate fi interpretatã ca iubire. Adesea, modul în care clasificãm trãirile
emoþionale depinde de cauze externe. Existã un ansamblu emoþional care este
interpretat ºi etichetat ca fiind ,,iubire”. Astfel cã, iubirea romanticã reuneºte as-
pecte ale situaþiei prezente, care au fost apriori definite ca fiind asociate cu o anume
stare emoþionalã. (Figura 2)
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Figura 2. Tipuri de iubire (dupã R. J. Trotter, 1986, p. 46)
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Iubirea camaraderie este definitã ca o relaþie atentã, intimã. Acest tip de relaþie
implicã emoþii pozitive, similaritate, apreciere ºi respect reciproc. În aceastã parte
a unei relaþii, cei doi indivizi trebuie sã înveþe sã se bucure împreunã, sã se
valorizeze reciproc pozitiv ºi sã fie preocupaþi de problemele celuilalt.

Teorii explicative ale iubirii

Cei mai mulþi specialiºti susþin cã modul de a iubi se învaþã iniþial de la pãrinþi.
Copilul mic îºi formeazã legãturi afective puternice cu mama sa sau cu o altã
persoanã care are grijã de el. Aceste prime legãturi intime, care marcheazã trecerea
de la egocentrism la alocentrism, sunt baza relaþiilor de iubire ale individului pentru
pãrinþii sãi ºi pentru alte persoane. 

Konrad Lorenz (1963/2005) dezvoltã teoria imprimãrii, din perspectiva
sociobiologiei, pentru a explica trecerea de la ataºamentul matern la iubirea de celãlalt.
El împarte o mulþime de ouã de gâscã în douã grupe, astfel încât prima grupã urmeazã
a fi clocitã de ,,mamã”, care va fi primul lucru pe care puii îl vor vedea, în timp ce
grupa a doua va fi clocitã la incubator, cercetãtorul fiind primul lucru pe care îl vor
vedea puii. Cum era de aºteptat, puii din prima grupã s-au ataºat de ,,mamã”, au
urmat-o îndeaproape pretutindeni. Cea de a doua grupã de pui a reacþionat faþã de
cercetãtor în acelaºi mod: îl urmau peste tot, fiind foarte ataºaþi de el. Konrad Lorenz
aratã cã expunerea la stimuli mobili, în aceastã perioadã de început a vieþii, va crea
ataºament, chiar dacã nu este însoþitã de grijã ºi cãldurã. Se sugereazã cã nevoia de
afiliere a copilului se formeazã printr-un proces de imprimare, în care rãspunsurile
sale sociale primare (zâmbet, chicotit, gângurit) sunt produse ca reacþie la stimuli
mobili (de obicei reprezentaþi de mamã). Aceste rãspunsuri primare se vor generaliza,
mai târziu, faþã de alte persoane din mediul sãu social.

Teoria iubirii condiþionate. Psihosociologii americani John Dollard ºi Neal
E. Miller (1950) susþin cã ori de câte ori copilul este hrãnit de mama sa, învaþã sã
o asocieze cãldurii ºi sentimentelor plãcute determinate de eliberarea senzaþiei de
foame. Treptat, prin acelaºi proces de condiþionare, copilul generalizeazã aceste senti-
mente ºi asupra altor persoane. 

De foarte multe ori, când oamenii au probleme personale, se întorc spre ceilalþi
pentru ajutor. ªtim, din experienþã, cã însãºi iubirea faþã de o altã persoanã este un
sentiment pe care tindem sã-l împãrtãºim altora (de obicei celor mai buni prieteni).
Teoriile psihologice afirmã cã iubirea pentru cei de lângã noi apare datoritã nevoii
de a împãrtãºi experienþele ºi tensiunile noastre ºi de a restabili confortul psihic.
Faptul cã un altul a trãit o experienþã asemãnãtoare îl face pe individ sã depãºeascã
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situaþia. Dacã X este unul dintre cei 20 de studenþi care ,,au picat” un examen, situaþia
poate sã-l amuze, dar dacã X este singurul student care ,,a picat” examenul respectiv,
atunci într-adevãr el are o problemã.

O situaþie tragicã, moartea unei persoane dragi, poate crea o nevoie disperatã
de altul. David Cole (1965) a studiat nevoia de afiliere într-o situaþie dureroasã pentru
naþiunea americanã: asasinarea preºedintelui John F. Kennedy. Studiul a relevat cã
64 la sutã dintre bãrbaþi ºi 57 la sutã dintre femei au dorit sã fie împreunã cu alþii
în acele zile. Ideea afilierii în astfel de situaþii apare similarã celei a ritualurilor fu-
nebre, în care accentul se pune pe dimensiunea comunitarã, ºi nu singularã, a eveni-
mentului. Situaþiile stresante, anxioase, pot cauza individului pierderea reperelor,
acesta resimþind nevoia unui sprijin emoþional ºi afectiv din partea grupului.

Gelozia

Multe dintre prieteniile care implicã parteneri de acelaºi sex se destramã, de
obicei simplu, prin separarea spaþialã: când unul din parteneri, prin împrejurãri legate
de educaþie, profesie, familie, se mutã în altã localitate. Spre deosebire de acestea,
atracþia dintre doi parteneri de sex opus, care are la bazã dragostea, este mai greu
de dizolvat prin simpla separare spaþialã. Dizolvarea relaþiei implicã neliniºti ºi nesi-
guranþã afectivã, fiind legatã mai ales de caracteristici endogene cuplului.

Când cineva percepe o rivalitate faþã de sentimentele celui de care se simte
atras, acest tip de ameninþare cauzeazã o suferinþã dublã: pierderea recompensãrii
oferitã de relaþie ºi scãderea încrederii în sine. Rãspunsul, în acest caz, constã din-
tr-un flux de gânduri neplãcute, sentimente ºi comportamente, care sunt etichetate
drept gelozie. Gelozia implicã anxietate, fricã, durere, neliniºti; însoþite de simpto-
me fizice ca: goluri în stomac, accelerarea ritmului inimii etc. Rivalul poate fi
real sau imaginar ºi relaþia acestuia cu partenerul de care suntem atraºi poate sã
fi avut loc în trecut, în prezent sau poate fi estimatã pentru viitor. Indivizii experi-
menteazã diferit acest sentiment: unii devenind posesivi în relaþiile intime, tinzând
sã se simtã inutili, dependenþi ºi concentraþi excesiv asupra sexualitãþi.

În anumite situaþii, indivizii încercã în mod deliberat sã provoace gelozia par-
tenerului, aºa cum remarca George White într-un studiu realizat în rândul studenþilor
americani. Autorul american a arãtat cã o treime dintre studente ºi o cincime dintre
studenþi foloseau diverse tehnici pentru a-i face pe parteneri geloºi: vorbeau despre
atracþia lor faþã de o altã persoanã, flirtau deschis cu terþi, ieºeau cu alte persoane,
povesteau despre foºtii iubiþi sau chiar inventau poveºti despre aceste lucruri.
Motivaþia unor astfel de comportamente este aceea de a testa relaþia cu partenerul,
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de a-l determina sã acorde mai multã atenþie relaþiei ºi chiar sã se simtã mai nesigur
ºi mai dependent. Alte încercãri pot avea caracter vindicativ sau pot urmãri creºterea
respectului de sine prin autopersuasiune: subiectul nu numai cã inventeazã povestea,
dar ajunge sã creadã în veridicitatea ei. Studiile aratã cã femeile sunt, în general,
cele care, inventând astfel de povestiri, ajung sã se convingã repede de realitatea
lor, realizând astfel un demers adaptativ mai eficace decât bãrbaþii.

Inducerea geloziei, în mod conºtient, deliberat, are un rol funcþional, mai ales
în perioada de început a unei relaþii – face parte dintr-un joc de putere, în care fiecare
partener încearcã sã se prezinte celuilalt mai atractiv. Ca relaþie condiþionatã social,
atracþia interpersonalã demareazã cu definirea „poziþiilor”, adicã a unui ansamblu
de statusuri ºi roluri pe care fiecare încearcã sã le joace; iar statusul de persoanã
valorizatã social este întotdeauna cel care convine; dacã nu existã, este inventat.

Proximitate ºi atracþie interpersonalã

De obicei, când ne simþim atraºi de o anumita persoanã, este neplãcut sã fim
întrebaþi de ce. Cel mai probabil vom rãspunde prin a face referire la calitãþile
acestuia: sinceritatea, simþul umorului, aspectul fizic, modul de a se comporta ºi
în niciun caz nu vom menþiona faptul cã „s-a întâmplat” sã ne fie aproape.

Dacã ne gândim însã la cei mai buni prieteni ai noºtri, îi putem lega de locul
unde am crescut. În cele mai dese cazuri ei sunt copii care ne erau vecini, colegii
de ºcoalã, colegii de camerã sau de cãmin. Tindem sã fim prieteni cu cei care locuiesc
aproape de noi ºi mai puþin prieteni cu cei care locuiesc la o anumitã distanþã.

Analizând efectul de vecinãtate, Jean Maisonneuve (1966) arãta cã în cazul unei
întâlniri care declanºeazã un schimb simpatetic, aceasta suscitã o dorinþã de pre-
lungire, susceptibilã sã învingã distanþele. Putem afirma cã vicinitatea ºi afinitatea
se aflã într-un raport dialectic: ne plac cei care ne sunt aproape sau, dimpotrivã,
tindem sã ne apropiem de cei pe care-i iubim. Experimentele realizate de Jean
Maisonneuve (1952) ºi Leon Festinger ºi S. Schachter (1953) arãtau cã studenþii
tind sã dezvolte prietenii solide cu cei aflaþi în imediata proximitate (colegi de ca-
merã, studenþi din acelaºi cãmin sau din cãminele apropiate etc.). S-a observat, de
asemenea, cã dacã un individ deþine o poziþie care sã-i permitã proximitatea cu mai
mulþi alþii (spre exemplu, locuieºte lângã scãrile de acces), el se bucurã de o mai
mare popularitate decât un altul care nu dispune de o astfel de facilitate spaþialã.
Din 5.000 de cupluri cãsãtorite, intervievate de Jean Maisonneuve, 33 la sutã erau
alcãtuite din parteneri care nu locuiserã la o distanþã de mai mult de cinci imobile,
numãrul cuplurilor identificate reducându-se pe mãsura creºterii distanþei geografice.
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Proximitatea a fost pusã în legãturã cu fenomenul expunerii repetate, pentru a
explica relaþia cu atracþia interpersonalã: expunerea repetatã la orice stimul este
suficientã pentru a creºte evaluarea pozitivã a stimului respectiv. Într-un experiment
realizat de Robert Zajonc ºi colaboratorii (1987), subiecþilor li se arãta o fotografie
a unui bãrbat o datã pe sãptãmânã, timp de patru sãptãmâni, pentru a testa efectul
repetãrii expunerii asupra atracþiei. Jumãtate dintre subiecþi au vãzut aceeaºi
fotografie în fiecare sãptãmânã, iar jumãtate au vãzut o fotografie diferitã în fiecare
sãptãmânã. La finalul experimentului, subiecþii indicau în ce mãsurã considerau
atractive persoanele din fotografii. Atracþia exprimatã creºtea cu cât numãrul de
expuneri la persoana din fotografie era mai mare. Totuºi, efectele expunerii repetate
nu cresc nelimiat. Dupã un nivel optim de expuneri repetate, atracþia poate sã se
reducã prin continuarea expunerii la obiect. De exemplu, dacã ascultãm melodia
preferatã timp de douã sãptãmâni, de douã ori pe zi, dupã o vreme ajungem sã nu
mai dãm atenþie melodiei respective ºi dorim sã ascultãm altceva. Proximitatea
genereazã nu numai atracþie, dar ºi ostilitate interpersonalã. În mod constant,
rapoartele poliþiei aratã cã infractorii sunt, de obicei, cunoºtinþe ale victimelor. Este
contrar evidenþei bunului simþ ca infractorii sã fie predispuºi de a rãni mai degrabã
un apropiat decât un strãin, ºtiindu-se faptul cã este mai uºor sã încalci regulile atunci
când nu poþi fi identificat, decât atunci când victima te cunoaºte. Proximitatea face
însã posibilã creºterea probabilitãþii de a primi informaþii despre o altã persoanã,
de a fi recompensat sau sancþionat de ceilalþi. Sentimente ca plãcerea, neplãcerea,
iubirea, ura nu le avem faþã de persoane pe care le cunoaºtem puþin, pe care nu le
legãm de experienþele noastre cotidiene. Theodore Newcomb (1956) a avansat ipo-
teza potrivit cãrei proximitatea produce o percepþie pozitivã a celuilalt, mai degrabã
decât negativã. Când douã persoane interacþioneazã, raportul recompensã/pedeapsã
este, cel mai adesea, în aºa fel încât sã întãreascã relaþia. Atâta timp cât satisfacerea
nevoilor oamenilor depinde mult de ceilalþi, este mai probabil ca actorii sociali sã
aibã grijã sã-i recompenseze pe ceilalþi cât mai mult posibil, în interacþiunile pe care
le stabilesc. În plus, regulile sociale de comportament sancþioneazã pedepsirea altuia,
chiar suntem înclinaþi sã o facem.

O altã posibilã explicaþie pentru care proximitatea cu celãlalt favorizeazã dez-
voltarea de afecte pozitive mai degrabã decât negative este principiul organizãrii
perceptive, formulat de gestaltiºti: obiectele care sunt apropiate spaþial tind sã fie
percepute unitar (F. Heider, 1958). Conform acestei concepþii, dacã cineva se per-
cepe într-o relaþie unitarã cu un altul, aceasta induce o relaþie bazatã pe sentimente
armonioase (de atracþie).

Pentru a testa dacã unitatea (produsã de anticiparea interacþiunii cu altul) va
crea atracþie, Elaine H. Walster ºi Ellen Berscheid (1969/1981) au realizat un
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experiment în care au cerut unor studente sã discute cu partenere de acelaºi sex
(alese de experimentator) despre comportament ºi standarde sexuale. Subiecþii
erau împãrþiþi în douã grupuri, conversaþia dintre cuplurile formate având ca scop
obþinerea de informaþii de la partenerii de discuþie, cu deosebirea cã, într-un grup
experimental subiecþii credeau cã partenera de discuþie este aleasã aleator, în timp
ce în al doilea grup experimental credeau cã partenera de discuþie este selectatã
prin raportare la propria persoanã (pe criterii de compatibilitate). La sfârºitul
experimentului, subiecþii erau rugaþi sã completeze un formular care conþinea
impresii generale despre partenera de discuþie, inclusiv în ce mãsurã a fost plãcutã,
acceptatã. Rezultatele au arãtat cã subiecþii au apreciat mai mult partenerele
descrise în termeni de compatibilitate. 

Atracþia interpersonalã poate apãrea ºi pe fondul recompensãrii reciproce.
Cineva poate sã devinã atras de altcineva ca o consecinþã a descoperirii faptului
cã cealaltã persoanã îl place. În acest caz, intervine sporirea încrederii de sine.
Din perspectivã cognitivistã, Fritz Heider (1958) dezvoltã teoria echilibrului,
pornind de la premisa atracþiei reciproce. (Figura 3)

Persoana A iubeºte pe X (pe sine)
Persoana A iubeºte persoana B
Persoana B iubeºte pe X (persoana A)

Figura 3. Teoria echilibrului (F. Heider, 1958)

Experienþa de fiecare zi ne aratã cã nu întotdeauna putem câºtiga stima altora
demonstrându-ne afecþiunea ºi admiraþia faþã de aceºtia. Existã numeroase motive
pentru care atracþia nu este întotdeauna urmatã de atracþie. Dacã persoana A posedã
o imagine de sine negativã, atracþia lui B faþã de ea ar produce un dezechilibru
al balanþei, un disconfort psihic pentru A. În aceste condiþii, susþine Fritz Heider,
atracþia lui B faþã de A genereazã, mai degrabã, respingerea lui B de cãtre A. Cu
alte cuvinte, Fritz Heider afirmã cã îi vom iubi pe alþii care ne iubesc, numai dacã
mai întâi ne vom iubi pe noi înºine.

A

X XB B

A
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Aprecierea altora poate fi recompensatoare, chiar atunci când nu este con-
gruentã cu imaginea de sine. Efectul de dobândire a siguranþei de sine poate fi
diminuat în acest caz, însã aprecierea altuia nu poate fi privitã decât ca un element
reconfortant ºi pozitiv pentru individ. Existã o relaþie pozitivã între tipul evaluãrii
primite ºi atractivitatea exprimatã faþã de un evaluator: subiecþii displac partenerii
de interacþiune de la care primisc evaluãri negative. Este discutabilã astfel teoria
echilibrului, potrivit cãreia numai subiecþii cu imagine de sine pozitivã vor rãs-
punde prin atracþie evaluãrilor favorabile ale intervievatorului.

Un alt factor care determinã atracþia reciprocã este modul în care cineva îºi
exprimã aprecierea. O persoanã devine mai atractivã dacã iniþial a avut o atitudine
negativã, dar a evoluat gradual spre o atitudine pozitivã. Similar, dacã evaluãrile
iniþiale ale unei persoane faþã de subiect au fost iniþial pozitive, dar au devenit
gradual negative, persoana va fi displãcutã progresiv. Succesiunea de evaluãri
pozitive poate sã nu fie la fel de credibilã, comparativ cu situaþia în care subiectul
simte cã „ºi-a câºtigat din greu” aprecierea. Aceastã „luptã” cu sine ºi cu celãlalt,
dezvoltã încredere ºi atracþie reciprocã. 

Acelaºi principiu al „câºtigãrii aprecierii” se menþine ºi în cazul flirtului, ca
modalitate de interacþiune cu un posibil partener romantic. Este vorba de semnale
de încurajare ºi respingere, distribuite succesiv în secvenþe care nu capãtã semni-
ficaþie decât în ansamblu. Irinäus Eibl-Eiblsfeldt susþine cã flirtul este un act
comunicaþional universal, care urmãreºte aceleaºi secvenþe indiferent de culturã,
îndeplinind aceeaºi cerinþã funcþionalã: gãsirea unui partener ºi perpetuarea speciei.
O femeie din tribul african Himba (trib izolat de civilizaþia modernã) flirteazã în
mod asemãnãtor cu o studentã care vede un tânãr atractiv în metrou. Ambivalenþa
privirilor (acord/refuz) este specificã ambelor: 

1) îºi reþine zâmbetul la prima vedere;
2) aproape închide ochii;
3) înclinã capul ºi priveºte lateral; 
4) iscodeºte cu privirea; 
5) face ochii mici; 
6) întoarce capul; 
7) stabileºte contactul vizual; 
8) aratã, în final, acordul deschis pentru dezvoltarea unei relaþii interpersonale 

(apud S. Chelcea ºi A. Chelcea, 1990, p. 24).

Cei mai mulþi dintre noi suntem de acord cã evenimente pozitive ºi negative
din viaþa de zi cu zi pot avea un efect intens ºi imediat asupra dispoziþiei pe care
o încercãm la un moment dat. Dispoziþia, la rândul ei, afecteazã alte aspecte ale
comportamentului, inclusiv cât de mult îi placem sau displacem pe alþii. Studiile
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despre relaþia dintre emoþii ºi atracþie surprind relaþia dintre muzicã ºi nivelul de
atracþiei interpersonale. Studentele, care erau rugate sã evalueze bãrbaþi strãini
dintr-un set de fotografii în douã situaþii: pe fond muzical (rock sau clasic) sau
într-o atmosferã liniºtitã, au realizat evaluãri mai pozitive, în funcþie de preferinþele
muzicale (rock sau muzicã clasicã). Experimentele au arãtat cã evenimentele care
genereazã sentimente pozitive sporesc nivelul atracþiei interpersonale, în timp ce
evenimentele care genereazã sentimente negative au un efect invers asupra atracþiei
interpersonale. Indivizii depresivi ne fac sã ne simþim neplãcut ºi tindem sã-i
agreem mai puþin decât pe cei veseli, optimiºti.

Cercetãrile aratã, de asemenea, cã ne plac cei care au reuºit întâmplãtor ºi îi
displãcem pe cei care au ratat din întâmplare. Noi presupunem automat cã oamenii
primesc ceea ce meritã, deoarece ºtim cã o mare parte din lucrurile care li se întâm-
plã oamenilor sunt, într-un fel, consecinþa acþiunii lor. Oamenii doresc sã considere
lumea ca pe ceva predictibil, „sã creadã într-o lume dreaptã“ (M. J. Lerner, 1966).
Astfel, dacã un individ aflã despre un accident, preferã sã dea vina pe cineva
(preferabil pe victimã), iluzionându-se cã, aflat în situaþia respectivã, ar fi putut evita
accidentul. Dorinþa de a atribui responsabilitatea victimei creºte când consecinþele
accidentului devin serioase. Elaine H. Walster ºi Ellen Berscheid (1969/1981) susþin
cã, atunci când aflãm cã cineva a suferit o pierdere fãrã prea mare importanþã, este
uºor sã simþim simpatie pentru el, sã admitem cã împrejurãri neplãcute s-au derulat
ºi nu poartã nici o vinã. Dacã însã aceastã pierdere este importantã, devine din ce
în ce mai dificil ºi neplãcut pentru cineva sã admitã cã „un astfel de lucru se poate
întâmpla oricui” ºi cã subiectul însuºi s-ar putea afla într-o situaþie similarã. Devine
aproape necesar sã ne convingem cã vina aparþine victimei, pentru a obþine confortul
afectiv ºi sentimentul siguranþei. Oamenii au nevoie sã creadã într-o lume dreaptã
ºi vor deforma realitatea pentru a-ºi menþine aceastã credinþã. Este evident cã oamenii
nu se simt în siguranþã crezând într-o lume guvernatã de lucruri care se distribuie
absolut întâmplãtor. Ei trebuie sã creadã cã ar putea obþine uºor ceea ce vor ºi cã
ar putea evita ceea ce nu-ºi doresc, prin realizarea unor acþiuni corespunzãtoare.

Caracteristicile individuale – 
determinanþi ai atracþiei interpersonale

Indivizii care deþin caracteristici dezirabile social sunt mai agreaþi decât cei care
nu posedã astfel de caracteristici. Ne plac inteligenþii, calzii, sincerii, competenþii,
însã aceastã afirmaþie este destul de generalã ºi ridicatã la rangul de stereotip social.
Este ceea ce societatea ne-a învãþat cã trebuie sã valorizãm la o persoanã, însã nouã
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ne plac, uneori, ºi cei ale cãror caracteristici pozitive sunt mai puþin evidente, cei
care par mai umani decât cei care vor sã parã „fãrã patã”. Un exemplu în acest sens
este experimentul realizat de Elliot Aronson (1966), în care subiecþii erau rugaþi
sã-ºi exprime atracþia faþã de un individ considerat foarte competent („neobiºnuit”),
respectiv faþã de un altul obiºnuit, când ambii comiteau o greºealã minorã (spre
exemplu, vãrsau o ceaºcã de cafea pe covor). Rezultatele au arãtat cã atracþia faþã
de persoana competentã sporea dupã ce aceasta comitea „greºeala”; pe când, atracþia
faþã de individul obiºnuit se diminua, în aceleaºi condiþii. Aºadar, un om mai puþin
obiºnuit, care greºeºte, devine mai uman, este simþit mai aproape, pe când un om
obiºnuit care comite o greºealã îºi poate pierde popularitatea, cãci este deja perceput
ca fiind uman. Astfel, putem explica de ce popularitatea preºedintelui SUA, Bill
Clinton, nu a scãzut dupã difuzarea audierii sale în afacerea sex-gate, aºa cum s-ar
fi aºteptat conservatorii americani. El a cãpãtat un plus de popularitate pentru cã
era un om „neobiºnuit” care sãvârºea o greºealã „obiºnuitã”.

Atractivitatea fizicã. Într-o societate modernã, cei mai mulþi oameni cred cã
semenii lor ar trebui judecaþi dupã ceea ce sunt ºi dupã ceea ce fac, mai degrabã
decât dupã felul cum aratã. ªi totuºi, studiile demonstreazã cã între atitudini ºi
comportament existã o discrepanþã din acest punct de vedere. Oamenii se comportã
ca ºi cum aparenþa fizicã a cuiva este un aspect important al modului în care este
vãzut în relaþiile cu ceilalþi. Cei atractivi fizic sunt mai bine apreciaþi decât cei
neatractivi începând de la grãdiniþã, la ºcoalã, în adolescenþã ºi, mai târziu, ca
adulþi. Studiile aratã cã faþã de persoanele atractive existã o interpretare pozitivã
a comportamentului aºteptat. Spre exemplu, Karen K. Dion (1973) realizeazã un
experiment în care prezintã subiecþilor o descriere a comportamentului deviant a
unui copil de ºapte ani ºi cere acestora sã evalueze comportamentul copilului. Des-
crierea era însoþitã de fotografii (copii care fuseserã anterior caracterizaþi ca
atractivi sau mai puþin atractivi). Când abaterile de comportament erau minore,
nu existau diferenþe în evaluarea copiilor prezentaþi; când abaterile erau grave,
atractivitatea fizicã a copiilor a afectat modul în care a fost catalogat comporta-
mentul acestora. Subiecþii i-au vãzut pe cei atractivi ca având un comportament
deviant temporar, atipic, dar incidente similare la copii neatractivi au fost judecate
mai sever, ca fiind comportamente cronice sau simptomatice.

De obicei, ne aºteptãm ca atractivitatea fizicã sã producã un efect de halo:
oamenii cu prezenþã fizicã agreabilã tind sã fie evaluaþi ca inteligenþi, sociabili, buni,
cu un caracter puternic. Pe de altã parte, stereotipurile privind atractivitatea fizicã
nu sunt uniform pozitive, cel puþin în ceea ce priveºte persoanele de sex feminin
(Feldman, 1978). Oamenii tind sã atribuie în mai mare mãsurã femeilor atractive
adulterul, înºelãciunea.

Deºi atractivitatea fizicã este preferatã în general, invidizii îºi aleag pentru
cãsãtorie parteneri similari ca atractivitate. Este vorba de ipoteza potrivirii conform
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cãreia, nivelul de atractivitate fizicã al unui individ afecteazã alegerile maritale. Aceas-
tã ipotezã a fost testatã de Elaine H. Walster ºi Ellen Berscheid (1969/1981). Re-
dãm ipotezele studiului ºi design-ul experimental, dupã cele douã autoare americane.

Atractivitatea fizicã este importantã la începutul unei relaþii, când informaþiile
despre celãlalt sunt puþine ºi reduse la nivelul percepþiei directe, însã, pe mãsurã
ce informaþiile despre celãlalt se diversificã, alte aspecte devin mai importante
ºi asigurã continuitatea unei relaþii.

Referitor la importanþa atractivitãþii fizice asupra iniþierii unei relaþii, experimen-
tul descris mai sus relevã faptul cã, pentru prima întâlnire, corelaþiile între atractivi-
tatea fizicã a partenerului ºi aprecierile subiectului faþã de acesta erau foarte ridicate.
De asemenea, corelaþiile au rãmas ridicate când s-a examinat relaþia între estimarea
individului privind atractivitatea fizicã a partenerului ºi exprimarea atracþiei faþã de
acesta. Aºadar, concluzioneazã Elaine H. Walster ºi Ellen Berscheid (1969/1981, p.
152), „atractivitatea fizicã este de departe cel mai important determinant al faptului
dacã un partener va fi sau nu plãcut ”. În plus, contrar altor studii, atractivitatea fizicã
a fost la fel de importantã atât pentru subiecþii de sex masculin, cât ºi pentru cei de
sex feminin. Cu cât partenerul a fost mai atractiv, cu atât subiectul s-a simþit mai
atras de el ºi a dorit sã-l revadã. Chiar dacã, în experimentul menþionat, indivizii au
completat ºi teste de personalitate sau de inteligenþã, acestea nu au fost relevante în
determinarea atracþiei interpersonale, în aceeaºi mãsurã ca atractivitatea fizicã.
Indivizii care au obþinut scoruri modeste la testele de personalitate ºi inteligenþã au
fost apreciaþi mai bine, dacã erau fizic atractivi, decât cei care aveau scoruri ridicate
la testele de personalitate, dar erau mai puþin atractivi.

Deºi existã o credinþã înrãdãcinatã cultural privind faptul cã înfãþiºarea este mai
importantã pentru o femeie decât pentru un bãrbat, putem afirma ºi opusul: atrac-
tivitatea fizicã a bãrbaþilor este strâns legatã de cantitatea ºi natura interacþiunilor
sociale. Într-o cercetare experimentalã, un grup de studenþi trebuiau sã noteze fiecare
interacþiune, timp de cel puþin zece minute, de-a lungul a zece zile în timpul unui
an universitar. Rezultatele cercetãrii au arãtat o relaþie semnificativã între atractivi-
tatea fizicã ºi cantitatea interacþiunilor sociale, însã doar pentru bãrbaþi. Bãrbaþii mai
atractivi au fost mai cãutaþi ca parteneri de interacþiune, însã aceastã relaþie nu a
fost observatã la femeile atractive. Autorii sugereazã faptul cã atractivitatea fizicã
a bãrbaþilor, generând o un ansamblu de interacþiuni de succes cu partenere de sex
opus, determinã popularitatea acestora în grupurile de egali.

Pe de altã parte, femeile pot fi condiþionate cultural sã evite iniþierea interacþi-
unilor cu persoane de sex opus ºi, astfel, aºteaptã ca bãrbaþii sã „facã primul pas”.
Mai mult, teama de a fi respinºi de cãtre femeile foarte atractive îi face pe bãrbaþi
sã aleagã interacþiuni cu femei cu un grad de atractivitate mediu. Aceasta înseamnã
cã femeile atractive nu au prea multe oportunitãþi pentru interacþiune socialã, faþã
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de femeile cu atractivitate medie. În concluzie, atractivitatea fizicã a cuiva nu ga-
ranteazã faptul cã viaþa sa socialã va fi mai activã, comparativ cu cea a persoanelor
mai puþin atractive. În plus, studiile care examinau relaþia dintre atractivitatea fizicã
a femeilor dintr-un colegiu american ºi satisfacþia acestora cu viaþa, peste 20 ani
de la terminarea studiilor (Feldman ºi Rosen, 1978), gãsesc o relaþie invers pro-
porþionalã între atractivitate ºi mulþumirea de sine: femeile care fuseserã atractive
în colegiu tind sã se simtã mai puþin fericite ºi împlinite peste 20 de ani decât
femeile care fuseserã mai puþin atractive. Vârsta pare mai apãsãtoare pentru o
persoanã care iniþial a fost foarte atractivã decât pentru o altã persoanã care a avut
iniþial o atractivitate medie.

Deºi efectul atractivitãþii fizice asupra relaþiilor interpersonale nu poate fi con-
testat, ceea ce oamenii considerã atractiv este trecãtor. Standardele de frumuseþe diferã
atât de mult de la o epocã la alta ºi de la un individ la altul, încât nu putem absolutiza
influenþa acestei variabile asupra modului în care este perceputã o persoanã.

Similaritatea ºi atracþia interpersonalã

Ideea cã oamenii tind sã-i placã pe cei similari lor este, desigur, nu foarte
originalã în psihologia socialã. „Cine se aseamãnã, se adunã” este un proverb
binecunoscut în psihologia popularã. Dintre mai multe persoane aflate în veci-
nãtatea noastrã, le alegem pe unele ºi le respingem pe altele. Conform ipotezei
similaritãþii, le alegem pe cele care au atitudini, valori, interese similare nouã.
Atracþia reciprocã se explicã prin aceea cã similaritatea structurilor psihice facili-
teazã comunicarea. ªtim din propria experienþã cât de greu se leagã o conversaþie
cu persoane care au interese profesionale sau de timp liber diferite ºi cât de aproape
îi simþim pe cei care împãrtãºesc aceleaºi valori ca ºi noi. Însã atât distanþa spaþialã,
cât ºi distanþa socialã limiteazã ºansele interacþionãrii ºi formãrii relaþiilor între
indivizi. Similaritatea în relaþiile interpersonale satisface trebuinþa de competenþã
a individului. Aceleaºi opinii, atitudini, convingeri întâlnite la o altã persoanã
întãresc încrederea în propriile opinii, valori ºi expectanþe.

Similaritatea fizicã. Primele criterii sesizate ºi sesizabile în ceea ce priveºte
relaþionarea cu celãlalt sunt de naturã psihomorfologicã. Încã din 1902, Bravais
Pearson constata cã persoanele cu talie redusã au tendinþa de a se cãsãtori între ele.
Robert B. Zajon ºi colaboratorii (1987) remarcau frecvenþa asemãnãrilor între soþi
în ceea ce priveºte forma mâinilor, lungimea antebraþelor, a degetelor, culoarea ochilor,
a pãrului etc.
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Similaritatea caracteristicilor sociale. Similaritatea condiþiilor sociale ale
partenerilor din cuplurile maritale a fost pusã în evidenþã încã din 1943, într-un
studiu condus de Ernest. W. Burgess ºi Paul Wallin. Partenerii de cuplu s-au do-
vedit similari în special în ceea ce priveºte: 

1) provenienþa familialã: locul copilãriei, nivelul educaþional, statutul social al
pãrinþilor; 

2) afilierile religioase; 
3) tipul de relaþii în familiile de provenienþã: calitatea mariajului pãrinþilor, atitu-

dinea faþã de tatã; 
4) participarea socialã (incluzând tendinþa de a fi singur mai degrabã decât de

a fi în preajma altora); 
5) petrecerea timpului liber; 
6) obiceiurile legate de bãuturã, fumat; 
7) numãrul de prieteni de acelaºi sex; 
8) numãrul de prieteni de sex opus.

Similaritatea în inteligenþã ºi educaþie. O atenþie deosebitã s-a acordat relaþiei
dintre similaritatea nivelului de inteligenþã ºi atracþia interpersonalã. În cercetãrile
psihosociologice s-a obþinut o corelaþie semnificativã între nivelurile de inteli-
genþã ale soþilor ºi soþiilor ºi scãzutã în relaþiile de prietenie Aceste corelaþii pot
fi explicate ºi prin faptul cã indivizii care au capacitãþi intelectuale apropiate sunt
mai probabil de a fi gãsiþi împreunã, în aceleaºi medii profesionale ºi chiar de
petrecere a timpului liber, decât cei cu niveluri diferite ale capacitãþilor intelec-
tuale. Întrebarea care se pune este dacã inteligenþa este o caracteristicã dezirabilã
pentru un partener ºi dacã, pentru persoanele cu abilitãþi intelectuale medii, o
persoanã mai inteligentã rãmâne dezirabilã. 

În ceea ce priveºte nivelul de educaþie, existã o corelaþie semnificativã între
soþi, aºa cum intuim, la nivelul simþului comun. Din nou, putem afirma cã oamenii
cu nivel de educaþie apropiat interacþioneazã mai des unii cu alþii decât cei cu
niveluri diferite de educaþie. În plus, achiziþiile educaþionale similare înseamnã
similaritãþi atitudinale, culturale, de stil de viaþã, care genereazã atracþie reciprocã.

Similaritatea comportamentalã. Predispoziþia spre conformare comporta-
mentalã se poate observa în diferitele noastre modalitãþi de a fi politicoºi. În ocazii
speciale, oamenii se îmbracã la fel, demonstrându-ºi astfel apartenenþa la grup.
A nu fi ca ceilalþi poate însemna a nu primi recunoaºterea grupului. Irenäus Eibl-
Eibesfeldt (1970/1998) susþine cã presiunea spre conformism a reprezentat un
avantaj la începuturile speciei umane, în procesul selecþiei naturale, deoarece asigu-
ra coeziunea grupului. Dar astãzi, talentul unui outsider poate fi mai valoros pentru
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o societate în care existã o puternicã diviziune a muncii. Mai mult, „am atins astãzi
un nivel de conºtiinþã care ne face capabili sã recunoaºtem cã un semen de-al
nostru, chiar dacã se abate de la normã, fundamental, ne este asemãnãtor. Aceastã
conºtiinþã trebuie întãritã ºi mai mult deoarece este singurul mod de a ne depãºi
propria intoleranþã” (Eibesfeldt, 1970/1998). 

Numeroase cercetãri psihosociologice au analizat relaþia dintre similaritatea
atitudinalã ºi atracþia interpersonalã. O ipotezã susþine ca ne plac cei care au
atitudini similare nouã, ipoteza concurentã, cã oamenii se percep pe ei înºiºi ca
fiind mai asemãnãtori cu cei pe care îi plac ºi mai puþin asemãnãtori cu cei pe
care-i displac. Ipoteza conform cãreia indivizii care se plac se percep mai asemã-
nãtori decât sunt în realitate a fost susþinutã experimental de Donn Byrne în 1963.
Autorul american arãtã cã similaritatea între soþi ºi soþii lor este semnificativ mai
scãzutã decât cea pe care aceºtia o reclamã. Acest lucru este rezultatul nevoii de
consistenþã cognitivã sau tendinþei de a accentua similaritãþile pentru a înlãtura
discordiile ºi a menþine armonia conjugalã.

S-a constatat cã subiecþilor le plac mai mult persoanele care exprimã vederi
similare, decât persoanele care au vederi discordante. Persoanele care au avut
atitudini similare au fost apreciate ca fiind mai inteligente, mai bine informate
decât persoanele cu atitudini nesimilare. Donn Byrne ºi Robert Baron (1987) arãtau
cã o persoanã care împãrtãºeºte opiniile cuiva asupra unor lucruri importante va
fi mai plãcutã decât o alta care are opinii similare în chestiuni banale. Relevanþa
obiectului pentru persoana care posedã atitudinea respectivã va determina mãsura
în care similaritatea atitudinalã genereazã atracþie interpersonalã.

De asemenea, persoanele care au atitudini similare în chestiunile importante
(considerate importante) sunt mai plãcute ºi percepute ca fiind mai bine intenþio-
nate decât cele care exprimau atitudini similare doar în chestiuni „minore”. Inte-
resant este cã atunci când subiectul descoperã o similaritate atitudinalã perfectã între
atitudinile exprimate de el ºi cele ale partenerului de interacþiune, atât în chestiunile
considerate importante, cât ºi în cele neimportante, nu mai dezvoltã atracþie, ci
respingerea celuilalt. 

Deºi existã mai puþine iniþiative de a cerceta relaþia similaritate valoricã –
atracþie interpersonalã –, datele aratã cã valorile similare genereazã relaþii sociale
armonioase, bazate pe prietenie. Cei care împãrtãºesc aceleaºi valori fundamentale
despre viaþã ºi lume vor avea relaþii mai armonioase decât cei care au valori diferite.

Similaritatea personalitãþilor. Existã în psihologia popularã zicala: „Spune-mi
cu cine te împrieteneºti, ca sã-þi spun cine eºti!”. Testele de personalitate aplicate
grupurilor de prieteni au scos în evidenþã similaritatea trãsãturilor de personalitate.
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Prietenii au fost evaluaþi asemãnãtor de ceilalþi, atribuindu-li-se aceeaºi reputaþie
(Miller ºi Campbell, 1966). Devin partenerii similari în timpul prieteniei sau oamenii
îºi aleg prietenii care le sunt asemãnãtori? Dacã vom considera cã similaritatea este
o consecinþã a prieteniei, însemnã cã, odatã cu trecerea timpului, doi parteneri vor
deveni din ce în ce mai similari. Datele, în acest sens, sunt contradictorii. Pentru a
explica similaritatea dintre prieteni, putem presupune însã cã oamenii îºi selecteazã
prietenii pe baza similaritãþii caracteristicilor de personalitate. 

Elaine H. Walster ºi Ellen Berscheid (1969/1981) afirmau cã oamenii tind sã-i
placã pe cei care au caracteristici similare lor datoritã unor tendinþe narcisiste care-i
fac sã iubeascã în altul ceea ce vãd în ei însuºi. Carol Izard (1960) testeazã ipoteza
potrivit cãreia prietenii ar avea personalitãþi semnificativ similare înainte de a se
cunoaºte. Pentru experimentul sãu administreazã o listã de preferinþe interpersonale
pentru un grup de subiecþi de sex feminin, înainte de intrarea la colegiu. Dupã ºase
luni, subiecþilor li s-a aplicat un test sociometric prin care erau rugaþi sã listeze trei
colege pe care le plac cel mai mult ºi alte trei pe care le displac. Carol Izard gãseºte
cã profilurile de personalitate erau a priori similare pentru cele care au ajuns ulterior
sã se placã ºi disimilare pentru cele care s-au displãcut ulterior. 

Iolanda Mitrofan (1989) afirma cã, în cadrul cuplului, similaritatea partenerilor
se constituie ca principiu funcþional de evoluþie a relaþiei prin mecanismul cuplului
în oglindã: fiecare se proiecteazã ºi se recunoaºte în celãlalt, ceea ce conferã un
grad sporit de siguranþã, un sentiment liniºtitor de comuniune ºi consens atitudinal-
reacþional. Partenerii similari tind sã-ºi asume mult mai rapid etapa acomodãrii
ºi asimilãrii interpersonale, relaþia lor însã se banalizeazã mai rapid. Aceste cupluri
sunt supuse unor relaþii de tip conflictual, când prezenþa unor aspecte mai puþin
dezirabile social se regãsesc la ambii parteneri: rigiditate, suspiciune, iritabilitate.

Ipoteza similaritãþii în cadrul cuplurilor comportã douã obiecþii majore: în primul
rând, nu existã niciodatã indivizi absolut similari ºi, în al doilea rând, existã numeroase
relaþii de prietenie ºi iubire între persoane disimilare. Mai degrabã, putem vorbi de
o relativã similaritate ºi de posibilitãþi alternative de stabilire a relaþiilor interpersonale.

Complementaritatea ºi atracþia interpersonalã

Principiul general filosofic al unitãþii ºi luptei contrariilor se particularizeazã în
psihosociologie în ipoteza alegerii partenerului pe baza complementaritãþii trãsãturilor
psihologice ºi a disimilaritãþii caracteristicilor psihosociale ale personalitãþii.

Vorbind despre complementaritatea personalitãþilor în cadrul cuplului, Iolanda
Mitrofan (1989) arãta cã este vorba de o intercunoaºtere reciproc recompensatorie
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a unor reacþii, atitudini ºi comportamente. Unele manifestãri ale celor doi parteneri
se pot potenþa sau atenua prin mutualitate sau se pot neutraliza într-un sens favorabil
sau nu relaþiei. Este necesar ca trãsãturile potenþial conflictuale ale unuia sã fie ate-
nuate de trãsãturile complementare ale celuilalt. Astfel, hiperreactivitatea, impulsi-
vitatea unuia pot sã fie contracarate prin calmul ºi tactul celuilalt.

Robert Winch (1952) susþine cã nevoile complementare faciliteazã atracþia
interpersonalã: fiecare individ îl alege pe acela care este cel mai probabil de a-i
oferi gratificaþii maxime. Psihosociologul american aratã cã gratificaþiile obþinute
de doi indivizi care interacþioneazã pot fi complementare în douã moduri: 

1) Dacã nevoile de gratificaþii ale unei persoane sunt de tip diferit faþã de cele ale
altei persoane, vorbim de complementaritate de tip I. Spre exemplu, dacã A este
autoritar, ne vom aºtepta ca el sã fie mai ataºat de B care este supus, decât de C
care este, de asemenea, autoritar. În acest caz B este atras, la rândul lui, de A. 

2) Vorbim de complementaritate de tip II, în care nevoile unei persoane pot fi
de acelaºi tip cu nevoile altei persoane, dar diferite ca intensitate, în aºa fel
încât ambele persoane sunt predictibile de a experimenta nevoia de gratificaþii
prin interacþiune reciprocã. 

De exemplu, o persoanã care are o nevoie pronunþatã de dominanþã, ºi îi place
sã spunã altora ce sã facã, poate interacþiona armonios cu o persoanã care are nevoie
mai scãzutã de a domina ºi care doreºte imbolduri externe pentru activitãþile pe care
le desfãºoarã. Robert Winch nu exclude posibilitatea ca ºi persoana cu nevoie mai
puternicã de a domina sã fie la un moment dat „condusã” de partener, lãsându-l pe
acesta din urmã sã-ºi satisfacã nevoia de dominare (mult mai scãzutã). Sã ne
închipuim un soþ autoritar ºi o soþie cu nevoie redusã de autoritate. Se poate întâmpla
ca la un moment dat soþul sã aibã gripã ºi soþia sã „preia conducerea” îngrijirii lui.
În aceastã situaþie, atât nevoia soþiei de a domina, cât si cea a soþului de a se supune
sunt satisfãcute. Putem sã ne imaginãm ºi o altã situaþie, aceea a unui soþ autoritar,
cu o carierã militarã, ºi aceea a unei soþii cu o nevoie mai scãzutã de autoritate. Ne-
voia de dominare a soþului poate fi satisfãcutã, în mare mãsurã, în cadrul profe-
sional, astfel încât, în familie sã poatã lãsa ºi soþiei plãcerea de „a conduce”.

George Levinger (1966) nota faptul cã cele mai productive relaþii umane sunt
complementare: actul sexual, schimbul între cumpãrãtor ºi vânzãtor etc. Referindu-se
la ipoteza nevoilor complementare, George Levinger considera cã este rezonabilã,
dar dificil de conceptualizat. Este greu de stabilit care nevoi sunt complementare ºi
care nu. Apoi, fiecare partener din cadrul unui cuplu interacþioneazã ºi cu alte persoane
care pot constitui surse ale unor gratificaþii personale. Sã ne amintim exemplul dat
mai sus: bãrbatul cu tendinþe puternice de dominare, militar de carierã, îºi poate
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satisface aceste nevoi în mediul profesional. Nu putem stabili în ce mãsurã o nevoie
este satisfãcutã în relaþia cu partenerul ºi în ce mãsurã în relaþia cu terþe persoane. 

A. C. Kerckhof (1974) oferã un suport pentru ambele teorii: atât cea bazatã pe
similaritate, cât ºi cea bazatã pe complementaritate ºi aratã modalitãþile prin care
cei doi factori acþioneazã asupra selecþiei partenerului. Gradul de consens al valorilor
va progresa în timpul cãsãtoriei ºi, de asemenea, nevoia de completitudine va
progresa de-a lungul mariajului. Cercetãtorul american mãsoarã valorile ºi nevoile
psihologice la începutul relaþiei de cuplu ºi urmãreºte cum au evoluat acestea dupã
ºapte luni. Existau trei variante de rãspuns care marcau evoluþia relaþiei: 

1) suntem departe de a fi un cuplu definitiv; 
2) relaþia noastrã este neschimbatã; 
3) suntem mult mai aproape de a fi un cuplu definitiv. 

Timpul parcurs împreunã a fost un factor critic în determinarea relaþiei dintre
valorile consensuale ºi nevoile complementare (ca variabile independente) ºi pro-
gresarea relaþiei spre permanenþã (ca variabilã dependentã). Din raþiuni metodolo-
gice, cuplurile care erau împreunã de mai mult de 18 luni au fost grupate separat
de cele care erau împreunã de mai puþin de 18 luni. Valorile consensuale erau
semnificativ legate de progresul relaþiei numai pentru cuplurile care erau împreunã
de mai puþin timp, iar nevoile complementare se asociau semnificativ cu progresul
relaþiei doar pentru cuplurile a cãror duratã depãºea 18 luni.

Aºadar, în constituirea unei relaþii opereazã o serie de factori filtru. Mai întâi,
variabilele de status: clasa socio-economicã, religia, profesia etc. Apoi, consensul
valorilor devine o determinantã importantã a continuãrii relaþiei. Ulterior, relaþia
se bazeazã pe nevoi complementare pentru a deveni permanentã.

O ipotezã oarecum similarã cu teoria nevoilor complementare este cea avansatã
de R. Cattel ºi J. Nesselroade (1967). Cei doi cercetãtori susþin cã prietenia ºi cãsã-
toria sunt dictate de o dorinþã de a poseda anumite caracteristici prin împãrtãºirea
cu cel care le posedã deja, care este resimþitã de individ ca o necesitate a vieþii lui
sociale. O astfel de ipotezã implicã faptul cã o persoanã va tinde sã caute un par-
tener care are caracteristici dezirabile social: înfãþiºare plãcutã, inteligenþã, stabilitate
emoþionalã; în aºa mãsurã încât sã le extindã pe cele care îi lipsesc sau care îi sunt
caracteristice în mai micã mãsurã. R. Cattel ºi J. Nesselroade au solicitat unui grup
de subiecþi sã-ºi descrie prietenii. Rezultatele au arãtat cã atunci când subiecþii îºi
descriu prietenii ca diferiþi, îi percep ca având trãsãturi pe care ei înºiºi le admirã
ºi ar vrea sã le posede. 
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Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Analizaþi experimentul lui Stanley Schachter (1959). Comparaþi acest experiment cu
cercetãri similare privind fenomenul afilierii. De ce aleg oamenii sã fie împreunã cu ceilalþi
într-o situaþie stresantã?

Analizaþi critic modelul triunghiular al iubirii (R. Stenberg, 1986). Ce alte elemente
ar mai putea fi incluse într-un astfel de model? Ce puteþi spune despre diferitele forme
ale iubirii? În ce mãsurã le putem identifica în realitatea cotidianã?

Testaþi rolul proximitãþii în preferinþa pentru anumite obiecte sau persoane. Poate
proximitatea sã declanºeze reacþii inverse, de respingere? În ce condiþii?

Proiectaþi un experiment psihosociologic prin care sã testaþi influenþa atractivitãþii
fizice asupra rezultatelor unor interacþiuni cotidiene.

Ce puteþi spune despre rolul similaritãþii versus complementaritãþii în formarea
cuplurilor moderne? 

Susþineþi cu argumente una din propoziþiile: „Cine se aseamãnã, se adunã” sau „Con-
trariile se atrag”.
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Capitolul 10

Influenþa socialã 

Septimiu Chelcea

La limitã, „orice cuvânt este o încercare de influenþare a celuilalt” (Mucchielli,
2000/2002, p. 11). Vã voi spune o poveste adevãratã. Mãrturisesc deschis cã doresc
sã vã influenþez. În urmã cu mai mulþi ani – era în 1999 –, printr-o întâmplare feri-
citã, mã aflam la San Fracisco. Muþi oameni, mulþi turiºti. În port, forfotã. Se urcau
ºi coborau de pe vasele de croazierã persoane mai tinere ºi mai puþin tinere. În
apropierea debarcaderului o orchestrã îndemna la dans. Unii chiar prinseserã ritmul.
Cei mai mulþi însã priveau spectacolul splendid al primãverii pe coasta fãrã sfârºit
a Pacificului. Pe pontoane se rãsfãþau la soare leii de mare. În depãrtare veghea
Alcatraz-ul. La ieºirea din port, pe o alee umbroasã, stãteau înºiraþi la câþiva metri
unii de alþii cerºetorii. Unul dintre ei mi-a atras atenþia: era un afro-american, bine
clãdit, decent îmbrãcat, mai degrabã tânãr decât între douã vârste. Stãtea sub un
palmier, iar la picioare, pe trotuar, pusese o cutie de carton ºi o foaie de hârtie pe
care era scris cât se poate de citeþ „Daþi-mi ceva mãrunþiº sã beau o bere”! Nu vã
pot spune statistic dacã afro-americanul meu primea mai mulþi cenþi decât confraþii
lui. Ce vã pot spune este cã eu l-am ajutat sã-ºi potoleascã setea. De ce m-au
influenþat cuvintele lui? 

Termenul de „influenþã socialã” designeazã un tip de interacþiune între douã
entitãþi sociale (persoane sau grupuri), dintre care una este „þinta”, iar cealaltã
sursa „influenþei”. Ca urmare a acestei interacþiuni, þinta reacþioneazã altfel decât
în modul sãu obiºnuit faþã de un „obiect” (exprimând o opinie, fãcând o evaluare,
propunând o explicare sau realizând un comportament). Dupã D. Abrams ºi M.
A. Hogg (1990, p. 195) influenþa socialã desemneazã „Orice schimbare pe care
relaþiile persoanei cu alþii (indivizi, grupuri, instituþii ori societatea în ansamblul
ei) o produc asupra activitãþilor ei intelectuale, asupra emoþiilor sau acþiunilor ei”
(apud Boncu, 2002, p. 11).

Astfel definitã, influenþa socialã include fenomene ºi procese dintre cele mai
variate: complianþa, comunicarea în masã, conformarea, contagiunea comporta-
mentalã, individualizarea, facilitarea socialã, hipnoza, imitaþia, leadershipul, frâna-
rea socialã, normalizarea sau formarea normelor de grup, obedienþa, persuasiunea,
schimbarea atitudinilor. Din multitudinea acestor forme de influenþare, acum ºi
aici mã voi opri doar asupra normalizãrii (formarea normelor de grup), confor-
mãrii, obedienþei ºi manipulãrii comportamentale. 
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Normalizarea sau formarea normelor de grup

Opinia majoritarã ne afecteazã judecãþile ºi modul de a evalua evenimentele
ºi situaþiile sociale? Cum se formeazã normele de grup? Cum fixãm repere pentru
comportamentele noastre de zi cu zi?

Acestor întrebãri le-a dat rãspuns, fondat pe o serie de experimente de laborator,
psihosociologul american de origine turcã Muzafer Sherif (1906–1988) în lucrarea
The Psychology of Social Norms (1936). Experimentele sale, în care a folosit „efectul
autocinetic”, au devenit clasice. Aºa cum se ºtie, proiectarea pe un ecran a unui spot
intens luminos, fix într-o camerã întunecoasã creeazã iluzia cã spotul se miºcã. Acesta
este „efectul autocinetic”. Experimentele s-au desfãºurat astfel: într-o încãpere total
lipsitã de luminã, având dimensiunile de 5 m pe 3,3 m. 

Subiecþii de experiment (studenþi la Universitatea Columbia, New York) au
fost solicitaþi sã urmãreascã ºi sã aprecieze amplitudinea ºi direcþia deplasãrii
spotului luminos în douã condiþii: o datã, subiecþii erau introduºi individual în
sala de experiment pentru a evalua sensul deplasãrii spotului ºi amplitudinea
deplasãrii; în cea de-a doua situaþie, evaluarea se fãcea în prezenþa altor subiecþi
de experiment (asociaþi ai cercetãtorului). Subiecþilor de experiment li se dãdeau
urmãtoarele instrucþiuni scrise: „Când în camerã va fi întuneric, veþi primi semnalul
«gata». Dupã aceea va apãrea un punct luminos. Imediat va apãrea un punct lu-
minos. Dupã un timp, punctul luminos va începe sã se deplaseze. Când veþi observa
aceasta, apãsaþi pe manipulator. Punctul luminos va dispãrea. Vã rugãm sã ne
spuneþi atunci pe ce distanþã s-a miºcat punctul luminos. Încercaþi sã evaluaþi cât
mai exact posibil deplasarea punctului luminos”. 

În situaþia de evaluare individualã (o sutã de prezentãri experimentale în patru
ºedinþe) subiecþii îºi stabileau subiectiv o medie a estimãrilor amplitudinii miºcãrilor,
ajungând fiecare sã-ºi formeze o „ecuaþie personalã” a percepþiei (în medie, de opt
inci). În situaþia estimãrii în prezenþa altora, erau introduºi în sala de experiment
câte doi sau trei studenþi, care trebuiau sã aprecieze cu voce tare amplitudinea (doi
inci) ºi direcþia deplasãrii spotului. Fãrã nici o înþelegere prealabilã, dupã patru zile
de experimentare în situaþia de grup, subiecþii tind sã se apropie de media estimãrilor
grupului, renunþând la „ecuaþia personalã”. De ce? Pentru cã, prin preluarea normei
de grup, persoanele aflate în situaþii de acest tip eliminã incertitudinea (Sherif, 1936).
Alte explicaþii: pentru cã persoanele acordã credit tendinþei centrale (Flament, 1958;
de Montmollin, 1965) ºi pentru cã ele încearcã evitarea conflictului (Allport, 1962)
prin gestionarea divergenþelor iniþiale (Moscovici, 1985). 

Modelul experimental imaginat de Muzafer Sherif a fost utilizat de mulþi
psihosociologi, care au confirmat ºi reconfirmat rezultatele iniþiale. În plus, s-au

204 Psihologie socialã

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:14 AM  Page 204



pus în evidenþã o serie de factori care influenþeazã formarea normelor de grup:
B. N. Vidulich ºi I. P. Kaiman (1961) au relevat experimental cã factorii de perso-
nalitate (autoritarismul), ca ºi statusul social al subiecþilor intervin în formarea
normelor de grup; W. F. Stone (1965) a gãsit cã, indiferent de numãrul de estimãri,
cu cât grupul este mai numeros, cu atât distanþa subiectivã de deplasare a spotului
este mai micã; N. P. Pollis ºi R. L. Montgomery (1966) au pus în evidenþã impor-
tanþa familiaritãþii membrilor grupului asupra convergenþei estimãrilor ºi
trãiniciei normelor formate; G. Lemaine ºi colaboratorii (1969) au verificat influ-
enþa pe care o au relaþiile din cadrul grupurilor (coeziunea ºi ierarhia) asupra evalu-
ãrilor în „experimentele tip Sherif”.

Robert Jacobs ºi Donald Campbell (1961) au demonstrat printr-un experiment
„tip Sherif” cã grupurile au puterea de a influenþa indivizii în sensul perpetuãrii ideilor
false. De aceastã datã, designul experimental prevedea ca, dupã ce se forma norma
de grup privind deplasarea spotului, unul dintre cei trei asociaþi ai cercetãtorului
pãrãsea sala, fiind înlocuit cu un „subiect naiv”. A apãrut astfel o „a doua generaþie”
a grupului experimental (doi asociaþi ai cercetãtorului ºi doi subiecþi naivi). ªi de
aceastã datã asociaþii cercetãtorului (complicii cercetãtorului) dãdeau rãspunsuri false
ºi exagerate. La fel procedau ºi subiecþii naivi. Un alt asociat al cercetãtorului
pãrãseºte sala de experiment. Este un introdus un al treilea subiect naiv. Grupul
experimental este acum format din trei subiecþi naivi ºi un singur complice. A apãrut,
se poate spune, o „a treia generaþie”. Rãspunsul grupului continuã sã fie exagerat,
în ciuda faptului cã structura grupului s-a schimbat. În ultima fazã a experimentului,
pleacã din salã ºi cel din urmã complice. Îi ia locul un nou subiect naiv. ªi în aceastã
situaþie, în „cea de-a patra generaþie” a grupului, când în sala de experiment nu erau
decât subiecþi naivi, rãspunsurile false se perpetueazã. Ele persistã ºi la „generaþia
a cincea”. De la o generaþie la alta estimãrile false se pãstreazã. Pe mãsura succesiunii
generaþiilor ele devin din ce în ce mai moderate. Pe baza rezultatelor din acest
experiment ingenios, Robert Jacobs ºi Donald Campbell formuleazã concluzia cã
„subiecþii naivi sunt conspiratori involuntari, care perpetueazã o fraudã culturalã”
(apud. Drozda-Senkowska, 1999, p. 50).

Conformarea

Am vãzut cum se formeazã normele de grup, în ce constã normalizarea. Dar
cum influenþeazã grupul, având norme constituite, judecãþile ºi conduita indivi-
zilor? Acestei probleme a cãutat sã-i dea rãspuns, printr-o serie de experimente
de laborator, psihosociologul american Solomon Asch (1907–1996). În situaþia
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experimentalã creatã, li se prezentau subiecþilor (123 de studenþi, cu vârsta cuprinsã
între 17 ºi 25 de ani), pe un carton cu dimensiunile de 15 cm pe 44 cm, trei linii
(segmente de dreaptã) inegale A, B, C. Acestea trebuiau comparate cu un etalon
(o barã de aproximativ 15 cm lungime ºi 1 cm grosime) de pe un alt carton
(prezentat în partea dreaptã a subiecþilor). Dintre cele trei bare desenate pe cartonul
din stânga, una era egalã cu linia etalon. Subiecþilor de experiment li se comunica
faptul cã se testeazã acuitatea lor vizualã. Sarcina experimentalã consta în indicarea
cu voce tare a segmentului de dreaptã egal cu etalonul. În experiment s-au folosit
„subiecþi complici” (asociaþi ai experimentatorului) ºi „subiecþi naivi” (care nu
cunoºteau scopul real al experimentului). 

În condiþia experimentalã de control, în care subiecþii naivi (N = 37) erau testaþi
individual, nu s-au înregistrat decât douã estimãri eronate în stabilirea egalitãþii dintre
etalon ºi unul dintre segmentele de dreaptã prezentate (A, B, C). Când subiecþii de
experiment erau testaþi în condiþii de grup (câte 7 pânã la 9 persoane) ºi complicii
experimentatorului dãdeau rãspunsuri false (conform instrucþiunilor primite),
aproximativ 75 la sutã dintre subiecþii naivi se conformau cel puþin o datã evaluãrii
greºite a grupului (în experiment s-au prezentat succesiv 12 perechi de stimuli). Rata
conformãrii a fost de aproape 32 la sutã. Dar a fost suficient ca doar unul dintre cei
ºase subiecþi complici sã formuleze cu voce tare un rãspuns corect pentru ca proporþia
conformãrii sã scadã la ºase la sutã. S-a pus astfel problema dacã absenþa unanimitãþii
grupului diminueazã influenþa acestuia. (Tabelul 1) 

Tabelul 1. Influenþa obþinutã de majoritate în experimentul lui S. Asch (dupã
W. Doise et al., 1978/1996, p. 106)

Conform experimentelor lui Solomon Asch (1951), reluate de V. L. Allen ºi
J. M. Levine (1966, 1971), procentul conformismului scade când membrii grupului
nu sunt de acord între ei, ca ºi în cazul în care unul dintre subiecþii complici nu
este credibil în rãspunsul pe care îl dã (poartã ochelari cu lentile foarte groase,
se plânge cã nu vede bine etc.).

Experimentele lui Solomon Asch (1952) au arãtat cã „sub influenþa unei
majoritãþi numerice, s-ar putea sã ajungem sã numim negru ceea ce este alb”
(Drozda-Senkowska, 1999, p. 60). Ele au pus în evidenþã importanþa deosebitã
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Gradul de perseverenþã în eroare Procent de influenþã

Un rãspuns corect pentru ºase incorecte 53,0

Un rãspuns corect pentru douã incorecte 36,8

Un rãspuns corect pentru unul incorect 38,6

Patru rãspunsuri corecte pentru unul incorect 26,2
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pe care o are unanimitatea membrilor grupului. De asemenea, experimentele
proiectate conform paradigmei Solomon Asch au evidenþiat rolul mãrimii ºi al
structurii grupului în influenþarea indivizilor. La limitã, când un subiect naiv este
confruntat cu un asociat al cercetãtorului, influenþa este aproape nulã. Influenþa
începe sã creascã de la doi, trei complici, menþinându-se oarecum constantã indife-
rent de mãrimea grupului. (Tabelul 2)

Tabelul 2. Numãrul mediu al erorilor, în funcþie de mãrimea grupului în
experimentul  lui S. Asch (dupã W. Doise et al., 1978/1996, p. 107)

Dar de ce se conformeazã subiecþii la norma de grup? Pentru cã sunt supuºi
unei influenþe duble: „informaþionalã” ºi „normativã” (M. Deutsch ºi H. B. Gerard,
1955). Pe de o parte, subiecþii – mai ales când nu sunt siguri de propriile lor cu-
noºtinþe – utilizeazã comportamentul celorlalþi ca pe o sursã de informare corectã
(„conformare informaþionalã”) ºi, pe de altã parte, ei acceptã norma grupului pentru
cã doresc sã fie acceptaþi de grup, pentru a nu fi criticaþi sau izolaþi („conformare
normativã”). Cele douã tipuri de conformare pot acþiona adesea concomitent.

De-a lungul timpului, s-au adunat dovezi experimentale atât în favoarea
conformãrii informaþionale, cât ºi pentru susþinerea conformãrii normative. Con-
formarea informaþionalã a fost probatã de numeroase experimente. De exemplu,
D. A. Wilder (1977) a demonstrat experimental cã nu atât numãrul de persoane
care compun majoritatea este hotãrâtor pentru conformare, ci numãrul de persoane
care sunt percepute ca fiind diferite una de cealaltã ºi care fac, deci, evaluãri
independente. D. A. Wilder a constatat cã subiecþii confruntaþi cu un obiect nonam-
biguu au fost mai influenþaþi de douã grupuri de câte douã persoane decât de un
grup de patru persoane, precum ºi de douã grupuri de câte trei persoane faþã de
un grup de ºase persoane. Argumentele în favoarea conformãrii normative sunt
adesea indirecte ºi de naturã teoreticã, introducându-se o distincþie între „confor-
marea publicã” ºi „conformarea privatã”. Fenomenul complezenþei (complianþei)
poate fi invocat ca argument al conformãrii normative. 

Aºadar, prin complezenþã (sau complianþã) se înþelege situaþia de acceptare
publicã, nu însã ºi privatã, a influenþei normative; conformare de suprafaþã, fãrã
a se schimba convingerile profunde. Geneviève Paicheler (1988) considerã com-
plianþa ca fiind conformism, dar ºi rezistenþã la influenþã. Complianþa pregãteºte
schimbarea comportamentalã când circumstanþele o permit, când se întrezãresc
alte modalitãþi de a ieºi din situaþie, când dispare teama de sancþiuni ºi constrângeri.
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Personal, apreciez cã în perioada comunistã majoritatea oamenilor au dat dovadã
de complezenþã, nu de conformism sau de interiorizare a doctrinei comuniste. Eve-
nimentele din decembrie ’89 ne-au eliberat pe mulþi dintre noi de frica paralizantã
indusã de regimul totalitar ceauºist.

Obedienþa

Termenul de „obedienþã” (suprasupunere) desemneazã schimbarea comporta-
mentalã sub presiunea directã ºi explicitã a unei „majoritãþi calitative” (de exemplu,
o persoanã cu autoritate). Este un tip special de influenþare socialã, care se deo-
sebeºte de conformare prin trei caracteristici: 

1) diferenþa de status social între „sursã” ºi „þintã”; 
2) intenþia „sursei” de a influenþa ºi controla supunerea „þintei”; 
3) gradul de similitudine între comportamentul „sursei” ºi comportamentul

„þintei” (Levine ºi Pavelchak, 1990, p. 43). 

În cazul conformãrii, membrii grupului care influenþeazã au acelaºi status
social ca ºi persoana influenþatã. Ei nu au scopul de a modifica într-un fel sau
altul judecãþile, atitudinile sau comportamentele altora. În fine, comportamentele
celor care influenþeazã sunt similare celor ale persoanelor influenþate. În cazul
obedienþei, situaþia este diametral opusã: cel ce dã ordin are un status social superior
(are autoritate legitimã), îºi propune sã supravegheze „þinta” ºi nu face ce îi cere
„þintei sã facã”. Vechiul proverb românesc „Fã ce spune, nu ce face popa!” mi se
pare foarte ilustrativ în acest sens.

Contrariat, stupefiat ºi revoltat în acelaºi timp de crimele naziste împotriva
evreilor din perioada 1933–1945, când milioane de oameni au fost uciºi în camerele
de gazare ºi în lagãrele de muncã, psihosociologul american Stanley Milgram
(1933–1984) a început, în 1961, sã studieze experimental fenomenul supunerii faþã
de autoritate. În 1974 a publicat lucrarea Obedience to Authority. An Experimental,
care a rãscolit conºtiinþa cititorilor din întreaga lume, arãtând cã supunerea exageratã
faþã de autoritate poate conduce la crime împotriva umanitãþii.

Primele experimente ale lui Stanley Milgram s-au desfãºurat la Universitatea
Yale. Subiecþii de experiment au fost recrutaþi printr-un anunþ publicat în ziarul
local. S-a spus cã este vorba despre un experiment care urmãreºte sã verifice
memoria ºi învãþarea. Pentru participarea timp de o orã la experiment, subiecþii
primeau 4,50 $. S-au prezentat 296 de persoane cu vârsta cuprinsã între 20 ºi 50
de ani, de diferite profesii: de la muncitori necalificaþi pânã la specialiºti cu înaltã
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calificare. Ulterior, s-au fãcut, aleatoriu, solicitãri telefonice de participare. Au
dat curs invitaþiei de participare la experiment aproximativ 12 la sutã dintre cei
apelaþi. Sarcina de învãþare consta din memorarea, dupã o singurã lecturã, a unei
liste de 40 de perechi de cuvinte (de exemplu, cer – albastru, zi – plãcutã, raþã –
sãlbaticã etc.). Apoi se citeau cuvintele: cer, zi, raþã º.a.m.d., iar subiecþii trebuiau
sã completeze: albastru, plãcutã, sãlbaticã etc. În cazul în care greºeau, ei trebuiau
sã suporte o sancþiune sub forma unui ºoc electric administrat prin apãsarea unui
buton al aparatului generator de electricitate. Printr-o tragere la sorþi trucatã,
subiecþii de experiment primeau totdeauna rolul de examinatori, iar unuia dintre
complicii (asociaþii) experimentatorului îi revenea rolul de elev care trebuia sã
înveþe lista de perechi de cuvinte. Complicele experimentatorului era instruit sã
dea de 30 de ori rãspunsuri greºite, inclusiv cum sã reacþioneze la ºocurile electrice
administrate: între 75 ºi 105 volþi, geme uºor; între 120 ºi 150 de volþi, strigã de
durere; începând de la 150 de volþi, strigã ºi cere sã fie eliberat; de la 180 de volþi
urlã de durere; la 270 de volþi implorã sã înceteze experimentul; la 300 de volþi,
urlã îngrozitor, iar dincolo de 330 de volþi sã nu mai reacþioneze în nici un fel.
Generatorul electric era prevãzut cu 30 de butoane sub care erau inscripþionate
numãrul de volþi (de la 15 la 450) ºi intensitatea (ºoc slab, moderat, puternic, foarte
puternic, intens, foarte intens, periculos). Subiecþii de experiment primeau
instrucþiunea de a administra ºocuri electrice din ce în ce mai puternice când
„elevii” greºeau asocierea cuvintelor: la prima eroare ºocul administrat era de 15
volþi, la a doua de 30, la a treia de 45 etc. La a 16-a eroare complicii experimenta-
torului propun administrarea unui ºoc electric de 225 de volþi. În final, se ajunge
la ºocuri electrice de 450 de volþi, letale, desigur. Pentru ca sã se convingã de
faptul cã generatorul electric funcþioneazã, la începutul ºedinþei subiecþii de
experiment suportau ei înºiºi un ºoc electric de 45 de volþi. 

Rezultatele experimentului au contrazis previziunea specialiºtilor, care erau
convinºi cã subiecþii de experiment nu vor da ascultare ordinului de a administra
ºocuri letale. În condiþiile experimentului, 25 la sutã dintre subiecþi au administrat
ºocuri de 450 de volþi, 65 la sutã au aplicat ºocuri electrice periculoase. Spre
„fericirea” subiecþilor de experiment, ºi aparatul generator de electricitate era
trucat. Chiar dacã sub butoane erau trecute intensitãþi ale curentului electric de
sute de volþi, aparatul nu putea sã genereze decât ºocuri foarte slabe, nepericu-
loase. Subiecþii de experiment erau convinºi cã reacþiile complicilor sunt adevãrate
(grimase, strigãte ºi urlete de durere, se înþelege, trucate) ºi cã ei aplicã ºocuri
electrice din ce în ce mai puternice.

Experimentul acesta a arãtat tendinþa de supunere faþã de autoritate, dar ºi faptul
cã între atitudine ºi comportament existã o rupturã. Auzind strigãtele de durere, mulþi
dintre subiecþii de experiment încercau sã se opunã ordinului de sporire a intensitãþii
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ºocurilor electrice. Se supuneau însã atunci când experimentatorul intervenea
autoritar: „Continuaþi, vã rog!”; „Experimentul cere sã continuaþi!”; „Este absolut
necesar sã continuaþi!”; „Nu aveþi de ales, trebuie sã continuaþi!”. ªi subiecþii de
experiment continuau … Ei treceau într-o „stare agenticã”, se considerau doar agenþi
ai unei voinþe care îi depãºeºte (întocmai ca mulþi ofiþeri naziºti care au executat
ordinele lui Hitler).

Stanley Milgram (1974) a rafinat design-ul experimental, urmãrind sã punã în
evidenþã importanþa diferiþilor factori în producerea obedienþei. De exemplu, când
a mutat locaþia experimentului de la Interaction Laboratory of Yale University într-un
imobil oarecare din Bigeport, supunerea faþã de ordinele date de experimentator
s-a redus de la 65 la sutã la 48 la sutã, ceea ce aratã cât de important este prestigiul
instituþiei în obþinerea rãspunsurilor obediente. Când a fãcut sã varieze distanþa dintre
subiecþii de experiment care aplicau ºocuri electrice ºi „victimele” lor, s-a constatat
cã supunerea descreºte o datã cu mãrirea distanþei. (Tabelul 3)

Tabelul 3. Relaþia dintre apropierea de victimã ºi intensitatea ºocurilor
electrice (dupã S. Milgram, 1974, p. 35)

Notã. N = 40. Cifrele reprezintã procentele din totalul subiecþilor de experiment. 

S-a constatat cã distanþa dintre cel ce ordonã ºi cel care trebuie sã execute o
anumitã sarcinã (aplicarea ºocurilor electrice) influenþeazã obedienþa. Când
experimentatorul se afla în aceeaºi camerã cu subiecþii de experiment, proporþia
obedienþilor era – aºa cum s-a vãzut – de 65 la sutã; când acesta transmitea ordinele
prin telefon dintr-o altã camerã, mai puþin de 25 la sutã aplicau ºocuri electrice
(unii subiecþi declarau cã au aplicat ºocuri aºa cum li s-a cerut, dar în realitate
nu o fãcuserã). 

Rezultatele experimentelor lui Stanley Milgram (1974, p. 125) sunt nu numai
spectaculoase, arãtând cã „ne naºtem cu un potenþial de obedienþã, care în inte-
racþiune cu influenþa societãþii produce un om obedient”, dar ºi cu aplicativitate
imediatã: de exemplu, dacã avem autoritate legitimã ºi vrem sã îi influenþãm pe
alþii, se recomandã sã le adresãm îndemnurile, cerinþele, ordinele direct, nu prin
intermediari, de la distanþã. În acelaºi timp, rezultatele experimentelor la care m-am
referit explicã cel puþin parþial de ce numãrul victimelor în rãzboaiele moderne
a crescut, comparativ cu al celor din rãzboaiele medievale. Astãzi se ucide de la
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Intensitatea ºocurilor
Exp. I 

Fãrã sã vadã 
sau sã audã

Exp. II 
Feedback

vocal

Exp. III 
Apropiere

Exp. IV 
Atingerea
victimei

Nivelul maxim (450 volþi) 26,0 25,0 16 ,0 12,0

Procentul subiecþilor obedienþi 65,0 62,5 40,0 30,0
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mare distanþã, cu ajutorul „armamentului inteligent”, nu ca în trecut, cu sabia sau
suliþa: militarii nu-ºi mai vãd victimele ºi executã „orbeºte” ordinele!

Stanley Milgram a identificat ºi o serie de condiþii antecedente ale obedienþei:
familia, sistemul instituþional, recompensele. Supunerea este slabã sau chiar nulã: 

1) când unul dintre experimentatori se opune ordinului dat de cãtre celãlalt; 
2) când un „complice” solicitã aplicarea ºocurilor electrice în absenþa experi-

mentatorului; 
3) când experimentatorii dau ordine contradictorii.

Chiar dacã obedienþa nu are întotdeauna consecinþe negative, chiar dacã
design-ul experimentelor lui Stanley Milgram a ridicat probleme deontologice,
meritã sã reþinem ºi sã reflectãm asupra concluziilor sale.

Manipularea

Nu orice acþiune de influenþare reprezintã o tentativã de manipulare. Doi reputaþi
psihosociologi, Robert-Vincent Joule ºi Jean-Leon Beauvois (1987/1997, p. 7), spun:
„sã obþii de la cineva sã adopte o conduitã […] pe care ar fi preferat sã nu o urmeze
– ºi pe care n-ar fi adoptat-o la o simplã cerere directã –, spunând lucrurilor pe nume,
înseamnã manipulare”. 

Consider cã, pentru a analiza manipularea, ar trebui sã rãspundem la urmãtoa-
rele zece întrebãri: 

1) Cine manipuleazã?
2) Cine este manipulat?
3) Care este scopul imediat al acþiunii?
4) Care este scopul îndepãrtat al purtãtorului autoritãþii?
5) Care este scopul îndepãrtat al subiecþilor umani?
6) Ce mijloace utilizeazã purtãtorul autoritãþii?
7) Ce mijloace utilizeazã subiecþii umani?
8) Care este contextul psihosocial?
9) Care sunt „efectele perverse” ale atingerii scopului imediat?
10) Care sunt „efectele perverse” ale atingerii scopurilor îndepãrtate?

(Chelcea, 1994, p. 142).

Personal, înþeleg prin manipulare comportamentalã influenþarea „þintelor”
(indivizi, grupuri, mulþimi) în vederea realizãrii unor acþiuni în discordanþã cu
propriile lor scopuri, fãrã ca acestea sã conºtientizeze discrepanþa dintre propriile
lor scopuri ºi scopurile îndepãrtate ale „surselor de influenþã”. În acord cu aceastã
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definiþie, am propus „Schema celor zece C-uri” pentru analiza psihosociologicã
a manipulãrii (S. Chelcea, 1994, p. 142). 

În literatura de specialitate sunt prezentate tehnicile psihosociale de manipu-
lare comportamentalã cele mai cunoscute ºi, în acelaºi timp, cele mai frecvent
utilizate în viaþa de zi cu zi: piciorul-în-uºã (foot-in the-door), uºa-în-faþã (door-
in-the-face); amorsarea (low-ball).

Tehnica „Piciorul-în-uºã” constã în a cere iniþial mai puþin pentru a obþine în
final mai mult, exact cât ai dorit la început. Jonathan L. Freedman ºi Scott C. Fraser
(1966) au fost primii care au descris aceastã tehnicã, fãrã a o numi ca atare. Cei
doi psihosociologi americani au testat ipoteza: dacã subiecþii de experiment acceptã
sã îndeplineascã o cerere care presupune un cost mai mic, atunci este probabil ca
ei sã accepte apoi ºi o cerere cu cost mai mare. În fond, este vorba despre ceea ce
adesea se întâmplã: dai un deget ºi îþi ia toatã mâna. Jonathan L. Freedman ºi Scott
C. Fraser au explicat iniþial rezultatele experimentului lor prin teoria „angaja-
mentului”. În final, au propus o altã explicaþie: „efectul piciorul-în-uºã” s-ar datora
schimbãrii autopercepþiei subiecþilor. Dupã îndeplinirea primei solicitãri, persoanele
îºi autoatribuie calitatea de a fi capabile sã-i ajute pe alþii ºi, ca atare, rãspund pozitiv
ºi celei de-a doua solicitãri, care presupune un cost sporit. 

Explicarea efectului piciorul-în-uºã prin schimbarea autopercepþiei a fost
verificatã în numeroase experimente (Pliner et al., 1974; Seligman et al., 1976;
Snyder ºi Cunningham, 1985). Într-un studiu din 1972, Mary Harris a interpretat
procesele psihice implicate în tehnica „piciorul-în-uºã” fãcând apel la norma
responsabilitãþii sociale (vezi lecþia despre comportamentul prosocial). Un an mai
târziu, Mark Lepper a propus explicarea efectului amintit prin tendinþa oamenilor
de „suprajustificare”. Într-un studiu mai recent, D. R. Gorssini ºi J. M. Olson
(1995) au demonstrat experimental cã tehnica „piciorul-în-uºã” se datoreazã
schimbãrii autopercepþiei, în sensul autoatribuirii trãsãturii de „generozitate”.
Efectul „piciorul-în-uºã” a fost explicat ºi prin „nevoia de consistenþã” a oamenilor,
prin ceea ce Robert B. Cialdini (1995) a numit „consistenþã publicã”.

Tehnica „Uºa-în-faþã“ constã în solicitarea iniþialã a unei acþiuni cu cost mare,
pentru ca în final sã se accepte cererea pentru o acþiune cu cost moderat, avut în
vedere de la început. Primul studiu despre aceastã tehnicã, diametral opusã tehnicii
de manipulare prezentatã anterior, a fost publicat de Robert B. Cialdini et al. (1975).
Cum se procedeazã? Se cere subiecþilor sã efectueze o acþiune care are un cost foarte
mare. Aceºtia refuzã. Apoi se solicitã acþiuni cu cost din ce în ce mai mic, pânã se
ajunge la acceptarea acþiunii vizate de la început. Este vorba despre un proces de
negociere, în care intervine „norma reciprocitãþii”. În acord cu aceastã normã, dacã
þi se face o concesie, te simþi obligat ca, la rândul tãu, sã faci ºi tu celuilalt o concesie.
Astfel, se ajunge sã acþionezi aºa cum „profesioniºtii complianþei” (politicieni,
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profesori, vânzãtori etc.) doresc. Robert B. Cialdini ºi Karin Ascani (1976) au
verificat experimental eficacitatea tehnicilor de manipulare ºi au gãsit cã tehnica
„uºa-în-faþã” produce efecte mai puternice decât tehnica „piciorul-în-uºã”, pentru
cã dã persoanelor manipulate sentimentul cã li s-a fãcut o favoare, cã sunt
responsabile, cel puþin parþial, pentru decizia luatã. S-a demonstrat experimental
cã tehnica „uºa-în-faþã” funcþioneazã numai dacã cele douã cereri se succed într-un
interval de timp relativ scurt. De asemenea, s-a constatat, ceea ce era uºor de
prevãzut, cã efectul „uºa-în-faþã” este limitat în cazurile în care cererea iniþialã este
exagerat de mare. O solicitare iniþialã nerezonabil de mare genereazã resentimente,
chiar ostilitate, astfel cã nu se mai obþine efectul scontat

Tehnica „Mingea-la-joasã-înãlþime” (sau tehnica „amorsãrii”) constã în reve-
larea costurilor reale ale acþiunilor dupã ce persoanele au luat decizia sã realizeze
respectivele acþiuni. Robert B. Cialdini et al. (1978) au proiectat urmãtorul
experiment: au cerut unor studenþi de la Universitatea din Arizona sã participe la
un experiment psihologic, anunþându-i cã experimentul nu le solicitã un efort
deosebit. Dupã ce au obþinut consimþãmântul studenþilor, li s-a spus cã experi-
mentul urma sã aibã loc la ora 7 a.m. (ceea ce însemna un efort din partea stu-
denþilor sã ajungã la timp; dimineaþa somnul este dulce!). Aproximativ 56 la sutã
dintre studenþii care se angajaserã sã participe la experiment s-au þinut de cuvânt
(comparativ cu circa 31 la sutã dintre studenþii care au acceptat sã participe la
experiment în condiþiile în care li s-a comunicat de la început costul real al acþiunii,
faptul cã experimentul va avea loc dis-de-dimineaþã).

Se pare cã oamenii se conduc dupã dictonul „Unde a mers suta, meargã ºi
mia”. Deºi foarte eficientã, tehnica „mingea-la-joasã-înãlþime” este discutabilã
sub raportul moralitãþii. Ea este frecvent utilizatã nu numai în relaþia dintre vân-
zãtor ºi cumpãrãtor, dar ºi în relaþiile de curtare sau familiale.

Nu vreau sã închei discuþia despre influenþarea socialã fãrã a vã dezvãlui arta
de a influenþa pe care se pare cã o stãpânea cerºetorul din portul San Francisco,
despre care v-am povestit la începutul lecþiei. Probabil cã el ºtia – nu din cãrþi
de psihosociologie, ci din paginile vieþii – cã în mod obiºnuit oamenii iniþiazã
acþiuni numai dacã acestea au pentru ei un sens pozitiv. A da bani unui cerºetor
nu reprezintã neapãrat o acþiune cu sens pozitiv. Oricum, pentru mine nu. Mulþi
sunt rãufãcãtori în toatã puterea cuvântului, ocolesc munca, ascund adevãrul, sunt
organizaþi în reþele de tip mafiot. În cazul cerºetorului care voia sã bea o bere,
situaþia a fost alta. Mesajul lui i-a modificat poziþionarea, fapt ce m-a condus la
construirea unui sens pozitiv pentru actul de a-i îndeplini dorinþa. Mi-am zis:
cine nu ar bea o bere într-o zi însoritã?! ªi apoi, iatã, am întâlnit un cerºetor care
nu este ca ceilalþi: spune adevãrul! Mesajul „Daþi-mi ceva mãrunþiº sã beau ºi
eu o bere!” a transformat în mintea mea un „delincvent” într-un „om cinstit”.
Respectul meu pentru adevãr a conferit un sens pozitiv acþiunii de a-l ajuta. Teoria
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214 Psihologie socialã

contextualizãrii situaþiei (Mucchielli, 2000/2002, pp. 37-43) ne ajutã sã înþele-
gem de ce suntem influenþaþi ºi, uneori, chiar manipulaþi. 

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Pe baza observaþiei comportamentelor de zi cu zi, daþi exemple de situaþii de influenþã
socialã. 

Daþi exemple de situaþii noi care impuneau alte repere comportamentale ºi de gândire.
Care este designul „experimentelor tip Sherif”?

Ce se înþelege prin termenul de „normalizare”?
Daþi exemple de situaþii în care grupul determinã perpetuarea unor idei false.
Din observaþiile cotidiene, credeþi cã influenþa majoritãþii creºte liniar? În ce constã

deosebirea dintre conformarea informaþionalã ºi cea normativã?
Credeþi cã în perioada comunistã a existat complianþã sau adeziune intimã la tezele

partidului unic? Dar azi se mai manifestã complianþa? În ce situaþii?
Cine sunt profesioniºtii complianþei? Cum acþioneazã ei? Analizaþi o situaþie în care

aþi dat dovadã de complianþã. Aþi încercat complianþa asupra altora? Aþi reuºit?
Daþi exemple de situaþii în care obedienþa conduce la efecte pozitive. Acceptaþi sau

respingeþi învãþãtura din popor (proverbul) „Capul plecat sabia nu-l taie?”. Justificaþi
opþiunea dumneavoastrã.

Cunoaºteþi proverbe româneºti care condamnã obedienþa? Comentaþi-le.
Ce se înþelege prin „stare agenticã”?
V-aþi simþit vreodatã manipulat(ã)? Dar dumneavoastrã aþi încercat sã-i manipulaþi

pe alþii? Aþi reuºit? Vã consideraþi o „persoanã machiavelicã”?
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Capitolul 11

Cogniþia socialã

Loredana Ivan

Cogniþia socialã: 
cunoaºterea ºtiinþificã a cunoaºterii comune

Consacrarea psihologiei, sociologiei ºi, prin extensie, a psihologiei sociale ca
ºtiinþe s-a fãcut iniþial printr-un demers de negare a importanþei cunoaºterii comu-
ne, bazate pe bunul simþ ºi de încurajare a trecerii de la cunoaºterea comunã, la
cunoaºterea ºtiinþificã. Caracterul fragmentar ºi iluzoriu al cunoaºterii comune a
fost nu o datã subliniat tocmai pentru cã ºtiinþele sociale aveau ca deziderat pro-
ducerea de cunoaºtere care nu era accesibilã simþului comun, întocmai ºtiinþelor
exacte. ªi totuºi, cum anume cunosc oamenii obiºnuiþi lumea în care trãiesc? Cum
atribuie semnificaþii evenimentelor din viaþa proprie ºi din viaþa altora, cum infe-
reazã prezenþa sau absenþa unor caracteristici în cazul personelor cu care interac-
þioneazã pentru prima datã ºi cum analizeazã, interpreteazã ºi selecteazã informaþia
din realitatea socialã imediatã? 

Studiul psihologiei bunului simþ are valoarea ºtiinþificã certã în înþelegerea relaþiilor
interpersonale […] putem vorbi, de asemenea, de mecanisme psihice naive care
presupun modalitãþi implicite pe care le urmãm în comportamentele noastre zilnice,
legi simple mecaniciste dupã care ne ghidãm. Cineva ar putea sã vorbeascã despre
„psihologia naivã” care ne oferã principiile pe baza cãrora ne construim imagini
despre ceea ce ne înconjoarã ºi reacþionãm în consecinþã (F. Heider, 1958, p. 5).

Cogniþia socialã a devenit domeniul central al psihologiei sociale pentru cã
ºi-a propus sã rãspundã acestor întrebãri, lansând practic ideea nu a unei delimitãri
de cunoaºterea comunã, ci a unui demers ºtiinþific de investigare a acesteia. 

Cogniþia socialã se referã la procesele mentale prin care atribuim sens lumii în
care trãim […] în sens larg, se referã la aspectele procesãrii cognitive care sunt
determinate de interacþiunile sociale, reale sau imaginare ºi care, la rândul lor,
influenþeazã comportamentul social al individului. În sens restrâns, cogniþia
socialã se referã la o direcþie de cercetare în care sunt folosite principiile cognitive
pentru a investiga ºi explica temele centrale ale psihologiei sociale: inferenþa
socialã, selful, percepþia persoanei (Quinn, Macrae ºi Bodenhausen, 2006, p. 66).
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Istoric, cogniþia socialã a însemnat o schimbare de paradigmã de la viziunea
behavioristã asupra comportamentului uman, care propunea o abordare de tip
stimul-rãspuns cu ignorarea proceselor de prelucrare selectivã individualã a
informaþiilor în funcþie context – ceea ce am numit simplu aici „cunoaºtere
comunã” – la abordarea gestaltistã, care avea în centru studiul formãrii primelor
impresii – ceea ce numim astãzi „percepþie socialã”. Doi psihosociologi americani,
Solomon Asch ºi Fritz Heider, ºi unul englez, Frederick Bartlett, sunt consideraþi
astãzi pionierii studiilor de cogniþie socialã. Împãrtãºind viziunea gestaltistã în
explicarea comportamentelor umane, cei trei cercetãtori au contribuit la structu-
rarea domeniului cogniþiei sociale pe direcþii care se regãsesc ºi în studiile con-
temporane. Solomon Asch (1946) s-a ocupat de modul în care oamenii îºi formeazã
primele impresii, arãtând cã anumite trãsãturi de personalitate pot fi „centrale”,
în sensul cã prezenþa sau absenþa lor influenþeazã decisiv formarea primei impresii,
pe când alte trãsãturi au doar un rol periferic. Într-un experiment care a rãmas
celebru în literatura psihosociologicã, Solomon Asch a probat faptul cã dimen-
siunea atributelor cald/rece este centralã în formarea primelor impresii, persoanele
abstracte descrise prin ºapte atribute, printre care ºi termenul „cald”, înregistrând
evaluãri diferite comparativ cu cele descrise prin aceleaºi atribute, însã cu înlo-
cuirea atributului „cald” prin opusul sãu, „rece”. 

Fritz Heider (1958), pe de altã parte, a propus termenul de „savant naiv”,
considerând cã individul obiºnuit, care proceseazã informaþii din realitatea socialã,
procedeazã asemenea unui cercetãtor: se ocupã de identificarea cauzelor în ex-
plicarea comportamentelor celorlalþi. Formulând distincþia între cauze dispo-
ziþionale, interne (care þin de personalitate, de modul în care „este” individul) ºi
cauze contextuale, externe (care þin de caracteristicile situaþiei analizate), Fritz
Heider a bus bazele teoriilor atribuirii, care alãturi de erorile cognitive constituie
astãzi teme centrale ale cogniþiei sociale.

Rolul de necontestat al lui Frederick Bartlett (1932/1995) þine de introducerea
termenului de „schemã mentalã”, considerat astãzi concept cheie în domeniul cog-
niþiei sociale. Cercetãrile sale cu privire la modul în care subiecþii selecteazã infor-
maþii dintr-un ansamblu informaþional complex au relevat existenþa schemelor
mentale, ca ansambluri informaþionale strucuturate, stocate în memorie, bazate pe
experienþã ºi care condiþioneazã selecþia ºi interpretarea informaþiilor noi, inclusiv
stocarea ºi reactualizarea lor din memorie. Vom analiza în continuare cele trei direcþii
care contureazã ºi astãzi domeniul cogniþiei sociale, pornind de la o atentã analizã
a rolului schemelor mentale – numite în unele lucrãri „scheme sociale” (vezi, spre
exemplu, Pennington 2000/2002, p. 69) datoritã influenþelor sociale în procesul
formãrii lor – care intervin practic în toate procesele cognitive menþionate: percepþia
ºi evaluarea celorlalþi, atribuirea de cauze comportamentelor, atragerea atenþiei ºi
în general vorbind procesului codificãrii ºi decodificãrii informaþiilor.
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Rolul central al schemelor mentale în 
domeniul cogniþiei sociale

Cogniþia socialã are în centru termenul de „inferenþã socialã”, reducându-se,
dupã unii autori, la „studiul modului în care indivizii fac inferenþe ºi elaboreazã jude-
cãþi, pe baza informaþiei sociale” (Taylor, Peplau ºi Sears, 1994/2006, p. 66). Ter-
menul de „inferenþã socialã”, sau „judecatã socialã”, persupune: colectarea unor
informaþii, acordarea de atenþie selectivã doar unora dintre ele ºi formularea unor
evaluãri în consecinþã. Schemele mentale sunt elemente care joacã un rol important
în toate cele trei procese menþionate: sunt seturi organizate de cogniþii despre anumite
concepte sau, general vorbind, despre anumiþi stimuli, care cuprind informaþii despre
acei stimuli, relaþiile dintre aceste informaþii ºi, de asemenea, un ansamblu de exem-
ple. Putem identifica scheme despre anumite persoane, scheme rol, self-scheme,
scheme despre grupuri sociale (stereotipuri) ºi, respectiv, scheme eveniment sau
scripturi. Schemele sunt „scurtãturi” mentale care ne ajutã sã decodificãm rapid
informaþia din mediul social, sã încadrãm noile informaþii în categorii, sã evaluãm
rapid informaþia, având la bazã experienþa trecutã. Schemele au valoare adaptativã,
oferind o sintezã a lumii înconjurãtoare fãrã de care individul nu ar putea procesa
informaþia complexã din mediul sãu. Dacã, spre exemplu, vedem pentru prima oarã
o persoanã, iar aceasta gesticuleazã larg, se apropie de interlocutor ºi îl atinge, zâm-
beºte frecvent în prezenþa altora, iniþiazã subiecte de conversaþie ºi îi place în general
sã vorbeascã, probabil cã se activeazã schema „persoanã extravertã” sau „persoanã
sociabilã”. Activarea schemei s-a produs în prezenþa personei în cauzã pe care am
ºtiut în ce categorie sã o încadrãm. Prin urmare, schemele au rolul de a reduce incer-
titudinea individului, creându-i un mediu previzibil ºi, parþial, sentimentul controlului
asupra evoluþiei ulterioare a evenimentelor. Odatã încadratã în aceastã categorie,
ne vine mai uºor sã interacþionãm cu persoana respectivã ºi putem sã estimãm anu-
mite reacþii ale sale în situaþii viitoare. 

De asemenea, dacã am fi rugaþi sã spunem câteva cuvinte despre noi, am
activa, fãrã voie, o self-schemã, fireºte în funcþie de situaþia creatã. La un interviu
de angajare, am evita sã spunem cã suntem foarte punctuali, dacã acest element
nu intrã în self-schemã, ºi am putea menþiona, de exemplu, cã suntem atenþi la
detalii, dacã un astfel de element se regãseºte ºi în schema de sine ºi în cerinþele
postului solicitat. În ce priveºte schemele rol, acestea descriu pattern-uri compor-
tamentale asociate indivizilor care joacã un anume rol social (Fiske ºi Taylor,
1981/1991, p. 119). Dacã în schema „profesor” intrã cogniþii care indicã o persoanã
bine informatã, care este mereu la curent cu noutãþile din domeniul sãu, cu sigu-
ranþã se va activa „schema profesor” la nivelul unui elev de liceu care îºi întrebã
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profesorul cum anume se terminã un roman încadrat la lecturã obligatorie, iar
acesta îi rãspunde cã „nu l-a citit pânã la final”. Observãm cã devernim conºtienþi
de anumite scheme, în special atunci când apar elemente contra-schematice care
permit activarea lor. Despre schemele legate de anumite grupuri sociale, denumite
stereotipuri, am tratat pe larg în cadrul unui capitol din acest manual, rezervat
special gândirii stereotipe ºi prejudecãþilor. 

În ce priveºte schemele asociate unor evenimente comune din viaþa nostrã,
schemele scenariu sau scripturi, acestea redau secvenþe comportamentale
standardizate, ritualice care se asociazã de obieci respectivului eveniment. Oricine
locuieºte în România are o schemã script „nuntã” ce include: naºi, mersul la bise-
ricã, mâncatul sarmalelor, furatul miresei, darul ºi, mai nou, aruncatul buchetului,
„luna de miere”. Pentru cineva care locuieºte însã în Statele Unite, schema script
nuntã poate include alte elemente ºi se actualizeazã în contact cu elemente contra-
schematice, spre exemplu, cu ocazia unei vizite în România.

Aflatã la o nuntã mixtã româno-americanã, care a avut loc în România, urmând
în parte „schema script nuntã” cunoscutã, momentul furatului miresei a fost marcat
neplãcut de „furatul ginerelui” de cãtre nuntaºii americani care au încercat sã
urmeze un scenariu, fãrã a avea însã ºi schema potrivitã pentru el.

Schemele sunt organizate ierarhic: conþinând elemente mai generale, abstracte
ºi cogniþii concrete care sunt în strânsã legãturã cu primele. Dacã, spre exemplu,
avem o schemã legatã de mersul la restaurant, care cuprinde faptul cã acest lucru
are loc în general pentru a lua cina, cã existã cineva care ne aduce meniul, apoi ne
ia comanda, cã urmeazã sã aºteptãm o vreme, apoi vine mâncarea comandatã, la
final cerem nota, plãtim ºi eventual lãsãm ceva ºi pentru chelnerul care a servit
mâncarea, avem de fapt o imagine foarte detaliatã a ceea ce urmeazã sã se întâmple
în timpul unei cine la restaurant, dar putem avea, la un nivel mai concret, elemente
schematice particulare: spre exemplu, o cinã festivã, exoticã ºi, la un nivel ºi mai
specific, putem sã vorbim despre schemele unor cine la restaurant la care am parti-
cipat ºi care au rãmas în memorie pentru elementele contraschematice: chelnerul
a fost nepoliticos, sau cina a fost surpriza unor prieteni, mâncarea a fost cu totul
neobiºnuitã etc. Cele mai multe scheme conþin inclusiv exemple tipice pentru a ilustra
componenþa lor. Putem da exemplu ºi de o cinã la restaurant total nereuºitã, dar ºi
de cea mai bunã cinã la care am luat parte, iar aceste exemple sunt în strânsã legãturã
cu schema script generalã „cinã la restaurant”. Astfel de scheme, care prezintã practic
„tipuri ideale” (de exemplu, „schema cinei perfecte”, „schema soþiei perfecte”), se
numesc „prototipuri” cu rol important în procesul de categorizare. Despre modul
în care se produce cunoaºterea pe bazã de prototipuri s-au preocupat, în literatura
românã de specialitate, Mielu Zlate (1999) ºi Mircea Miclea (2003), iar despre
fenomenul atribuirii a se vedea Andreea Moldoveanu (2008).
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Prin prototip înþelegem imaginea formatã (aflatã) în mintea individului asupra
unei forme sau a unui obiect, rezultatã dintr-o sintezã statisticã a tuturor formelor
individuale ale unei categorii de obiecte […]. Se înþelege de la sine cã prototipul,
dispunând de oarecare grad de generalitate, va permite încadrarea în el a unor
obiecte concrete variate, chiar modificate în timp, evident, cu condiþia ca ele sã
se subsumeze unei categorii. Mai mult decât atât, dat fiindcã numãrul prototi-
purilor este relativ limitat, activitatea de cunoaºtere a individului devine economi-
coasã ºi productivã (Zlate, 1999, p. 111).

Uneori, schemele mentale ne ajutã mai degrabã sã inferãm cã un anumit stimul
nu aparþine cu siguranþã unei anume categorii, dat fiind tipul ideal asociat categoriei
respective ºi mai puþin sã identificãm cãrei categorii aparþine de fapt. Deºi aceste
aspecte sunt discutate în special în legãturã cu schemele persoanã, consider cã
un asemenea rol al schemelor mentale în producerea inferenþelor sociale poate fi
generalizat de-a lungul celor patru tipuri de scheme prezentate aici. Spre exemplu,
putem spune rapid cã o cinã la restaurant care a conþinut elemente contrasche-
matice negative (chelnerul a întârziat, curãþenia a lãsat de dorit) nu este o cinã
perfectã, pentru cã putem raporta la un ideal tip care se bazeazã pe experienþã ºi
putem infera mai greu despre o cinã în care totul a decurs conform schemei cã
este „o cinã perfectã”.

În perspectivã psihosociologicã, Septimiu Chelcea (2006, p. 63) a arãtat rolul
schemelor în construirea opiniei publice ºi a atras atenþia asupra posibilitãþii de
manipulare a opiniei publice prin utilizarea schemelor persoanã (person schema)
în mass-media, când sunt prezentate personalitãþile politice.

Schemele mentale ºi rapelul. Cercetãri experimentale au evidenþiat faptul
relevat cã subiecþii care au o schemã mentalã despre un anume eveniment sau
situaþie îºi pot reaminti mai uºor elemente din situaþia respectivã. Spre exemplu,
într-un studiu condus de Claudia E. Cohen (1981) s-au prezentat imagini cu un
cuplu implicat în activitãþi domestice, pentru douã grupuri de subiecþi. Un grup a
fost informat cã femeia din imagine este bibliotecarã, celãlalt grup cã este chel-
neriþã. Materialul filmat conþinea elemente asociate atât schemei rol bibliotecarã
(femeia purta ochelari, cânta la pian, bea vin ºi mânca salatã), dar ºi elemente care
activau mai degrabã schema chelneriþã (mânca un tort de ciocolatã, avea o masã
de bowling în casã, dar nu ºi o bibliotecã). Participanþii au fost rugaþi sã detalieze
ce anume îºi amintesc din materialul filmat, evidenþiindu-se faptul cã rolul prezentat
iniþial a generat o activare diferitã a schemei: cei care ºtiau cã femeia este chelneriþã
amintindu-ºi mai multe elemente legate de acest rol, în timp ce grupul care a fost
anunþat cã femeia este bibliotecarã ºi-a amintit mai multe elemente consonante cu
acestã schemã rol. Rezultatele au fost similare ºi atunci când subiecþii au fost testaþi
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dupã o sãptãmânã, probând astfel influenþa schemelor mentale asupra memoriei
de lungã duratã ºi caracterul dinamic al schemelor mentale.

Cercetãri similare au condus la concluzia cã ºi elementele inconsistente cu
schema sunt mai uºor de reamintit de cãtre participanþi, în special în situaþia în
care aceºtia nu au schema formatã sau sunt foarte familiarizaþi cu schema. Subiecþii
care au un nivel slab de structurare al schemei tind sã-ºi aminteascã elementele
schematice, probabil pentru cã urmãresc aspectele consistente care sã le permitã
gruparea ulterioarã a informaþiilor în categorii. Similar, cei putenic familiarizaþi
cu schema sau cei care nu au o schemã pentru situaþia sau rolul dat tind sã selecteze
elementele de inconsistenþã. Dupã o perioadã în care cineva a participat la multe
nunþi care s-au derulat confom scriptului „nuntã tradiþionalã românescã”, orice
element contra-schematic este uºor readus în memorie (spre exemplu, faptul cã
nu a existat doar un cuplu de naºi, ci douã).

Schemele mentale ºi procesarea informaþiilor. Schemele deja formate despre
anumite persoane sau situaþii grãbesc procesarea informaþiilor, în special pentru
cã permit mai uºor distincþia dintre informaþiile relevante ºi cele mai puþin impor-
tante. Studenþii aflaþi la începutut studiilor universitare au dificultãþi în a procesa
anumite informaþii, tocmai pentru cã nu deþin încã schemele necesare. Confruntaþi,
spre exemplu, cu sarcina realizãrii unui rezumat pentru un articol din literatura
de specialitate, este posibil sã selecteze informaþii nerelevante ºi sã le omitã pe
cele care sunt centrale pentru înþelegerea articolului respectiv. Activitatea didacticã
a profesorilor presupune inclusiv orientarea studenþilor spre construirea schemelor:
ce înseamnã o prezentare foarte bunã a unui referat? Dar un bun rezumat al unui
articol de specialitate? Apelul la exemple, la prototipuri, dar ºi oferirea unor indi-
caþii schematice pot constitui modalitãþi de a grãbi structurarea schemelor necesare
studenþilor pentru a face faþã cerinþelor academice. În literatura de specialitatea
se discutã ºi problema încetinirii procesãrii informaþiilor, în situaþia în care schema
este bine formatã. Un profesor cu o schemã bine formatã pentru scriptul „lucrare
de licenþã foarte bunã” poate identifica ºi alte erori pe care cineva cu o schemã
mediu structuratã le-a fi trecut cu vederea. Totuºi, procesarea schematicã are loc
aproape automat, fãrã efort conºtient ºi este ghidatã de context (elemente de
context care pot indica o anumitã schemã): spre exemplu, faptul cã un student
spune cã încã nu a reuºit sã scrie toate trimiterile bibliografie într-un text îi poate
activa profesorului schema „lucrarea plagiatã”. Procesarea schematicã este susþi-
nutã ºi de conþinutul afectiv al situaþiei: un bun cunoscãtor al meciurilor de fotbal,
cu o schemã bine scructuratã script „meci de fotbal”, va întârzia procesarea infor-
maþiilor în situaþia în care echipa adversã primeºte o loviturã de pedeapsã pentru
cã ºtie cã anumiþi jucãtori mimeazã fault-ul pentru a o obþine. În acest caz, prezenþa
schemei întârzie procesarea informaþiei ºi apariþia inferenþelor, în special dacã
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partida este foarte importantã ºi îi este asociat un conþinut afectiv ridicat. Dacã
însã meciul respectiv este lipsit de importanþã prezenþa schemei bine cristalizate
„meci de fotbal” va acþiona mai degrabã în direcþia grãbirii procesãrii informaþiei.

Schemele ºi interpretarea mesajelor. Schemele ne ajutã, de asemenea, sã
completãm informaþiile lipsã când reactualizãm din memorie un anume obiect sau
situaþie. Subiecþii care vor descrie un meci de fotbal derulat cu sãptãmâni în urmã
pot aduce în discuþie mai multe amãnunte dacã au schema „meci de fotbal” crista-
lizatã ºi putem fi surprinºi cã aceºtia se referã chiar la aspecte care nu au avut loc
în meciul repectiv, dar care sunt consistente cu schema generalã „meci de fotbal”.
Într-un experiment frecvent citat în literatura de specialitate, William F. Brewer ºi
Jamess C. Treyens (1981) au rugat participanþii sã-ºi aminteascã obiectele dintr-un
birou, unde aºteptaserã individual. Rezultatele au arãtat cã „schema birou” a influen-
þat ceea ce ºi-au amintit subiecþii: elementele consistente cu schema au fost cel
mai uºor aduse în memorie ºi menþionate chiar în situaþia în care acestea nu exis-
taserã de fapt în biroul respectiv (de exemplu, cãrþi, stilou); elementele contra-
schematice nu au fost deloc reamintite sau au fost reamintite uºor mai ales de cei
cu „schema birou” bine structuratã. 

Astfel, schemele bine structurate permit indivizilor sã realizeze inferenþe sociale
ºi cu privire la aspecte despre care nu existã informaþii concrete. Spre exemplu, un
profesor cu o schemã bine structuratã „lucrare de licenþã slabã” poate face inferenþe
despre ce anume a determinat redactarea incorectã a lucrãrii, care sunt posibilele
modificãri pentru a o îmbunãtãþi ºi, eventual, ce potenþial are studentul în a realiza
corespunzãtor unele modificãri ºi doar parþial pe altele. Schemele produc, de
asemenea, anumite aºteptãri asupra modului în care vor evolua lucrurile ºi, datoritã
faptului cã subiectul este destul de reticent în a accepta informaþii care nu sunt
consistente cu schema sa (aspect relevat experimental de douã dintre cercetãtoarele
de renume în domeniul cogniþiei sociale, Susan T. Fiske ºi Shelley E. Taylor, în
1981), resimte un disconfort în situaþa în care evoluþia situaþiei nu confirmã aºtep-
tãrile. Fenomene ca „profeþia autorealizatoare” (R. K. Merton, 1948) sau „efectul
Pygmalion” (R. Rosenthal ºi L. Jacobson, 1966) pot fi înþelese ºi ca situaþii în care
subiecþii încearcã sã modifice realitatea în aºa fel încât sã corespundã aºteptãrilor
lor generate de schemele iniþiale, pentru cã altfel s-ar simþi inconfortabil. Dacã cine-
va are în „schema grup rrom” atributele „furt, înºelãtorie”, ºi schema este bine
structuratã, se va simþi inconfortabil când o persoanã de etnie rromã îi înapoiazã
un portofel pierdut într-un mijloc de transport în comun. Acest element contra-
schematic nu este uneori suficient pentru a produce modificarea schemei iniþiale,
dar genereazã cu siguranþã disconfort, pe care individul îl poate reduce ºi prin întã-
rirea schemei iniþiale, spunându-ºi cã „existã excepþii care confirmã regula”. 
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Relaþiile schemelor mentale cu emoþiile sunt biunivoce: pe de o parte, aºa cum
am arãtat, încãrcarea emoþionalã produce activarea schemelor, iar, pe de altã parte,
schemele genereazã reacþii afective (schema trigger affect). Cercetãrile conduse de
Joseph P. Forgas (2001) au arãtat cã activarea intensã, repetatã a schemei poate
modifica ceea ce simþim faþã de obiectele, persoanele sau situaþiile care sunt obiectul
acesteia. De multe ori ºtirile din mass-media urmãresc activarea schemelor deja
existente la nivelul indivizilor, pentru cã elementele consonante sau disonante cu
acestea atrag atenþia ºi grãbesc formarea de inferenþe. Dacã un elev are o schemã
„facultate din România” care cuprinde câteva elemente negative, dar ºi unele pozi-
tive, iar în cadrul emisiunilor TV asistã la prezentarea unor informaþii consistente
cu elementele negative din schema sa, în mod repetat, activarea schemei respective
genereazã reacþii afective negative (affect-driven), care pot duce la respingerea ideii
de a urma o facultate în România ºi entuziasm pentru a urma o facultate în strãinãtate.

Aºadar, procesarea informaþiilor cu ajutorul schemelor are nu doar implicaþii
pozitive, dar ºi negative în ce priveºte formarea inferenþelor sociale, care rezultã
în principal din faptul cã schemele pot fi privite ca reprezentãri simplificate ale
realitãþii: subiecþii apeleazã la „euristici”, la scurtãturi mentale în construirea
inferenþelor sociale.

Când realizezã predicþii sau evaluãri în situaþii de incertitudine, indivizii nu par
a face apel la calcularea probabilitãþii sau la teoriile statistice de construire a
predicþiilor. În schimb, se ghideazã dupã un numãr redus de euristici (Kahneman
ºi Tversky, 1973, p. 237).

Termenul „euristici”, denumind reguli de procesare simplificatã a informaþiilor,
a fost preluat în psihologia socialã din domeniul inteligenþei artificiale. Analogia
între calculator ºi mintea umanã a pus în evidenþã cã existã diferenþe de procesare
a informaþiilor, care pot fi explicate prin aceste scurtãturi mentale: astfel, dacã
domeniul inteligenþei artificiale produce calculatoare care pot fi programate sã
lucreze, asemenea minþii umane, cu identificarea unei probleme ºi evaluarea ei
succesivã pânã la gãsirea de soluþii, se constatã cã în anumite situaþii, respectând
algoritmul, computerul nu este capabil sã identifice o soluþie sau, general vorbind,
soluþia optimã, care sã satisfacã parametri ceruþi. În schimb, mintea umanã lucreazã
nu dupã modelul soluþiei perfecte, ci dupã modelul soluþiei/strategiei satisfãcãtoare,
fiind practic rare cazurile în care indivizii umani recunosc cã „nu au o soluþie”
(cf. Moscovitz, 2005, p. 142). Apelul la euristici, într-o procesare experenþialã,
care nu urmeazã neapãrat logica probabilistã, este specific uman. 

Euristicile sunt moduri de diagnosticare acceptabilã a unei situaþii, apreciate ca
suboptimale, dar relativ uºor de folosit comparativ cu strategia soluþiilor optime.
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Indivizii folosesc euristicile ca aproximãri ale judecãþilor bazate pe strategiile
optimale (Lieberman, 2001, p. 294).

Amos Tversky ºi Daniel Kahneman (1974), cercetãtori recompensaþi în 2002
cu Premiul Nobel pentru Economie (nu existã Premiul Nobel pentru Psihologie sau
Sociologie), au descoperit cã euristicile pot fi adaptative în situaþii de incertitudine,
când subiecþii trebuie sã decidã cu resurse informaþionale sau de timp limitate ºi pot
fi disfuncþionale, când constituie pattern-uri obiºnuite de procesare a informaþiilor
ºi în situaþii în care informaþia accesibilã permite de fapt gãsirea soluþiei optime. În
acest ultim caz, vorbim despre erori ale procesãrii cognitive. Vom prezenta în
continuare câteva dintre aceste erori, aºa cum au fost ele evidenþiate de Amos Tversky
ºi Daniel Kahneman (1974) ºi nuanþate ulterior (Kahneman ºi Tversky, 1982).

Euristica reprezentativitãþii apare în situaþia în care subiecþii trebuie sã
decidã probabilitatea ca un anume lucru sã fie adevãrat sau fals. În acest caz,
gândirea probabilistã este înlocuitã cu euristica asemãnãrii dintre stimulul analizat
ºi variantele prezentate în situaþia de luare a deciziei. Este o scurtãturã mentalã
ce are la bazã asemãnarea dintre stimulul supus evaluãrii ºi schema care descrie
situaþia ce se vrea a fi analizatã. 

„Steve este foarte timid ºi retras, tot timpul sãritor, dar manifestã interes redus faþã
de persoanele din jurul sãu. Supus ºi ordonat, el are nevoie de ordine ºi reguli ºi o
evidentã grijã pentru detalii.” În cazul în care subiecþii sunt întrebaþi care sunt ºansele
ca Steve sã fie: clovn, bibliotecar, fermier, artist sau pediatru, aleg mai degrabã
bibliotecar pentru cã informaþiile disponibile sunt consonante cu schema persoanã
asociatã profesiei respective. Cineva s-ar putea întreba dacã folosirea euristicii
reprezentative nu conduce la rãspunsul corect, în acest caz. De obicei, o asemenea
strategie ignorã informaþii statistice relevante ºi produce erori de evaluare: dacã
spre exemplu, Steve locuieºte într-o comunã, unde este un singur bibliotecar, ºansele
ca el sã fie fermier cresc, soluþia aleasã fiind departe de cea optimã.

Eroarea de raport (ratio bias) rezultã din modul în care funcþioneazã euristica
reprezentativitãþii descrisã anterior ºi ilustreazã cât de uºor renunþã indivizii la
gândirea probabilistã, în favoarea euristicii reprezentativitãþii. 

Într-un experiment condus de Amos Tversky ºi Daniel Kahneman (1974), subiecþii
au fost rugaþi sã estimeze care este probabilitatea ca o anumitã persoanã sã fie inginer
sau avocat, dintr-un grup de indivizi aparþinând acestor douã profesii. Designul
experimental cuprindea referiri la procentul inginerilor ºi, respectiv, avocaþilor ºi,
în unele grupuri experimentale, informaþii adiþionale despre profilul persoanei a cãrei
profesie trebuia estimatã. Astfel, unii dintre subiecþi trebuiau sã estimeze profesia
persoanei stimul atunci când ºtiau cã în grup sunt 30% ingineri ºi 70% avocaþi, alþii
erau informaþi cã procentul avocaþilor este de 30 ºi cel al inginerilor de 70, iar alþi
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subiecþi primeau aceste procente, însoþite de o descriere a persoanei stimul. „X are
30 de ani ºi este o persoanã cãsãtoritã, fãrã copii. X este o persoanã competentã ºi
puternic motivatã, cu o carierã frumoasã în faþã” (cf. G. B. Moscovitz, 2005, p. 143).
Când nu au existat informaþii despre profilul persoanei, subiecþii au evaluat persoana
stimul urmând logica procentelor oferite, dar atunci când a fost oferitã descrierea
persoanei, chiar dacã acesta era nerelevantã pentru profesiile de inginer sau avocat,
subiecþii au abandonat gândirea raþionalã, estimând probabilitãþi diferite de cele
enunþate pentru X de a fi inginer sau avocat. Acest experimente aratã cã o descriere
relevantã pentru o anume schemã activeazã euristica reprezentativitãþii, dar chiar în
absenþa relevanþei descrierii, pot fi activate mecanisme de procesare euristicã a
informaþiei care abat individul de la gândirea logicã-probabilistã.

Eroarea de conjuncþie (conjunction bias) poate apãrea, de asemenea, ca o
consecinþã a euristicii reprezentativitãþii, subiecþii ajungând sã creadã cã anumite
informaþii pot fi puse împreunã pentru cã „par sã se potriveascã” (Taylor, Peplau
ºi Sears, 1994/2006, p. 83 ). Celebra „problemã Linda”, în fapt o ilustrare a erorii
de conjuncþie în domeniul percepþiei persoanei, pusã în scenã de Daniel Kahneman
ºi Amos Tversky (1982), a suferit numeroase reinterpretãri (vezi Epstein, Donovan
ºi Denes-Raj, 1999), tocmai pentru cã a confirmat ipoteza cã subiecþii nu aban-
doneazã logica probabilistã pentru cã nu sunt familiarizaþi cu ea, ci pentru cã
urmeazã o modalitate experenþialã de tratare a informaþiilor. 

Cei doi cercetãtori americani au demonstrat cã inclusiv studenþii care aveau
cunoºtinþe solide de statisticã au procedat la o asemenea eroare. Acest lucru se
întâmplã nu pentru cã subiecþii nu cunosc reguli probabiliste simple, de tipul celei
P(A∆B) < P(A); P(A∆B) < P(B), ci pentru cã subiecþii nu realizeazã cã este o situaþie
care trebuie tratatã în termeni probabilistici. Portretul Lindei este în mod sigur mai
asemãnãtor cu schema mentalã „feministã” decât „lucrãtoare la bancã” ºi acest lucru
influenþeazã procesarea automatã a informaþiilor. Eroarea nu apare însã atunci când
subiecþilor li se indicã faptul cã trebuie sã trateze informaþia probabilist.

Subiecþilor li se descrie o persoanã: „Linda este o femeie de 31 de ani, necãsãtoritã,
sociabilã ºi foarte inteligentã. Este licenþiatã în filosofie. În timpul studenþiei a
fost preocupatã intens de problemele discriminãrii ºi justiþiei sociale ºi a participat
la demonstraþii împotriva înarmãrii nucleare” (Kahneman ºi Tversky, 1982, p.
90). Subiecþii sunt apoi rugaþi sã spunã ce ºanse are sã fi ajuns „purtãtor de cuvânt
la o bancã ºi membrã a unei miºcãri feministe”, doar „purtãtor de cuvânt la o
bancã”, doar „membrã a unei miºcãri feministe”. Deºi probabilitatea de apariþie
a douã evenimente este mai micã decât probabilitatea de apariþie a unuia singur,
eroarea de conjuncþie pune în evidenþã faptul cã subiecþii apreciazã cã ºansele
tinerei de a fi „purtãtor de cuvânt la o bancã ºi membrã a unei miºcãri feministe”
sunt mai mari decât acelea de a fi doar „purtãtor de cuvânt la o bancã” sau doar
„membrã a unei miºcãri feministe”.
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Euristica simulãrii surprinde individul luând decizii asemenea unui strateg:
dacã se va întâmpla A atunci probabil am sã fac B ºi dacã A atunci probabil o sã
am comportamentul C. Este vorba de simulãri ale unor situaþii ºi a rezultatelor lor
probabile în mintea noastrã. Spre exemplu, când un student copiazã o lucrare de
pe internet, realizeazã o simulare de tipul: „Ce se va întâmpla dacã profesorul
descoperã acest lucru?”. Rãspunsurile pot avea în vedere ce ºtie studentul cã s-a
întâmplat în cazuri similare. Ar putea doar pierde exemanenul, fãrã sã existe o
sancþiune la nivel de instituþie, ar putea pierde examenul ºi primi o mustrare din
partea universitãþii sau chiar ar putea fi exmatriculat. Pe baza acestor simulãri, luãm
decizii ºi acþionãm în consecinþã. Tehnica simulãrii a fost descrisã având loc înainte
ca evenimentul respectiv sã se producã, dar ºi retrospectiv, atunci când evaluãm,
spre exemplu, ce am fi putut face pentru a-l putea evita (Moscovitz, 2005). Simularea
de tipul „Ce ar fi fost dacã?” explicã modul în care indivizii dezvoltã regrete ºi
frustrãri, la o analizã mai atentã a evenimentelor produse. Un subiect care a pierdut
examenul pentru doar douã sutimi încearcã evident un nivel al frustrãrii mai ridicat
comparativ cu cel care a pierdut examenul pentru douã puncte. El reface demersul
rezolvãrii subiectelor ºi regretã probabil cã nu a mai verificat o datã rãspunsurile
sau cã nu a acordat suficientã atenþie argumentãrii.

Realizând interviuri cu profesori de liceu despre problemele elevilor ºi accesul lor
la învãþãmântul universitar, am surprins faptul cã tehnicile de simulare postfactuale
ale elevilor vizau de multe ori profesorii ca agenþi frustranþi, responsabili de
neîmplinirile proprii, mai ales în situaþia în care admiterea în învãþãmântul superior
se realizeazã, în majoritatea facultãþilor, pe baza notelor din liceu. Un elev confruntat
cu o situaþie frustrantã de tipul celei menþionate mai sus gãsea cã vina celor douã
sutimi lipsã pentru a „prinde” un loc de buget îi aparþinea profesoarei de psihologie,
care i-a acordat în clasa a X-a o notã „nedrept de micã”.

Euristica simulãrii de tip „Ce ar fi fost dacã?” este ilustratã exemplar de Daniel
Kahneman ºi Amos Tversky (1982) într-un experiment care ar putea fi descris astfel:

„Domnul Crane ºi domnul Tees au fost programaþi sã se îmbarce în avion, la
acelaºi aeroport ºi la aceeaºi orã, dar cãlãtorind spre destinaþii diferite. Ei merg
spre aeroport în aceeaºi maºinã, dar sunt prinºi în trafic ºi ajung cu 30 de minute
mai târziu. Domnului Crane i se spune cã avionul sãu a decolat la timp, în timp
ce domnul Tees aflã cã avionul sãu a întârziat decolarea, dar cã tocmai plecase
de 5 minute” (p. 203). Subiecþii sunt rugaþi sã estimeze care dintre cei doi va avea
mai multe regrete cã a pierdut avionul. Subiecþii fac, astfel, apel la euristicva simu-
lãrii, estimând cã domnul Tees încearcã regrete mai puternice pentru cã „ar fi
putut prinde avionul” dacã lucrurile ar fi mers puþin diferit. 
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Aceste produse ale simulãrilor mentale, în care ne uitãm în urmã ºi ne gândim
ce am fi putut face diferit pentru a evita un rezultat nedorit, au fost denumite gândire
contrafactualã (counterfactual thinking). Gândirea contrafactualã este generatã de
situaþii ieºite din comun la care subiecþii simuleazã alternative obiºnuite care ar fi
putut genera evitarea rezultatului negativ. Apare, în general, în situaþia în care
evenimentul sau situaþia respectivã suportã alternative multiple. Simularea de acest
tip este adaptativã pentru cã subiectul reduce disconfortul, estimând cã au existat
agenþi frustranþi care au generat evenimentul negativ, aºa cum am vãzut în exemplul
de mai sus ºi posibil educativã pentru viitor: subiectul estimeazã cã au existat
alternative pe care le-ar putea adopta data viitoare pentru a evita eºecul.

Euristica disponibilitãþii. Informaþiile care sunt mai uºor readuse în memorie
sunt în general considerate mai importante de cãtre indivizi pentru cã aceºtia
estimeazã cã se produc cu mai mare frecvenþã sau sunt acceptate ca adevãrate
(Moscovitz, 2005, p. 148). ªtim deja cã informaþiile care apar cu o frecvenþã mai
mare se reþin mai uºor în memorie. Subiecþii ºi-au dezvoltat o scurtãturã mentalã
care susþine procesul invers: informaþiile care sunt mai uºor actualizate sunt con-
siderate ca fiind mai relevante sau ca producându-se cu o frecvenþã mai ridicatã.
Totuºi, rapelul unor informaþii este dictat nu doar de frecvenþa expunerii la acestea,
dar ºi de familiaritatea, proeminenþa sau impactul lor afectiv. Cu alte cuvinte, a
considera cã informaþia cea mai acesibilã în memorie este întotdeauna ºi cea mai
rãspânditã în realitate duce la erori de construire a inferenþelor sociale. În plus, apelul
la o asemenea euristicã ne reduce probabilitatea de raportare procentualã, în favoarea
unei raportãri nominale: dacã spunem cuiva cã numãrul infracþiunilor comise de
persoanele de etnie rromã într-o anumitã localitate este 20, iar în altã localitate este
200, interlocutorul va avea tendinþa sã accentueze importanþa celor 200 de infracþiuni,
deºi nu s-a specificat numãrul total al personelor de etnie rromã din cele douã loca-
litãþi (care ar fi permis în acest caz o posibilã comparaþie). 

Într-un experiment condus de Daniel Kahneman ºi Amos Tversky (1973) subiecþii
au fost rugaþi sã reþintã o listã de nume care conþineau persoane celebre ºi persoane
necunoscute. În unele grupuri experimentale numãrul bãrbaþilor celebri era mai
mare, iar în altele, numãrul femeilor celebre era superior bãrbaþilor celebri. La
final, unii dintre subiecþi au fost rugaþi sã-ºi aminteascã cât mai multe nume din
listã, iar alþii sã spunã doar câte femei ºi câþi bãrbaþi au fost în lista respectivã
(listele erau echivalente ca numãr de bãrbaþi/femei). Rezultatele au arãtat cã
subiecþilor cãrora li s-a citit lista cu mai mulþi bãrbaþi celebri au considerat cã au
avut în listã mai mulþi bãrbaþi decât femei ºi ºi-au amintit considerabil mai mulþi
bãrbaþi decât femei. Similar, cei care au avut mai multe femei celebre în listã au
considerat superior numãrul acesta ºi ºi-au amintit semnificativ mai multe femei
decât bãrbaþi.
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Euristica ancorãrii ºi ajustãrii. Pentru a evalua alte persoane, situaþii, eveni-
mente, subiecþii au nevoie de repere, mai ales dacã situaþia este ambiguã. Construirea
inferenþelor sociale are la bazã puncte de referinþã ºi se modificã în funcþie de reperele
oferite (Tversky ºi Kahnerman, 1974). Proiecþia (apelul la propria persoanã) este cel
mai la îndemânã reper (Taylor, Peplau ºi Sears, 1994/2006, p. 86). 

Într-un mini-experiment condus în cadrul seminarului de psihologie socialã, am
rugat studenþii sã spunã dacã sunt sau nu fumãtori ºi sã estimeze, procentual, numãrul
fumãtorilor din anul propriu de studiu. Ceea ce s-a întâmplat a fost practic ilustrarea
a douã erori cognitive: iluzia unicitãþii (J. Suls ºi C. K. Wan 1987) ºi iluzia simila-
ritãþii (L. Ross, D. Green ºi P. House, 1977), puse în evidenþã în literatura de specia-
litate ºi care rezultã direct din euristica ancorãrii ºi cea a reprezentativitãþii, ilustrate
aici. Concret, fumãtorii au procedat în a folosi propriul comportament ca reper,
supraestimând semnificativ numãrul de persoane fumãtoare, iar nefumãtorii au
urmat o euristicã a reprezentativitãþii (fumãtorii sunt în general mai vizibili, ei se
adunã în locuri special amenajate, îºi fac cunoscute dorinþele de a fuma etc.)
supraestimând ºi ei numãrul fumãtorilor. Dacã eroarea unicitãþii a apãrut în special
la nefumãtori, eroarea similaritãþii s-a manifestat în special la fumãtori. Cele douã
grupuri au urmat euristici diferite datã fiind încãrcãtura afectivã negativã asociatã
comportamentului de „a fuma”, relativ blamat public.

Am vãzut cã funcþionarea schemelor mentale îl conduce pe individ la o pro-
cesare rapidã a informaþiilor, mai ales când informaþiile disponibile sunt fragmen-
tare sau timpul avut la dispoziþie este scurt ºi cã, uneori, o asemenea procesare
bazatã pe euristici este marcatã de erori. Procesarea informaþiilor schematice s-a
dovedit în special utilã în procesul percepþiei sociale, aºa cum am arãtat pânã aici
ºi, de aceea, nu este probabil surprinzãtor cã domeniul cogniþiei sociale a dezvoltat
ca direcþie centralã de cercetare formarea primelor impresii.

Percepþia socialã: formarea primelor impresii

Deºi percepþia socialã a fost asimilatã de unii autori termenului de „cogniþie
socialã”, fiind definitã în sens larg ca ansamblul mecanismelor prin care încercãm
sã înþelegem alte persoane, termenul de „percepþie socialã” poate fi privit în sens
restrâns ca „modalitate prin care ne formãrm primele impresii în relaþiile cu ceilalþi,
apelând la schemele mentale” (D. C. Pennington 2000/2002, p. 62). O asemenea
abordare este similarã celei gestaltiste lansate de Solomon Asch (1946), considerat
astãzi pãrintele studiilor despre formarea primelor impresii. 
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Modelul trãsãturilor centrale ºi periferice. Solomon Asch (1946) susþine
cã percepþia socialã este un proces dinamic în care unele informaþii joacã un rol
mai important decât altele. Cercetãrile sale s-au referit la situaþii în care subiecþii
aveau acces limitat la informaþii despre persoana supusã evaluãrii.

Într-unul dintre experimentele sale clasice, pentru a ilustra modelul gestaltist în
percepþia persoanei, Solomon Asch a cerut unui grup de subiecþi sã evalueze o
persoanã abstractã pe care a descris-o folosind o listã de ºapte adjective: inteligent,
competent, muncitor, cald, determinat, practic ºi prevãzãtor. Celui de-al doilea grup
de subiecþi le-a prezentat persoana în mod similar, schimbând însã atributul „cald”
cu „rece”. Subiecþii au fost rugaþi ulterior sã scrie un scurt eseu de caracterizare
a personei respective. S-a observat cã primul grup expertimental a lansat consi-
derabil mai multe evaluãri pozitive comparativ cu cel de-al doilea. A continuat
experimentele, folosind de data aceasta perechea de adjective politicos-nepoliticos
ca factor experimental, situaþie în care nu a obþinut diferenþe semnificative între
evaluãrile subiecþilor. A conchis cã unele trãsãturi joacã un rol central în dinamica
percepþiei sociale, prezenþa sau absenþa lor modificând sructura percepþiei în ansam-
blul sãu pentru cã produce o reinterpretare a celorlalte caracteristici perceptive;
în timp ce alte trãsãturi joacã un rol periferic, prezenþa sau absenþa lor neafectând
semnificativ dinamica percepþiei persoanei.

Pentru a rãspunde criticilor experimentelor conduse de Solomon Asch, care
se refereau, în principal, la faptul cã subiecþii nu au trebuit sã evalueze o persoanã
realã, ci un stimul abstract, Harold H. Kelly (1950) a condus un experiment similar
în care studenþii erau anunþaþi cã urmeazã sã primeascã vizita unui profeor nou
care va þine o prelegere de aproximativ 20 de minute. 

Domnul X a terminat Facultatea de Economie ºi ªtiinþe Sociale ºi a predat anterior
psihologie pentru trei semestre, într-o altã universitate. Acesta este primul semestru
în care predã economie în acestã facultate. Are 26 de ani ºi este cãsãtorit. Este, în
general, considerat o personã: inteligentã, competentã, muncitoare, caldã, deter-
minatã, practicã ºi prevãzãtoare. Cel de-al doilera grup experimental primea o des-
criere similarã, cu înlocuierea atribuitului „cald” cu „rece” (cf. D. C. Pennington
2000/2002, p. 65).

Experimentul a confirmat modelul propus de Solomon Asch, studenþii au
exprimat opinii diferite faþã de prelegere în funcþie de descrierea primitã în
prealabil ºi, mai mult, au interacþionat pe parcursul cursului diferit în funcþie de
aºteptãrile create: mai mult când ºtiau cã persoana este consideratã „caldã” ºi au
adresat mai puþine întrebãri când ºtiau cã persoana era consideratã „rece”.

Modelul trãsãturilor implicite. Analizând modelul trãsãturilor centrale ºi
periferice, Jerome S. Bruner ºi Renato Tagiuri (1954) au semnalat existenþa „teoriilor
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implicite ale personalitãþii”, pornind de la observaþia cã subiecþii, pe baza trãsãturilor
centrale, îºi formeazã anumite aºteptãri despre persoana respectivã ºi infereazã
existenþa altor caracteristici, chair dacã acestea din urmã nu le sunt accesibile. ªtiind,
de exemplu, cã X este o persoanã „caldã”, cineva poate infera ºi faptul cã este moral
sau generos cu ceilalþi, deºi aceste din urmã trãsãturi nu îi sunt accesibile. Teoriile
implicite de personalitate sunt tributare mediului socio-cultural în care au loc
experienþele cotidiene ale individului. Doar ºtiind despre cineva cã este „medic”
cineva poate infera, într-un anume context socio-cultural, ºi faptul cã este generos,
atent la nevoile celuilalt sau, dimpotrivã, cã este mercantil ºi atent la detalii, în alt
context. Cei doi cercetãtori americani au subliniat faptul cã asocierile implicite ale
trãsãturilor de personalitate urmeazã axele succes-eºec în plan personal ºi al relaþiilor
sociale, repectiv succes-eºec în plan profesional.

Modelul primelor ºi ultimelor trãsãturi. Abraham S. Luchins (1957) a de-
monstrat experimental cã, în anumite condiþii, primele informaþii prezentate au
rol important în formarea impresiilor, în timp ce, în alte situaþii, informaþiile pre-
zentate ultimele au impact semnificativ asupra formãrii impresiilor. Cele douã pro-
cese numite de autor „primacy effect” ºi „recency effect” au fost puse în evidenþã
într-un experiment considerat astãzi clasic. 

Subiecþii au fost rugaþi sã citescã douã descrieri despre o personã numitã Jim. În
primul paragraf este descris ca prietenos, sociabil ºi extravert, în cel de-al doilea
paragraf acþiunile sale indicã o persoanã timidã ºi introvertã. Subiecþii dintr-un
grup experimental au citit mai întâi primul paragraf ºi apoi pe cel de-al doilea,
în timp ce un alt grup experimental au citit paragrafele în ordine inversã. Luchins
a constatat cã primacy effect a apãrut atunci când subiecþii au citit succesiv para-
grafele, în timp ce recency effect s-a produs atunci când paragrafele au fost citite
la un interval de 15 minute.

În general, primacy effect este mai probabil sã aparã, ºi cercetãrile experimen-
tale susþin o asemenea afirmaþie, datoritã impactului afectiv puternic al primelor
informaþii ºi capacitãþii automate de activare a schemelor mentale.

Procesul categorizãrii ºi formarea primelor impresii. Când percepem o
anumitã persoanã pentru prima datã, aspecte precum vârsta, genul, clasa socialã,
rasa ne ajutã sã o încadrãm în anumite categorii. Procesul categorizãrii se realizeazã
aproape automat ºi, o datã încadratã o persoanã într-o anumitã categorie, proce-
sarea informaþiei se realizeazã diferit, comparativ cu situaþia în care persoana ar
fi încadratã într-o categorie diferitã (P. G. Devine, 1989). Preferinþa indivizilor pen-
tru procesarea categorialã a informaþiilor este adaptativã, ajutã la reducerea tim-
pului necesar apariþiei inferenþelor sociale. Pentru cele mai multe dintre categorii
avem scheme mentale bine construite, care permit elaborarea de inferenþe rapide,
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atunci când avem de a face cu membrii care aparþin respectivei categorii. Procesul
categorizãrii face ca anumite informaþii, care individualizeazã persoana respectivã,
sã fie atenuate de cele specifice categoriei din care face parte.

Modele mai recente, care privesc formarea primelor impresii, disting între pro-
cesarea pe bazã de informaþie stereotipicã, în acord cu schemele mentale, pe de
o parte, ºi procesarea în acord cu atribuirile individuale, pe de altã parte, aceastã
din urmã modalitate având la bazã situaþii cu impact afectiv motivaþional ridicat.
Concret, noile modele care analizeazã formarea primelor impresii, numite ºi „mo-
dele ale procesãrii duale”, insistã asupra faptului cã procesarea schematicã, auto-
matã, are loc într-o primã fazã a formãrii impresiilor ºi, ulterior, dacã subiectul
este motivat sã ajusteze aceste prime impresii sau dacã situaþia are un impact afec-
tiv puternic asupra sa, se produce o procesare diferitã a informaþiilor, de jos în
sus, care presupune o „individualizare” a impresiei formate. 

Modelul continuu al formãrii impresiilor. Dintre modelele noi care trateazã
formarea primelor impresii, cel propus de Susan T. Fiske ºi Steven L. Neuberg (1990)
este cel mai frecvent citat în literatura de specialitate. Putem privi formarea primelor
impresii pe un continuu, unde la un pol avem procesarea exclusiv streotipicã, cate-
gorialã a informaþiilor ºi la celãlalt o procesare nunaþatã, individualizatã a acesteia. 

Funcþionara aflatã la un ghiºeu al finanþelor publice este pentru noi doar o funcþio-
narã. Nu avem timpul necesar, ºi adesea nici motivaþia, de a realiza o procesare mai
nuanþatã. Dacã grupãm, în general, funcþionarii în categoriile „funcþionari amabili”
ºi „funcþionari nepoliticoºi”, putem încadra cu uºurinþã persoana din faþa noastrã
într-una dintre cele douã categorii ºi procesarea rãmâne exclusiv categorialã. Dim-
potrivã, dacã suntem nevoiþi sã interacþionãm lunar cu diferinþi funcþionari publici,
percepþiile noastre devin mai nuanþate, se individualizeazã treptat: putem observa
ce anume îi face pe funcþionari sã devinã nervoºi, dacã este mai bine sã adresãm
o formulã de politeþe sau alta ºi care sunt factorii de stres care acþioneazã asupra
lor în diferite momente ale zilei. Presupunând cã ni s-ar cere sã realizãm o evaluare
a comportmentului la ghiºeu al funcþionarilor din instituþiile publice din România,
în relaþiile lor cu cetãþenii, am proceda la prime impresii mult mai nuanþate ºi diferite
de procesarea simplã, categorialã.

Teoriile atribuirii. Erori de atribuire

Când evalueazã comportamentul altora în situaþii, indivizii nu încearcã doar
sã prezicã ce fel de persoane sunt aceºtia, ci ºi sã înþeleagã care sunt cauzele care
au generat respectivul comportament. Atribuirea cauzelor unor comportamente
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observate se produce în mod automat ºi este un proces adaptatativ pentru individ,
care nu se poate raporta doar la consecinþele unor comportamente, ignorând factorii
care le-au generat. 

Presupunând cã suntem într-un autobuz ºi cineva ne împinge insisent cu o geantã,
acest comportament, deºi enervant prin consecinþele lui, declanºeazã reacþii de
apãrare, acuze sau atac doar în funcþie de cauzele atribuite. Fireºte, dacã autobuzul
este supraaglomerat, cauzele pot fi plasate în afara „agresorului” ºi rãspunsul va
fi moderat, în schimb în situaþia unui autobuz aproape gol, probabilitatea unor
reacþii mai evidente de apãrare, fugã sau atac este mai ridicatã. Ne întrebãm, deci,
dacã persoana a acþionat intenþionat sau sub impactul constrângerilor situaþionale,
care au fost motivele care au stat la baza comportamentului sãu ºi ce anume sperã
sã obþinã comportându-se în acest fel. 

Realizarea de inferenþe de acest tip ºi, mai ales, erorile care însoþesc încercãrile
indivizilor de a explica reacþiile celorlalþi sunt aspecte tratate de teoriile atribuirii,
pe care le considerãm aici un subdomeniu al cogniþiei sociale. Atribuirea cauzelor
unor comportamente observate, sau construirea schemelor cauzale, este o direcþie
de cercetare care a conturat domeniul cogniþiei sociale o datã cu apariþia lucrãrii
lui de Fritz Heider – The Psychology of Interpersional Relations (1958). 

Modelul aribuirilor dispoziþionale versus situaþionale. Fritz Heider (1958)
afirma cã atunci când oamenii fac atribuiri, se referã la cauze care þin de persoanã
(stabile, interne, legate de de personalitatea, caracterul persoanei observate, de moti-
vele subiective ale acesteia etc.) ºi la cauze care þin de situaþie (externe, care nu
pot fi controlate de individ). Primele au fost numite de autor „cauze intenþionale,
personale, dispoziþionale”, cele externe fiind numite „impresonale ºi non-inten-
þionale” (cf. Moscovitz, 2005, p. 236).

Fritz Heider a arãtat cã tindem sã atribuim cauze dispoziþionale, legate de
personalitate, când observãm comportamentul celorlalþi. Aceastã tendinþã de a
considera intenþionat ºi dipoziþional comportamentul observat al altora, comportã,
în concepþia lui Fritz Heider (1958, pp. 79-80), douã explicaþii, ambele cu con-
secinþe asupra modului în care a fost cercetat ulterior procesul atribuirii: 

1) persoana observatã este dinamicã, salientã în câmpul perceptiv, ceea ce face
ca evaluatorul sã plaseze în plan secundar aspectele situaþionale ca posibile
cauze ale comportamentului sãu; 

2) evaluatorul încearcã sã reducã imprevizibilul, situaþiile de incertitudine ºi
atribuirea cauzelor dispoziþionale îi creeazã o stare de confort, pe care
atribuirile situaþionale nu o pot oferi. 

Construind un model mai nuanþat al atribuirii, Fritz Heider a introdus o nouã
dimensiune, alãturi de cea a cauzelor interne-externe, afirmãnd cã subiecþii pot
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atribui comportamentele unor factori stabili (puþin variabili) sau instabili (care
variazã dintr-un moment în altul). Modelul lui Fritz Heider poate fi interpretat ca
o abordare bidimensionalã a modului în care subiectul atruibuie cauze
comprtamentelor observate: stabilitatea cauzei ºi locul sãu (intern/extern). 

Aflând cã un anumit elev a picat bacalaureatul putem atribui acest rezultat unor
trãsãturi stabile interne ale persoanei: „nu are înclinaþie pentru matematicã”, unor
trãsãturi instabile ºi personale: „nu s-a pregãtit suficient”, unor aspecte situaþionale
stabile: „proasta calitate a programelor de matematicã din liceu ºi insuficienta
motivaþie a profesorilor“, sau instabile ºi situaþionale: „a fost prins copiind ºi dat
afarã”, „a fost distras de comportamentul celorlalþi elevi în timpul examenului”.

Modelul inferenþei corespondenþei. Edward E. Jones ºi Keneth E. Davies
(1965), pornind de la cercetãrile de pionierat conduse de Fritz Heider ºi de la
presupoziþia cã individul atribuie cauze comportamentelor observate asemenea unui
„savant naiv”, s-au preocupat exclusiv de modul în care facem atribuiri dispoziþionale
ºi cum anume inferãm „corespondenþa” dintre un comportament observat ºi o
anumitã trãsãturã internã a celui care performeazã respectivul comportament. Fireºte,
multe dintre comportamentele noastre sunt menite sã atragã atenþia celorlalþi asupra
anumitor trãsãturi de personalitate, de caracter, asupra unor competenþe pe care vrem
sã le afiºãm. Totuºi, nu tot timpul, evaluând comportamentele noastre, ceilalþi ne
atribuie aceste caracteristici. Dacã un politician doneazã o sumã importantã de bani
unei instituþii caritabile din România, va fi el considerat o personã generoasã? I se
va atribui oare o asemenea însuºire de caracter? Jones ºi Davies (1965) afirmã cã,
pentru ca o asemeanea inferenþã sã se producã, sunt necesare urmãtoarele condiþii: 

1) Comportementul observat trebuie sã fie evaluat ca voluntar, ca având liber
arbitru. Dacã se estimeazã cã partidul din care face parte a „recomandat”
politicianului respectiv sã facã o donaþie unei instituþii caritabile, evident
atribuirea generozitãþii nu se mai produce. 

2) Comportametul evaluat produce efecte non-comune? Jones ºi Davies (1965)
au realizat faptul cã atunci când evalueazã un anumit comportament subiecþii
au în vedere ºi comportamentele alternative ºi consecinþele fiecãreia dintre
alternative. Dacã aceste consecinþe ale alegerii unui comportament, în situa-
þia datã, se suprapun cu cele specifice alegerii comportamentelor alternative,
vorbim despre „efecte comune” ºi, dimpotrivã, consecinþele care nu se supra-
pun, devin distinctive unei anumite alternative comportamentale ºi grãbesc
atribuirile dispoziþionale. Faptul cã politicianul nostru a ales sã ofere donaþia
duce la apariþia probabilã a urmãtoarelor consecinþe: aprecierea în cadrul
partidului ºi din partea electoratului, dacã donaþia devine publicã, un sentiment
de automulþumire pentru cã a contribuit la ajutorarea cuiva aflat în nevoie,
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o reducere a sentimentului de vinã pentru alte situaþii în care nu a fost atent
la grijile altora. Care ar putea fi, în acest caz, consecinþele unui comporta-
mentat alternativ: scãderea popularitãþii sale dacã s-ar fi aflat public cã i s-a
solicitat o donaþie ºi nu a facut-o, posibile remuºcãri. Cum nu existã efecte
noncomune, atribuirea dispoziþionalã este greu de realizat. Dacã însã un efect
noncomun al donaþiei este faptul cã politicianul în cauzã trebuie sã gãzduiascã
în propria locuinþã, pentru o sãptãmânã, o persoanã nevoiaºã cãtre care a fost
direcþionatã donaþia sa, atunci atribuirea generozitãþii se poate realiza mai
uºor. Totuºi, existenþa mai multor efecte noncomune face dificilã atribuirea
dispoziþionalã pentru cã, în acest caz, comportamentul observat îºi pierde din
distinctivitate. Puþine efecte noncomune asociate unei alternative compor-
tamentale ºi multe efecte comune (consecinþe care se suprapun) pentru alter-
nativele comportamentale existente grãbesc atribuirile dispoziþionale
(Moscovitz, 2005, p. 246).

3) Comportementul observat nu trebuie sã fie considerat cu gard de dezirabilitate
socialã ridicatã. În general, facem mai uºor atribuiri dispoziþionale despre
cei care încalcã normele sociale, decât despre cei care le respectã. Dacã politi-
cianul respectiv, rugat fiind sã facã o donaþie ceva mai consistentã (spre exem-
plu, care sã-l implice pentru o perioadã mai lungã de timp), refuzã, atribuirea
în termeni dispoziþionali „este o persoanã superficialã ºi nicidecum gene-
roasã” se poate realiza cu uºurinþã.

4) Relevanþa hedonistã a comportamentului observat este un alt aspect implicat
în procesul atribuirii dispoziþionale. Pe scurt, comportamentul observat trebuie
sã aibã relevanþã pentru cel care îl observã, sã corespundã scopurilor sau
motivelor celui care face atribuirea (vezi G. B. Moscovitz, 2005, p. 247). Spre
exemplu, dacã ajutorarea celorlalþi este o valoare la care subiectul evaluator
aderã ºi pe care acesta o considerã importantã, atunci comportamentul observat
are relevanþã hedonicã ºi poate genera atribuiri dispoziþionale. Relaþia dintre
relevanþa hedonicã ºi apariþia atribuirii dispoziþionale esrte una pozitivã ºi pentru
cã reduce numãrul efectelor noncomune, oferind distinctivitate comporta-
mentului observat (face ca anumite efecte noncomune sã nu fie luate în
considerare, având prioritate în evaluare cel cu relevanþã hedonicã ridicatã).

5) Comportamentul observat trebuie sã fie caracteristic personei evaluate (perso-
nalism). Atribuirile dispoziþionale se realizeazã mai uºor dacã persoana
observatã are un comportament care este diferit de ceea ce ar face în medie
indivizii în general sau indivizii din categoria respectivã în acea situaþie. Dacã
avem de-a face cu un comportament normativ (care ºtim cã apare de regulã
în asemnea situaþii) atribuirea nu se realizeazã. Câþi politicieni a vãzut su-
biectul, în ultima vreme, cã au fãcut donaþii unor instituþii de caritate? Dacã
un asemenea comportament este neaºtepatat, generozitatea este mai probabil
sã fie atribuitã.
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Modelul covariaþiei. Iniþiat de Harold H. Kelley (1967), acest model ia în
considerare atât atribuirile dispoziþionale, cât ºi pe cele situaþionale, afirmând cã
atunci când atribuie cauze unor comportamente observate, subiectul are în vedere
covariaþia informaþiilor de-a lungul a trei dimensiuni:

1. Consistenþa, dimensiune ce se referã la „stabilitatea sau durabilitatea în timp a
comportamentului, dacã aceeaºi acþiune este produsã de aceeaºi persoanã când
întâlneºte o entitate socialã similarã“ (G. B. Moscovitz, 2005, p. 258). Este vorba
de ceea ce Fritz Heider (1958) înþelege prin stabilitatea trãsãturii observate,
durabilitate în timp. Dacã observãm cum se comportã o persoanã, pentru mai
mult timp, în aceeaºi situaþie socialã (spre exemplu, în cadrul sedinþelor de lucru
sãptãmânale) ºi suprindem faptul cã de fiecare datã ia cuvântul, încearcã sã-ºi
impunã punctul de vedere, ascultã mai puþin ce spun ceilalþi ºi este atentã doar
la propriile pãreri, putem conchide cã persoana respectivã este „dominantã” cel
puþin în relaþiile profesionale. Atribuim aceastã trãsãturã mai uºor persoanei
respective ºi o considerãm ca trãsãturã stabilã, cu cât nivelul consistenþei
informaþiilor este mai mare. Cu alte cuvinte, cu cât consistenþa este mai ridicatã
cu atât tindem mai mult sã facem atribuiri stabile ºi interne.

2. Specificitatea sau distinctivitatea se referã la observarea comportamentului unei
actor în situaþii sociale diferite. Concret, specificitatea ridicatã înseamnã practic
un actor observat care se comportã într-un anumit mod, doar în relaþie cu o
entitate specificã ºi diferit în relaþie cu alte entitãþi, în timp ce specificitatea
redusã ar însemna comportament similar în mai multe situaþii analizate. Distinc-
tivitatea se referã practic la mãsura în care entitãþi sociale diferite atrag aceleaºi
comportamente din partea celui observat. Dacã distinctivitatea este ridicatã,
tindem probabil sã facem atribuiri situaþionale. Distinctivitatea redusã a infor-
maþiilor conduce, cel mai probabil, la atribuiri interne, personale. Preluând
exemplul anterior, dacã observãm cã subiectul nostru ascultã puþin punctele
de vedere ale celorlalþi ºi este centrat exclusiv pe punctele proprii de vedere
ºi în interacþiunile informale cu prietenii sau când ia masa cu colegii la cantinã,
avem de-a face cu o situaþie cu distinctivitate redusã ºi tindem sã considerãm
cã „dominanþa” este o caractersticã a sa de personalitate („aºa este el”). Dim-
potrivã, dacã elementele comportamentale menþionate se regãsec în ºedinþele
de lucru ºi aproape deloc în alte situaþii colegiale sau informale de acþiune, avem
de-a face cu specificitate ridicatã ºi procedãm mai degrabã la o atribuire
situaþionalã: „la ºendinþe e un alt om”.

3. Consensul este dimensiunea care are în vedere ce fac ceilalþi actori, alþii decât
persona stimul, în situaþiile observate (G. B. Moscovitz, 2005, p. 256). Situaþiile
cu nivel al consensului ridicat sunt cele în care practic asistãm la mai mulþi
actori care se comportã în situaþia analizatã similar actorului observat, condu-
când mai degrabã la o atribuire externã. Pãstrând exemplul anterior ºi o atitudine
uºor ironicã, procesul atriburii ne poate conduce la afirmaþiii de tipul: „ºi ceilalþi
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se comportã diferit la ºedinþe. ªedinþele scot la ivealã ce este mai rãu în oameni”.
Dimpotrivã, o situaþie cu nivel al consensului redus, atrage dupã sine o atribuire
în termeni interni, dispoziþionali.

Modelul covarianþei are în vedere concomitent evaluarea pe cele trei dimen-
siuni ºi creeazã anumite spaþii nedeterminare, în care nu putem estima ce tip de
atribuiri este mai probabil sã facã observatorul implicat. Spre exemplu, din cele
prezentate mai sus ºtim cã informþiile cu o consistenþã mare, cu specificitate micã
ºi consens redus conduc cel mai probabil la atribuiri interne, stabile, dispoziþionale.
Similar, situaþiile cu consistenþã ridicatã, conses ºi specificitate ridicate produc
atribuiri situaþionale stabile, externe. Ce se întâmplã însã în situaþia în care consis-
tenþa este ridicatã, distinctivitatea micã, dar consensul ridicat? Dar în situaþiile
cu consistenþã ridicatã, distinctivitate mare ºi conses scãzut? Personal consider
cã dintre cele trei dimensiuni, consistenþa joacã un rol esenþial: menþinerea consis-
tenþei ridicate este o condiþie a apariþiei atribuirii (interne sau externe), însã
observarea persoanei stimul de mai multe ori în situaþii similare este adesea un
efort pe care subiectul naiv nu este pregãtit sã-l investeascã. 

Teoria covarianþei se poate încadra, de asemenea, în paradigma care abordeazã
individul ca „savant naiv” ºi nu ca „leneº cognitiv”, aºa cum l-au descris practic
cercetãtorii care au evidenþiat rolul euristicilor în procesarea mentalã.

Cercetãrile cu privire la modul în care indivizii atribuie cauze unor compor-
tamente observate au relevat o serie de erori, datorate disponibilitãþii reduse a
individului de a investi efort cognitiv pentru analiza cauzelor reale ale unor
comportamente, în situaþii slab motivaþionale sau cu resurse informaþionale ºi de
timp scãzute, necesitãþii menþinerii unei identitãþi personale pozitive ºi, nu în ulti-
mul rând, tendinþei de a reduce situaþiile tensionate, de disconfort psihic. Vom
analiza în continuare cele mai cunoscute astfel de erori de atribuire.

Eroarea fundamentalã de atribuire. Formulatã ca atare de Lee Ross (1977),
tendinþa indivizilor de a supraestima cauzele dispoziþionale ºi de a subestima impor-
tanþa factorilor situaþionali, când atribuie cauze comportamentelor observate ale
celorlalþi, a fost semnalatã pentru prima data de Fritz Heider (1958). Alþi cercetãtori
(Jones ºi Davies, 1965) se referã la acelaºi fenonen, numindu-l „eroarea corespon-
denþei” (correspondence bias). Pe scurt, subiecþii tind sã considere cã ei „au o vinã”
pentru cele întâmplate, indiferent de situaþie, ignorând factorii situaþionali. 

Una dintre posibilele explicaþii ale apariþiei erorii fundamentale de atribuire
este faptul cã procesarea are loc spontan, automat, iar factorii contextuali, adesea
complecºi, sunt dificil de incorporat într-un asemenea proces, în care persoana
centralã în câmpul perceptiv este totuºi subiectul ºi reacþiile sale comportamentale
(S. T. Fiske ºi S. E. Taylor, 1981/1991, p. 67).
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Efectul actor-observator este practic o rafinare a erorii fundamentale de atribuire.
Edward E. Jones ºi Richard E. Nisbett (1972) au arãtat cã atunci când atribuim cauze
propriului comportament (actor), tindem sã accentuãm cauzele situaþionale, iar când
evaluãm comportamentele altora (observator), procedãm la atribuiri interne, dispo-
ziþionale. Din perspectivã gestaltistã, tendinþa subiecþilor de a face atribuiri interne
comportamentelor proprii s-ar putea explica prin proemineneþa mediului în cazul
autoevaluãrilor, situaþie inversã celei în care trebuie sã evaluãm comportamentele
altora. Tindem sã evaluãm, de asemenea, comportamentul nostru ca fiind mai puþin
stabil ºi previzibil, iar pe cel al altora ca fiind constant în timp ºi uºor previzibil. O
posibilã explicaþie a acestor diferenþe poate fi formulatã dacã avem în vedere cã nu
întotdeauna suntem motivaþi sã cunoaºtem „cum sunt cu adevãrat alte persoane”,
dar cu siguranþã avem scheme mentale complexe ºi suntem motivaþi sã ºtim „cum
suntem noi”. Personal, consider cã schemele despre sine sunt mai nuanþate decât alte
scheme persoane. În plus, în evaluarea propriei persoane avem acces la o multitudine
de informaþii, „am fost acolo” ºi ne-a vãzut comportându-ne diferit în contexte dintre
cele mai variate, despre ceilalþi informaþia este uneori fragmentarã sau redusã la câteva
contexte de interacþiune observate.

Eroarea atribuirii succesului-eºecului (self-serving bias). Unul dintre primii
cercetãrori care s-a ocupat de problema atribuirii succesului ºi eºecului, Bernard
Weiner (1985), a creat un model tridimensional, considerând cã atribuirea cauzelor
performanþelor observate are la bazã trei elemente:

1) Analiza pe dimensiunea intern-extern. Spre exemplu, succesul la un test de
matematicã poate fi atribuit unei caractersitici interne a subiectului („este
inteligent”), dar succesul la un interviu de angajare – unor caracterstici ex-
terne, situaþionale („a avut noroc”).

2) Analiza pe dimensiunea stabil-instabil. Dacã tind sã estimez cã succesul la
interviul de angajare al unei persone evaluate s-a datorat norocului, ºi estimez
cã norocul este un aspect care fluctueazã în funcþie de situaþie, atunci procedez
la o atribuire externã ºi instabilã. Dacã, însã, consider cã persoana a reuºit
la interviul de angajare pentru cã a lucrat anterior în poziþii similare, atunci
am procedat la o atribuire extrenã ºi stabilã.

3) Analiza pe dimensiunea controlabil-incontrolabil. Uneori facem atribuiri în
care oferim controlul rezultatelor obþinute în totalitate individului analizat,
alteori, considerãm cã situaþia nu „era în mâinile sale”. Dacã spunem despre
cineva cã a avut noroc la un interviu de angajare procedãm la atribuirea unei
cauze extrene, instabile ºi incontrolabile, spre deosebire de situaþia în care
spunem cã a fost ajutat de un cunoscut sã obþinã postul, când atribuirea este
externã, instabilã ºi controlabilã.
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Pe scurt, modelul lui Bernard Weiner, care promoveazã ideea unui individ motivat
sã identifice cauzele reale ale unui comportament observat, susþine cã pentru a face
acest lucru, subiectul evaluator evalueazã potenþialele cauzele astfel: 1) dacã þin de
individ sau þin de situaþie; 2) dacã poate sã fie vehiculatã o asemenea cauzã într-o
situaþie similarã viitoare; 3) în ce mãsurã individul are control asupra unei asemenea
cauze? Este uneori dificil sã estimãm dacã o anumitã cauzã identificatã este stabilã
sau instabilã, controlabilã sau incontrolabilã. Dacã putem considera inteligenþa o cauzã
intrernã, incontrolabilã ºi stabilã, ce putem spune, de exemplu, despre cinste? Chiar
norocul, considerat în modelul lui Weiner ca extern, instabil ºi incontrolabil, este în
opinia unor persoane evaluatoare incontrolabil, dar stabil: considerãm cã anumite
persoane au în general mai mult noroc decât altele. Ce rãspunde în general o persoanã
întrebatã fiind de ce nu joacã la loterie? – „Nu am noroc la aºa ceva”.

Modelul lui Bernard Weiner poate fi, de asemenea, criticat ºi pentru cã nu
aratã procesul prin care are loc evaluarea cauzelor posibile, pe cele trei dimensiuni. 

Evidenþierea erorii numite „protejarea selfului” (self-serving-bias) (T. J.
Johnson, R. Feigenbaum ºi M. Weiby, 1964; S. T. Fiske ºi S. E. Taylor, 1981/1991)
a venit sã rãspundã unora dintre criticile formulate la adresa modelului Bernard
Weiner. În ce priveºte atribuirea succesului, când este vorba de propria persoanã,
subiecþii tind sã facã atribuiri interne, dispoziþionale, iar când este vorba de ceilalþi
– atribuiri externe, situaþionale. Dacã avem în vedere atribuirea eºecului, apar pre-
dominant cauze externe, când este vorba de comportamentul propriu, ºi interne,
personale dacã evaluãm comportamentele celorlalþi. 

Studenþii spun adesea „Am luat 10” ºi „Mi-a dat 4” cu referire la propriile succe-
se/eºecuri la exemene. Tind, de asemenea, sã spunã „A luat 4” ºi „I-a dat 10” când
este vorba de atribuirea succeselor/eºecurilor la exemene pentru alþi colegi. Chiar
ºi cei care urmeazã un curs de psihologie socialã nu reflecteazã asupra unor
asemenea atribuiri, semn cã aceastã euristicã se produce automat ºi serveºte, aºa
acum îi spune ºi numele, protejãrii stimei de sine.

Atât construirea schemelor mentale, formarea primelor impresii, dar mai ales
procesele de atribuire ºi erorile asociate lor sunt tributare contextului socio-cultural.
Multe dintre studiile experimentale de laborator nu au obþinut aceleaºi rezultate cu
cele derulate în mediul natural de viaþã al indivizilor ºi diferenþe semnificative s-au
obþinut între subiecþii aparþinând culturilor considerate tradiþional individualiste.
Chiar în interiorul aceleaºi culturi schemele mentale ºi modul în care oamenii
interpreteazã ºi atribuie cauze comportamentelor în general comportã diferenþe între
un grup socio-cultural ºi altul. Afirmam anterior cã studenþii sunt tributari unei erori
de tip self-serving când evalueazã rezultatele lor la examene relativ la ceilalþi colegi.
Ce se întâmplã cu o asemenea eroare atunci când ei vor pãrãsi spaþiul universitar?
Existã, fãrã îndoialã, nu doar diferenþe socio-culturale, dar ºi individuale în
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procesarea informaþiilor ºi tendinþa de a apela la euristici, la scurtãturi mentale, de
a „comite” erori. Despre stabilitatea în timp a erorilor de procesare a informaþiilor,
inclusiv cele de atribuire la nivelul aceluiaºi individ, cercetãrile lipsesc.

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Care este specificul cogniþiei sociale? Ce anume urmãresc cercetãrile din acest domeniu?
Cum anume se activeazã schemele mentale? Ce tipuri de scheme mentale existã ºi

cum funcþioneazã acestea?
Ce sunt euristicile? Ce cercetãtori au contribuit la cunoaºterea lor?
Enumeraþi cele mai cunoscute euristici ºi modalitatea prin care acestea ar putea fi

investigate.
În ce constã „modelul trãsãturilor centrale” formulat de Solomon Asch? Ce alte trã-

sãturi credeþi cã sunt centrale în formarea primelor impresii în afara cuplului „cald-rece”?
Argumentaþi.

Ce se înþelele prin „teoriile implicite” în literatura psihosociologicã? Cum pot fi evi-
denþiate acestea experimental?

La ce se referã „eroarea fundamentalã de atribuire”? Care este legãtura dintre eroarea
fundamentalã de atribuire ºi alte tipuri de erori de atribuire enunþate în text?

În ce constã modelul covarianþei în teoriile privind atribuirea? Dar cel al inferenþei
corespondenþei? Ce anume au în comun cele douã modele?
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Capitolul 12

Atitudinile ºi schimbarea atitudinilor

Septimiu Chelcea

Termenul de „atitudine” a intrat în vocabularul cotidian. Adesea, însã, nu este
înþeles corect. Nici schimbarea atitudinilor nu este pe deplin înþeleasã. Se impune,
deci, sã analizãm atât structura ºi funcþiile atitudinilor, cât ºi teoriile ºi tehnicile
schimbãrii atitudinale.

Ce sunt atitudinile?

Definiþia propusã în 1935 de Gordon W. Allport îºi pãstreazã ºi astãzi valabi-
litatea: „O atitudine este o stare de pregãtire mintalã ºi neuralã, organizatã prin expe-
rienþã, care exercitã o influenþã diriguitoare sau dinamizatoare asupra rãspunsului
individual la toate obiectele ºi situaþiile cu care este în relaþie” (Allport, 1935, p.
4). În timp, s-au formulat ºi alte definiþii ale atitudinilor. Sã amintim câteva dintre
acestea, deºi nu se depãrteazã prea mult de definiþia citatã anterior.

Filosoful, sociologul ºi psihologul englez Herbert Spencer (1820–1903) este unul
dintre primii care s-au referit la atitudine. În First Principles (1862) scria: „Pentru
a ajunge la judecãþi corecte într-o problemã disputatã, multe depind de atitudinile
minþii pe care noi le avem când ascultãm sau luãm parte la o controversã”. Aºadar,
în epocã se fãcea distincþie între „atitudini mintale” ºi „atitudini motorii”. În psiho-
logia experimentalã germanã s-au fãcut numeroase studii, ajungându-se la contu-
rarea unei teorii a atitudinilor motorii. N. Lange (1888), Hugo Münsterberg (1889),
în Germania, ºi Charles Féré (1890), în Franþa, au arãtat pe cale experimentalã cã
starea de pregãtire muscularã – „setul” (atitudinal) – intervine în procesele de per-
cepþie. Aºa se explicã, probabil, de ce în definiþia lui Gordon W. Allport apar termenii
de „stare de pregãtire mintalã ºi neuralã”.

Sociologul american William I. Thomas (1863–1931), unul dintre cei mai de
seamã reprezentanþi ai ªcolii de la Chicago, ºi filosoful ºi sociologul polonez
Florian Znaniecki (1882–1958) au fãcut din „atitudine” un concept central în ºtiinþa
despre om ºi societate. În celebra lor monografie sociologicã despre polonezii
imigranþi în SUA, The Polish Peasant in Europe and America (1918–1920),
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termenul de „atitudine” este sistematic utilizat cu înþelesul de proces mintal care
determinã atât rãspunsurile actuale ale fiecãrei persoane la stimulii sociali, cât ºi
rãspunsurile potenþiale. Cei doi autori ai monumentalei monografii sociologice
(5 volume) defineau atitudinea ca „o stare mintalã a individului orientatã de o
valoare” (apud G. W. Allport, 1954/1966, p. 19) ºi considerau cã studiul atitudinilor
este par excellence domeniul psihologiei sociale. Concepþia lui William I. Thomas
ºi Florian Znaniecki despre atitudine este distinctivã prin aceea cã leagã acest
fenomen de valorile sociale: „atitudinea este duplicatul valorii sociale”. Emory
S. Bogardus (1882–1973), autorul vestitei Scale a distanþei sociale (1925), raporta,
de asemenea, atitudinile la valorile sociale când, în Fundamentes of Social
Psychology (1931), scria: „O atitudine este o tendinþã spre acþiune, pentru sau
contra a ceva din mediu, care devine astfel o valoare pozitivã sau negativã. O ati-
tudine are semnificaþie numai în relaþie cu unele valori” (apud A. Chircev, 1941,
p. 52). Se poate spune cã perspectiva sociologicã asupra atitudinilor se particu-
larizeazã prin raportarea atitudinilor la valorile sociale.

În perspectivã psihologicã, atitudinile au fost studiate în legãturã cu alte
caracteristici ale personalitãþii. În acest sens, David Krech ºi Richard S. Crutchfield
(1948, p. 152) apreciau cã „o atitudine poate fi definitã ca o organizare stabilã a
proceselor motivaþionale, emoþionale, perceptive ºi cognitive cu referinþã la
anumite aspecte ale lumii individului” (Ibidem).

Solomon Asch (1952) considera cã „atitudinile sunt tendinþe de duratã deter-
minate ºi formate prin experienþa trecutã”. Elementul de noutate al acestei definiþii
îl constituie sublinierea modului de formare a atitudinilor, prin „experienþa trecutã”.
O definiþie cuprinzãtoare a atitudinii o întâlnim la Daniel Katz (1960, p. 168):
„Atitudinea este o predispoziþie a individului faþã de aprecierea unui obiect, a
simbolului acestuia sau a unui aspect al lumii, ca fiind pozitivã sau negativã. Opinia
este expresia verbalã a atitudinii, însã aceasta din urmã se poate exprima ºi în
comportamentul neverbal. Atitudinile cuprind elemente afective (sentimentele
generale de simpatie sau antipatie) ºi cognitive (care reflectã obiectul atitudinii),
caracteristicile lui, legãturile cu alte obiecte”. Distinctivã în viziunea lui Daniel
Katz este relaþia dintre opinii ºi atitudini. F. J. McDonald (1965) înþelege prin
conceptul de „atitudine” „o predispoziþie de a acþiona pozitiv sau negativ faþã de
persoane, obiecte, idei ºi evenimente” (apud Hankins, 1973, p. 154). Aceastã
definiþie accentueazã relaþia dintre atitudine ºi comportament. Pentru Richard E.
Petty ºi John T. Cacioppo (1981), o atitudine este „un simþãmânt (feeling) general
ºi de duratã, pozitiv sau negativ, faþã de anumite persoane, obiecte sau situaþii”
(apud M. J. Saks ºi E. Krupat, 1988, p. 166). De aceastã datã se accentueazã carac-
terul „de duratã” al atitudinilor. Alice H. Eagly ºi Selley Chaiken (1993) scot în
evidenþã factorul evaluativ: „Atitudinea este o tendinþã psihologicã, exprimatã prin
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evaluarea mai mult sau mai puþin favorabilã sau nefavorabilã a unei entitãþi
determinate” (apud A. S. R. Manstead, 1995, p. 47). Robert A. Baron ºi Donn
Byrne (1997/2001, p. 112) procedeazã în acelaºi mod, spunând cã sunt „evaluãri
de duratã ale diferitelor aspecte ale lumii sociale”.

Aºa cum se poate observa, definiþiile atitudinii diferã dupã cum se centreazã
pe evaluare, stãri emoþionale, cogniþie sau dispoziþii comportamentale. În dicþio-
narele de psihologie sau de sociologie apãrute la noi sunt prezentate ºi alte definiþii,
care întregesc viziunea despre atitudini.

În ceea ce mã priveºte, preluând definiþia propusã de Gordon W. Allport,
consider cã este necesar sã evidenþiem elementele structurale ale atitudinilor. 

Din postulatul cã „o atitudine este o stare de pregãtire mintalã ºi neuralã” de-
curge imposibilitatea observãrii ºi mãsurãrii directe a atitudinilor. Expresii precum:
„S-a vãzut atitudinea…”, „Este evidentã atitudinea…” nu au decât valoare metafo-
ricã. În realitate, atitudinile, ca ºi alte stãri psihice, precum frica, teama, plãcerea
etc., se mãsoarã indirect, prin comportamentele verbale sau acþionale sau prin
modificãri ale parametrilor biofiziologici. Avem de-a face cu inferenþe de la: 

1) autodescrierea credinþelor, simþãmintelor ºi comportamentelor; 
2) observarea comportamentelor deschise; 
3) reacþia faþã de/sau interpretarea stimulilor parþial structuraþi care implicã

obiectul atitudinii; 
4) performanþa în sarcinile „obiective” care implicã obiectul atitudinii; 
5) reacþiile fiziologice faþã de obiectul atitudinii sau faþã de reprezentarea acestuia

la o stare psihicã, la o dispoziþie mai mult sau mai puþin de duratã. 

În acest sens, Henri Mendras (1989, p. 57) considerã atitudinile ca „variabile
inferate”. Inferenþa se face pe baza rãspunsurilor evaluative, care pot fi afective,
cognitive ºi comportamentale. (Tabelul 1)

Tabelul 1. Tipurile de rãspunsuri evaluative (dupã I. Ajzen, 1988)
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Tipul de rãspuns Afectiv Cognitiv Comportamental

Verbal
Expresiile
simþãmintelor faþã de
obiectul atitudinii

Expresiile credinþelor
despre obiectul
atitudinii

Expresiile intenþiilor
comportamentale faþã
de obiectul atitudinii

Nonverbal

Rãspunsuri fiziologice
faþã de obiectul
atitudinii

Rãspunsuri perceptive
faþã de obiectul
atitudinii (de exemplu,
timpul de reacþie)

Rãspunsuri
comportamentale
deschise produse de
obiectul atitudinii
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Datã fiind organizarea lor prin experienþã, atitudinile se achiziþioneazã în cursul
vieþii prin experienþe unice sau multiple, directe sau indirecte. Cu alte cuvinte,
atitudinile se formeazã printr-un proces de învãþare socialã. Totuºi, unele cercetãri
relativ recente au arãtat cã în formarea atitudinilor intervin ºi factorii genetici.

Pe de altã parte, conform definiþiei pe care am adoptat-o, atitudinile au o
influenþã de direcþionare sau de dinamizare a comportamentului. Dupã opinia mea,
scopul investigãrii atitudinilor, în ultimã instanþã, constã în predicþia compor-
tamentalã, bazatã tocmai pe postulatul consistenþei atitudine-comportament.

În fine, ca o ultimã notã definitorie, se subliniazã faptul cã atitudinile exercitã
o influenþã asupra rãspunsurilor individului la toate obiectele ºi situaþiile cu care
intrã în relaþie, ceea ce permite anticiparea acþiunilor, predicþia modului de rapor-
tare la diferite obiecte, persoane sau instituþii. Nu existã atitudini „fãrã obiect”, ci
doar atitudini raportate la „entitãþi” bine definite, cu care persoanele sau grupurile
se aflã în relaþie. Astfel, la întrebarea pe care ºi-au pus-o pionierii cercetãrii empirice
a atitudinilor dacã acestea sunt generale sau specifice, putem rãspunde azi nuanþat,
luând în considerare structura verticalã a atitudinilor: cu cât este mai înalt nivelul
la care se gãseºte o atitudine, cu atât gradul de specificitate este mai redus.

Elementele componente ale atitudinilor

În prezent, este cvasiunanim acceptat modelul tripartitiv al structurii interne a
atitudinilor. Conform acestui model, propus de Milton J. Rosenberg ºi Carl I. Hovland
(1960), în structura atitudinilor existã în interdependenþã trei tipuri de componente: 

1) afectivã (emoþii, simþãminte, sentimente, împreunã cu reacþiile fiziologice
ce le însoþesc); 

2) cognitivã (cunoºtinþele despre obiectul atitudinii ºi despre caracteristicile
acestuia, credinþele, pe baza cãrora se fac evaluãri pozitive sau negative); 

3) comportamentalã (sau intenþionalitatea acþiunii). 

Este de notat cã s-a sugerat ºi ideea unidimensionalitãþii atitudinilor. Astfel,
termenul de „atitudine” ar desemna doar evaluarea obiectelor, componenta com-
portamentalã fiind designatã printr-un alt termen, cel de „intenþie comportamentalã”,
iar componenta cognitivã fiind consideratã un construct separat, cel de „credinþã”
sau „crez” (echivalentul cuvântului belief, greu traductibil în limba românã printr-un
singur termen). Anthony R. Pratkanis ºi A. G. Greenwald (1989) au propus un model
sociocognitiv, în care atitudinile sunt reprezentãri în memorie printr-o etichetã a
obiectului atitudinii. Aceste reprezentãri includ un rezumat evaluativ referitor la
obiectul atitudinii.
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În cadrul modelului tripartitiv, problema este de a se determina, prin cercetãri
empirice, consistenþa celor trei componente, mai precis, cum influenþeazã o compo-
nentã schimbarea celorlalte componente. De exemplu, componenta cognitivã este
dependentã de componenta afectivã? Dar componenta comportamentalã? Expe-
rimentele riguros controlate conduc la rãspunsuri afirmative. P. M. Niedenthal ºi
N. Cantor – citaþi de D. W. Rajecki (1982/1990, p. 45) – au fãcut urmãtorul expe-
riment: au arãtat douã seturi de fotografii reprezentând figuri umane cu pupilele
dilatate ºi cu pupilele contractate. Subiecþii din experiment au fost rugaþi sã asocieze
fotografiile unor descrieri pozitive sau negative ale persoanelor, utilizând o scalã
cu ºapte trepte (1 = foarte puþin probabil; 7 = foarte probabil). Rezultatele experi-
mentului au arãtat cã descrierile favorabile se asociau cu fotografiile persoanelor
care aveau pupilele dilatate, iar descrierile negative se asociau cu fotografiile persoa-
nelor care aveau pupilele contractate. (Tabelul 2)

Tabelul 2. Rezultatele experimentului P. M. Niedenthal ºi N. Cantor (dupã D.
W. Rajecki, 1982/1990, p. 45)

Prin acest experiment s-a demonstrat cã elementele afective (persoanele cu
pupilele dilatate sunt mai atractive) influenþeazã elementele cognitive din structura
atitudinilor. Foarte prozaic, dacã urmãrim ca electoratul sã-ºi formeze o opinie pozi-
tivã despre un candidat în alegerile prezidenþiale, avem la îndemânã ºi acest mic
truc: înainte de a poza pentru afiºele electorale, câteva picãturi de beladonã, pre-
paratul farmaceutic cu acþiune antispasticã ce produce dilatarea pupilelor.

D. A. Cook et al. (1977) pun în evidenþã influenþa componentei comportamentale
asupra celorlalte douã componente (afectivã ºi cognitivã). Pe o scalã de la 1 la 91
de puncte s-a mãsurat atitudinea studenþilor americani faþã de înarmarea nuclearã.
Atitudinile studenþilor erau mai mult sau mai puþin negative. Unora li s-a cerut sã
scrie un eseu contra înarmãrii nucleare (eseu consistent, în acord cu atitudinile lor)
ºi altora sã scrie un eseu favorabil înarmãrii nucleare (eseu discrepant faþã de
atitudinile lor). S-a mãsurat din nou atitudinea faþã de înarmarea nuclearã. Cei care
scriseserã eseul consistent au exprimat o atitudine ºi mai negativã (în medie cu -1,54
puncte), iar ceilalþi, care scriseserã eseul discrepant, au exprimat o atitudine mai
favorabilã (în medie cu +12,38). Are acest experiment vreo corespondenþã în viaþa
socialã? Sã ne gândim la campaniile electorale, când se adunã semnãturi pentru un
candidat sau altul, când diferite personalitãþi îºi pun semnãtura pe listele de susþinere
a prezidenþiabililor. Dincolo de demonstrarea popularitãþii candidaþilor, se obþine
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Descrierea Pupilele dilatate Pupilele contractate

Favorabilã
Nefavorabilã

4,33
3,61

4,08
4,17
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ºi o sporire a intensitãþii atitudinii favorabile a celor ce realizeazã un astfel de
comportament. Problema consistenþei componentelor structurale ale atitudinilor are
nu numai o semnificaþie teoreticã, ci ºi una practicã, legatã de prognoza compor-
tamentelor, inclusiv a comportamentului de vot. 

Structura verticalã ºi orizontalã a atitudinilor

Înþelegerea organizãrii atitudinilor în structuri pe verticalã ºi orizontalã are o mare
importanþã pentru proiectarea unor strategii de influenþare socialã. Nici o atitudine
nu existã izolatã de celelalte atitudini, pentru cã lumea „obiectelor” faþã de care indi-
vizii sau colectivitãþile „iau poziþie” este ea însãºi structuratã. Atitudinile etnice sunt
legate de atitudinile politice ºi acestea, la rândul lor, coreleazã cu atitudinea faþã de
proprietate. Martin Fishbein ºi Icek Ajzen (1972) au aplicat teoria echilibrului a lui
Fritz Heider (1958) la organizarea pe orizontalã a atitudinilor ºi au enunþat teza potrivit
cãreia atitudinile sunt stabile dacã sentimentele faþã de un obiect social sunt consistente
cu sentimentele faþã de alte obiecte cu care acesta se aflã în legãturã. De exemplu,
atitudinea politicã a unei persoane este mult mai stabilã dacã respectiva persoanã
are sentimente pozitive atât faþã de liderul unei formaþiuni politice, cât ºi faþã de staff-ul
acesteia. Când are atitudine pozitivã faþã de lider, dar negativã faþã de cei care îl
înconjoarã, apare un dezechilibru ºi consistenþa atitudine-comportament este puþin
probabilã. Din aceastã cauzã, în sondajele profesioniste persoanele intervievate nu
sunt întrebate numai cu cine vor vota, ci ºi ce pãrere au despre partidul din care
candidatul face parte sau care îl susþine, despre oficiosul partidului, despre programul
politic al acestuia º.a.m.d. (Tabelul 3)

Tabelul 3. Structura echilibratã versus structura dezechilibratã a atitudinilor
politice

Pe de altã parte, atitudinile se organizeazã în lanþuri ierarhice, cele de nivel
superior bazându-se pe cele de nivel mediu, iar acestea pe atitudinile de nivel inferior.
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Evaluarea

Liderul partidului Staff-ul partidului Ziarul partidului Atitudinea

pozitivã
pozitivã
negativã
negativã
pozitivã
pozitivã
negativã
negativã

pozitivã
pozitivã
pozitivã
pozitivã
negativã
negativã
negativã
negativã

pozitivã
negativã
pozitivã
negativã
pozitivã
negativã
pozitivã
negativã

echilibratã
neechilibratã
neechilibratã
neechilibratã
neechilibratã
neechilibratã
neechilibratã
echilibratã
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Când ne referim la ordinea atitudinilor în structura pe verticalã, avem în vedere gradul
de abstractizare, mai înalt sau mai scãzut, al „obiectului” atitudinii. Dacã ne gândim
la atitudinile etnice, putem sã ne imaginãm urmãtoarea ierarhizare: la nivelul cel
mai înalt de ierarhizare plasãm atitudinea faþã de om (atitudine primarã). Pe aceastã
atitudine se fondeazã atitudinea faþã de naþiune (atitudine secundarã), care, la rândul
ei, constituie fundamentul atitudinii faþã de grupurile etnice (atitudine terþiarã).

Atitudinile primare sau secundare pot avea ºi alt „obiect”: Dumnezeu, ome-
nirea în întregul ei, puterea etc. Importantã este ideea cã atitudinile fac parte dintr-o
structurã, ceea ce înseamnã cã schimbarea unei atitudini presupune schimbarea atitu-
dinilor cu acelaºi nivel de abstractizare sau cu un nivel de abstractizare mai redus.
De exemplu, schimbarea atitudinilor etnice, în sensul deschiderii spre outgroup, poate
fi realizatã la nivel de masã doar prin acceptarea valorilor democratice, prin modi-
ficarea atitudinilor supraordonate. În acelaºi timp, trebuie avut în vedere cã schim-
barea unei atitudini primare sau terþiare nu antreneazã cu necesitate ºi schimbarea
atitudinii subordonate. 

O caracteristicã importantã a atitudinilor, alãturi de orientare ºi intensitate, o
reprezintã centralitatea, locul pe care îl ocupã unele faþã de celelalte. Cu cât sunt
mai centrale, cu atât sunt mai stabile, mai greu de schimbat. Dacã o persoanã crede
cã rãzboiul este condamnabil moral, este destul de probabil cã va avea o atitudine
negativã faþã de încorporarea în armatã. Atitudinea faþã de armatã este mai centralã
decât atitudinea faþã de recrutarea în armatã. Schimbarea atitudinii faþã de rãzboi
va antrena ºi schimbarea atitudinii faþã de încorporare. Reciproca nu este însã ade-
vãratã: dacã se acceptã încorporarea în armatã nu înseamnã cã se acceptã ºi con-
flictele militare. Atitudinea pozitivã faþã de recrutare poate decurge, sã spunem,
din credinþa cã armata îl formeazã pe individ ca cetãþean.

Funcþiile atitudinilor

Asemenea altor fenomene psihice, atitudinile intervin în structura personalitãþii
ºi în viaþa psihicã a oamenilor, adicã au funcþii în sistemul psihic uman. Una dintre
primele încercãri de identificare a acestor funcþii, cea propusã de Brewster M.
Smith, Jerome Bruner ºi Robert W. White (1956), raporta atitudinile la adaptarea
individului la societate. Astfel, atitudinile ar avea trei funcþii: 

1) de evaluare a obiectelor ºi fenomenelor din lumea înconjurãtoare; 
2) de adaptare socialã; 
3) de exteriorizare a trãirilor psihice. 
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Cele trei funcþii menþionate se pot manifesta concomitent sau separat, douã ºi
chiar una singurã. Daniel Katz (1960) a propus o schemã de clasificare a funcþiilor
oarecum asemãnãtoare, deºi a sporit la patru numãrul funcþiilor proprii atitudinilor: 

1) funcþia instrumentalã, constând în aceea cã, având atitudini formate, oamenii
se orienteazã spre obiectele care conduc la recompense ºi evitã obiectele
asociate cu sancþiunile negative; 

2) funcþia de apãrare a eului, de protejare a imaginii de sine; 
3) funcþia de exprimare a valorilor interiorizate de indivizi; 
4) funcþia de cunoaºtere, de structurare a stimulilor din ambianþã. 

Cele douã sistematizãri ale funcþiilor atitudinilor au valabilitate, chiar dacã
li s-a reproºat cã abordeazã prea puþin diferenþiat rolul atitudinilor în viaþa psihicã
a oamenilor. Pornind de la acest considerent, Robert E. Lane (1969) a conceput
o listã de zece trebuinþe cãrora le rãspund atitudinile ºi care au corespondenþã
în schemele de clasificare prezentate. Sintetizând punctele de vedere despre
funcþiile atitudinilor, se acceptã unanim cã atitudinile ne ajutã sã selectãm din
lumea înconjurãtoare obiectele care au valoare pentru noi, ecranându-le pe cele
nesemnificative. Pe de altã parte, atitudinile servesc la structurarea mediului
nostru de viaþã ºi prin aceasta ne ajutã sã ne orientãm rapid în societate. Atitu-
dinile joacã un rol important în apãrarea eului, promovând comportamentele
gratificate social. 

Prezic atitudinile comportamentele?

Studiul atitudinilor rãspunde nu numai unei curiozitãþi epistemice, ci ºi unei
probleme practice, de anticipare a comportamentelor. Cu ajutorul sondajelor de
opinie publicã aflãm expresia verbalã a atitudinilor ºi, pe aceastã bazã, putem
prognoza comportamentele. În legãturã cu aceastã problemã, cercetãrile empirice
au condus la formularea unor teze care se exclud reciproc.

Divergenþa atitudine-comportament. Richard La Piere (1934) a pus în evi-
denþã acest fenomen printr-un experiment de teren. Iniþial, cercetãtorul american a
studiat atitudinile ºi prejudecãþile rasiale cu ajutorul chestionarului, constatând atitu-
dinea negativã faþã de chinezi ºi de alþi afro-asiatici. Apoi a fãcut un experiment.
Împreunã cu un cuplu de chinezi a cãlãtorit mai mult de doi ani prin SUA oprindu-se
la hoteluri ºi mâncând la restaurante. Doar la un singur hotel dintr-un numãr de 66
ºi la un singur restaurant din cele 184 la care s-au oprit cuplul de chinezi a fost
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refuzat. Toate celelalte ºi-au oferit serviciile. La scurt timp dupã încheierea cãlãtoriei,
a solicitat în scris hotelurilor ºi restaurantelor vizitate sã i se rezerve o camerã sau,
dupã caz, o masã unui cuplu de chinezi. A primit rãspunsuri negative de la 92 la
sutã dintre hoteluri ºi de la 93 la sutã dintre restaurante. S-a tras concluzia cã între
atitudine ºi comportament existã o rupturã, cã între ce spunem ºi ce facem este o
divergenþã. Pentru a le cunoaºte atitudinile, observã ce fac oamenii, nu ce spun ei
– pare a fi corolarul tezei privind discrepanþa atitudine-comportament. 

Experimentul lui Richard La Piere are, fãrã îndoialã, limite metodologice (nu
se ºtie dacã persoanele care au rãspuns negativ sunt unele ºi aceleaºi cu cele ce
au acceptat cuplul de chinezi, cei doi chinezi vorbeau foarte bine engleza ºi erau
atractivi fizic ºi prietenoºi – ceea ce, probabil, a influenþat decizia de a-i accepta
chiar din partea americanilor cu prejudecãþi), dar el a deschis un câmp de inves-
tigaþie cu rezultate dintre cele mai interesante. Se ºtie astãzi cã cercetãrile care
au condus la concluzia rupturii dintre atitudini ºi comportamente sunt criticabile
din punct de vedere metodologic ºi se acceptã cvasiunanim cã între comportament
ºi atitudine existã o relaþie, dar nu simplã, de tip monocauzal, ci mediatã de o
multitudine de factori. 

Consistenþa atitudine-comportament. ªi acest fenomen a fost, de asemenea,
demonstrat experimental, ca ºi în practica sondajelor preelectorale. Fãcând analiza
unui numãr de 142 de studii asupra relaþiei atitudine-comportament, Icek Ajzen
ºi Martin Fishbein (1977) au descoperit cã aceastã relaþie depinde de raportul dintre
„entitãþile” care compun atât atitudinea, cât ºi comportamentul. Conform con-
cepþiei lor, existã patru asemenea entitãþi: þinta (obiectul atitudinii), acþiunea (ma-
nipularea obiectului), timpul ºi contextul. Numai când existã o corespondenþã între
„entitãþile” atitudinilor ºi comportamentelor predicþiile sunt valide. Russel H. Fazio
ºi Mark P. Zanna (1981) au pus în evidenþã cã o atitudine formatã prin experienþa
directã a persoanei cu obiectul atitudinii produce mai multã consistenþã atitudine-
comportament decât o atitudine formatã prin experienþa indirectã. Este de presupus
cã o persoanã cãreia i s-a fãcut o nedreptate va acþiona pentru instaurarea dreptãþii.
Probabilitatea de acþiune justiþiarã a unei persoane care doar a citit cã în lume
trebuie sã fie dreptate este mai micã. 

A. R. Davidson ºi J. Jaccard (1979) au evidenþiat cã predicþia comportamentelor
depinde de nivelul de mãsurare a atitudinilor: cu cât este mai specific, cu atât
predicþiile sunt mai bune. Pe un eºantion de 244 de femei au gãsit o corelaþie statistic
semnificativã între atitudinea mãsuratã la nivel specific ºi comportament, dar o
corelaþie statistic nesemnificativã când atitudinea era mãsuratã global. (Tabelul 4)
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Tabelul 4. Corelaþia dintre atitudine ºi comportament, în funcþie de nivelul
de mãsurare a atitudinii (dupã M. J. Saks ºi E. Krupat, 1988, p. 200)

Consistenþa atitudine-comportament este în funcþie ºi de distanþa în timp între
mãsurarea atitudinii ºi realizarea comportamentului: cu cât intervalul este mai mic,
cu atât corelaþia este mai mare ºi predicþia mai bunã. 

Teoria „Acþiunii gândite” (the theory of reasoned action). Propusã de Icek
Ajzen ºi Martin Fishbein (1980), teoria este influentã ºi larg acceptatã. Pe baza ei,
cei doi psihosociologi au elaborat un model al predicþiei comportamentului de cãtre
atitudine, în care elementul central îl constituie „intenþia comportamentalã”. 

Teoria „acþiunii gândite”, ca ºi teoria „comportamentului planificat” (the theory
of planned behavior), este construitã pe asumpþia cã oamenii sunt raþionali ºi cã
informaþiile ºi atitudinile ghideazã comportamentul. Intenþia comportamentalã este
generatã de atitudinea faþã de comportamentul gândit (dacã voi vota partidul X,
înseamnã sã mã dezic de crezul meu din tinereþe), în conjuncþie cu normele subiective,
interiorizate în procesul socializãrii (dacã foºtii mei colegi îmi vor vedea numele pe
lista de susþinãtori ai candidaturii lui X la preºedinþie, vor spune cã sunt un oportunist). 

Icek Ajzen ºi Martin Fishbein apreciazã cã atitudinea faþã de comportamentul
gândit are douã surse: evaluarea comportamentului (beneficiile pe care le aduce)
ºi evaluarea probabilitãþii de obþinere a beneficiului scontat. La rândul ei, norma
subiectivã este condiþionatã, pe de o parte, de credinþa cã alte persoane, mai ales
persoanele semnificative (pe care le admirãm ºi iubim), aºteaptã de la noi un anumit
comportament ºi, pe de altã parte, de motivaþia de complianþã, de faptul cã þinem
seama de ceea ce spun alþii despre noi. Reluând exemplul comportamentului de vot,
este de presupus, conform modelului acþiunii gândite, cã se va ajunge la intenþia
comportamentalã dacã individul în cauzã crede cã rudele apropiate aºteaptã ca el
sã acorde votul pentru X, nu pentru Y, ºi el nu ºi-ar ierta dacã acestea ºi-ar forma
o pãrere proastã despre persoana lui. Ca în orice model, realitatea este mult sim-
plificatã. Comportamentul de vot apare ca o rezultantã a unui numãr mult mai mare
de factori sociali, politici, culturali, psihologici. Între aceºti factori valorile sociale,
orientarea axiologicã individualã ocupã un loc central.
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Nivelul de mãsurare Atitudinea Corelaþia

Global

faþã de controlul naºterilor 0,08

faþã de controlul naºterilor cu ajutorul pilulelor
anticoncepþionale

0,32

faþã de controlul naºterilor, utilizând pilule anticoncepþionale 0,52

Specific
faþã de controlul naºterilor, utilizând pilule anticoncepþionale
în viitorii doi ani

0,57
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O serie de cercetãri recente sugereazã cã în teoria „acþiunii gândite” efortul
pentru realizarea comportamentelor reprezintã o variabilã crucialã. Efortul este
înþeles de cãtre Richard Bagozzi et al. (1990, p. 26) ca reprezentând „gradul de
dificultate în realizarea comportamentului”: când efortul este mare, intenþia
comportamentalã mediazã puternic relaþia atitudine-comportament; când efortul
este mic, atitudinile pot sã prevadã direct comportamentele. Wesley P. Schultz ºi
Stuart Oskamp (1996, p. 375) au descoperit cã atitudinile sunt un predictor mai
bun al comportamentelor când efortul pentru realizarea comportamentelor este
mai mare, decât atunci când este mai mic. Cu alte cuvinte, efortul implicat în
realizarea comportamentelor constituie un moderator puternic în relaþia atitudine-
comportament. Wesley P. Schultz ºi Stuart Oskamp (1996, p. 383) conchid cã în
modelul predicþiei comportamentale „este necesar sã se ia în consideraþie contextul
în care se desfãºoarã comportamentul, iar efortul cerut pentru realizarea compor-
tamentului constituie un aspect al acestui context”.

Factorii moderatori ai relaþiei atitudine ºi comportament. Russel H. Fazio
ºi D. R. Roskos-Ewoldsen (1994) au relevat importanþa unor factori precum carac-
teristicile situaþiei, atitudinilor ºi indivizilor care mediazã influenþa atitudinilor
asupra comportamentelor. 

În unele situaþii, normele sociale exercitã o constrângere mai puternicã, în altele
mai slabã. În funcþie de aceste „constrângeri ale situaþiei” noi reacþionãm în con-
cordanþã cu propriile atitudini. Alt element al situaþiei îl constituie presiunea tim-
pului. Când trebuie sã luãm rapid decizii, legãtura atitudine-comportament este
mai puternicã decât în situaþiile în care nu suntem sub presiunea tipului.

Relaþia dintre atitudine ºi comportament este mediatã ºi de caracteristicile
atitudinii: cum s-au format, cât sunt de puternice (intensitatea, importanþa, auto-
cunoaºterea, accesibilitatea, impactul asupra intereselor, identificarea socialã), care
este specificitatea lor.

În fine, conform ipotezei moderãrii relaþiei dintre atitudine ºi comportament, o serie
de caracteristici ale persoanelor determinã traducerea atitudinilor în comportamente.

Schimbarea atitudinilor

Am inclus în acest capitol teoriile care explicã schimbarea atitudinilor prin
transmiterea de mesaje, dat fiind faptul cã persuasiunea înseamnã, între altele,
redirecþionarea, consolidarea sau, dupã caz, diminuarea intensitãþii atitudinilor.
Atitudinile pot fi modificate ºi altfel decât cu ajutorul mesajelor, de exemplu, prin
experienþa directã cu obiectul atitudinii sau ca efect al „simplei expuneri”. Trebuie
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însã precizat cã în prezent nu existã o teorie generalã a schimbãrii atitudinale, ci un
numãr mereu crescând de teorii parþiale, care explicã doar unele aspecte ale proceselor
de schimbare a atitudinilor, punând accentul pe unii factori ºi ignorându-i pe alþii. 

Teoria „Stimul-rãspuns”. În cadrul acestor teorii se accentueazã importanþa
calitãþii stimulilor pentru schimbarea atitudinalã. Conform abordãrii S ⇒ R,
comportamentul social ar putea fi înþeles prin analiza caracteristicilor stimulilor
ºi rãspunsurilor ºi a recompenselor specifice pentru anumite rãspunsuri comporta-
mentale. Aceste teorii, de orientare behavioristã, vãd fiinþa umanã ca pe o „maºinã
de rãspunsuri” – dupã expresia lui Serge Moscovici. Teoria S ⇒ R ºi cea a întãririi
presupun cã oamenii rãspund la stimuli în mod pasiv, ca roboþii. Principiul de
bazã al acestor teorii postuleazã cã „atitudinile se schimbã numai dacã stimulul
pentru un nou rãspuns este mai puternic decât stimulul pentru vechiul rãspuns”
(K. Deaux ºi L. S. Wrightsman, 1984, p. 285).

În timp, teoria S ⇒ R a inclus în modelul explicativ ºi factorul personalitate,
recunoscându-se cã schimbarea atitudinalã este influenþatã ºi de anumite carac-
teristici ale personalitãþii. Pentru a face predicþii este necesar sã se cunoascã istoria
întâmplãrilor din experienþa de viaþã a persoanei. Astfel, teoria S ⇒ R a devenit
teoria S ⇒ O ⇒ R. „Programul pentru probleme de comunicare ºi schimbare a
atitudinii”, desfãºurat în perioada 1940–1950 sub conducerea lui Carl I. Hovland
(1912–1961) la Universitatea Yale, s-a bazat pe teoria S ⇒ O ⇒ R ºi pe teoria
întãririi, considerând cã principiile învãþãrii se aplicã proceselor de schimbare a
atitudinilor. În învãþarea noilor atitudini, conform modelului „Hovland-Janis-Kelley”,
au importanþã cinci variabile: atenþia, înþelegerea, acceptarea, memorarea ºi acþiunea. 

Decurg de aici câteva reguli ale schimbãrii atitudinilor în condiþiile expunerii
la mesajele persuasive: 

1) primul pas în schimbarea atitudinalã îl constituie captarea atenþiei asupra
mesajului; trebuie deci asigurate condiþiile optime; 

2) captarea atenþiei receptorului este necesarã, dar nu ºi suficientã; trebuie ca
mesajul sã fie înþeles; 

3) ultima fazã a procesului de schimbare a atitudinilor este datã de acceptarea
conþinutului respectivului mesaj; pentru aceasta, stimularea joacã un rol im-
portant, fie cã se are în vedere recompensa moralã (aprobarea socialã), fie
cã se vizeazã stimularea materialã (dobândirea unei sume de bani). 

Conform modelului „Hovland-Janis-Kelley”, trecerea la acþiune se realizeazã
numai dacã stimulii au fost fixaþi în memorie. Modelul „Hovland-Janis-Kelley”
marcheazã trecerea de la analiza emiþãtorului la analiza psihologiei receptorului,
cãruia i se atribuie o anumitã autonomie în actul comunicãrii persuasive. „Totuºi,
aceastã autonomie este întotdeauna dependentã liniar de stimuli originali” –
apreciazã Lucien Sfez (1988/2002, p. 83). 
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În continuare, voi încerca sã sistematizez rezultatele unor cercetãri reprezen-
tative, în funcþie de cele trei variabile amintite. Menþionez cã în literatura de
specialitate consultatã datele de cercetare sunt, cel mai adesea, sistematizate dupã
schema de comunicare (sursã ⇒ mesaj ⇒ receptor), fãcându-se apel la Retorica
lui Aristotel (cine, ce, cui, cu ce efect spune?) sau la bine cunoscuta „schemã a
lui Lasswell” (cine, ce, cum, cui, cu ce rezultat comunicã?).

Resistematizarea rezultatelor obþinute în studiile de referinþã în domeniu
corespunde mai bine teoriei schimbãrii atitudinilor ca proces de învãþare, ajutân-
du-ne, totodatã, sã evidenþiem fazele sau etapele procesului de schimbare în care
nu s-au obþinut încã progrese semnificative.

Atractivitatea sursei mesajelor constituie un prim factor de captare a atenþiei
receptorului potenþial. Atracþia resimþitã de receptor faþã de o anumitã sursã de
informaþii este, fãrã îndoialã, de naturã emoþionalã ºi implicã o judecatã de valoare.
Prezenþa fizicã (frumuseþea), similaritatea (ca vârstã, sex, profesie, rasã, opinii,
valori) cu receptorul, familiaritatea sursei acþioneazã asupra receptorului, atrãgând
atenþia asupra mesajului. Aºa cum remarca William J. McGuire (1969), frumu-
seþea, similaritatea ºi familiaritatea sursei pot acþiona independent sau conjugat,
generând ceea ce în limbajul cotidian se înþelege prin simpatie. Sursele de
informare percepute ca simpatice contribuie într-o mãsurã mai mare la captarea
atenþiei receptorului ºi la schimbarea atitudinii acestuia. 

J. McGinniess (1968) considera, de exemplu, cã victoria în alegerile prezidenþiale
din 1960 a lui John F. Kennedy asupra lui Richard Nixon s-a datorat, în bunã mãsurã,
faptului cã în dezbaterea preelectoralã televizatã John F. Kennedy a fost mai atractiv.
Ellen Berscheid (1966) a ajuns la concluzia cã similaritatea sursei cu receptorul explicã
schimbarea opiniei ºi deci a atitudinilor. Unele cercetãri de mai mare fineþe au pus
în relaþie atractivitatea sursei cu conþinutul mesajului: înfãþiºarea celui care comunicã
influenþeazã mai puternic schimbarea atitudinilor în cazul mesajelor neplãcute sau
nepopulare, în timp ce mesajele dezirabile au aceeaºi putere persuasivã, indiferent
de prezenþa fizicã a celui care transmite mesajul. Rolul atractivitãþii în schimbarea
atitudinalã a fost pus în evidenþã de psihologii americani – aºa cum s-a mai arãtat –
mai ales în legãturã cu alegerile prezidenþiale: similaritatea cu publicul a candidatului
la preºedinþia SUA îi conferã acestuia calitatea de a fi atractiv. Într-o formulare
generalã, se poate spune astfel: cu cât atractivitatea sursei este mai mare, cu atât mai
mare va fi acceptarea mesajului de cãtre receptor.

Atragerea ºi menþinerea atenþiei se raporteazã, cel mai adesea, la factorii sursei,
deºi se recunoaºte cã trebuie avutã în vedere interacþiunea acestor factori cu cei
ai receptorului, mesajului ºi canalului de comunicare. În lucrãrile consultate, acest
mod de abordare (a interacþiunii factorilor) rãmâne un deziderat. Dupã opinia mea,
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modelul „Hovland-Janis-Kelley” faciliteazã relevarea interacþiunii factorilor în
procesul schimbãrii atitudinilor. Sã exemplificãm: atenþia este mãritã dacã persoana
care vorbeºte este prezentã fizic ºi se adreseazã direct celor pe care intenþioneazã
sã-i influenþeze. Un astfel de enunþ îºi pierde valoarea de adevãr dacã mesajul
este banal, dacã publicul se aflã într-o stare temporarã de nereceptivitate sau dacã
factorii de canal nu permit prezenþa fizicã a sursei. Evident, izolarea factorilor ºi
tratarea separatã a influenþei lor în schimbarea atitudinalã nu constituie decât un
exerciþiu didactic ºi nimic mai mult. Aceastã precizare fiind fãcutã, menþionez în
continuare alþi factori care acþioneazã asupra atenþiei ca variabilã intermediarã.
Sursa personalizatã este mai eficientã decât sursa anonimã; la fel, transmiterea
mesajului de cãtre o persoanã cunoscutã, comparativ cu una necunoscutã. Deºi
rolul sursei în captarea atenþiei receptorului este deosebit de important, el nu trebuie
absolutizat: concentrarea atenþiei asupra sursei poate împiedica receptarea mesa-
jului. Concret, frumuseþea unei comentatoare TV atrage atenþia, dar nu contribuie
neapãrat în sens pozitiv la înþelegerea ºi acceptarea mesajului. Asistãm uneori la
un „efect bumerang” al factorilor sursei.

Mesajul. ªi factorii mesajului acþioneazã prin intermediul atenþiei, în sensul
schimbãrii atitudinilor. Mã vom referi la ei când voi trata problema înþelegerii mesa-
jului. Nu se poate însã trece peste factorii receptorului care afecteazã atenþia. Am în
vedere acum stãrile ºi dispoziþiile temporare ale receptorului. În mod deosebit, s-a
studiat importanþa prevenirii, avertizãrii receptorului cã va fi expus unui mesaj cu
un conþinut contrar opiniilor lui. Interpretarea teoreticã a rezultatelor experimentale
a vizat creºterea motivaþiei ºi a capacitãþii de producere a contraargumentelor. Este
posibil sã fi intervenit ºi sporirea atenþiei subiecþilor de experiment.

Pe de altã parte, atitudinile se organizeazã în lanþuri ierarhice, cele de nivel
superior bazându-se pe cele de nivel mediu, iar acestea pe atitudinile de nivel inferior.
Când ne referim la ordinea atitudinilor în structura pe verticalã, avem în vedere gradul
de abstractizare, mai înalt sau mai scãzut, al „obiectului” atitudinii. Dacã ne gândim
la atitudinile etnice, putem sã ne imaginãm urmãtoarea ierarhizare: la nivelul cel
mai înalt de ierarhizare plasãm atitudinea faþã de om (atitudine primarã). Pe aceastã
atitudine se fondeazã atitudinea faþã de naþiune (atitudine secundarã), care, la rândul
ei, constituie fundamentul atitudinii faþã de grupurile etnice (atitudine terþiarã).
Contextul social sau atmosfera în care are loc comunicarea persuasivã influenþeazã,
prin intermediul atenþiei, schimbarea atitudinalã. 

Atragerea ºi menþinerea atenþiei. O serie de cercetãri, începând cu cele efec-
tuate de Leon Festinger ºi Eleanor E. Maccoby (1964), au relevat cã distragerea
atenþiei receptorului prin diferite procedee experimentale are ca efect acceptarea
concluziilor mesajului transmis. Irving L. Janis, D. Kaye ºi P. Kirschner (1965)
au testat într-un mod pe cât de original, pe atât de plãcut pentru subiecþii de
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experiment, efectul distragerii asupra procesului de persuadare. Cercetãtorii au
cerut subiecþilor de experiment sã citeascã o listã cu patru mesaje în condiþii
diferite: jumãtate dintre subiecþi trebuiau sã mãnânce produse alimentare foarte
apreciate, jumãtate nu. Grupul experimental (în care subiecþii mâncau în timp ce
citeau) a apreciat mesajele mai pozitiv decât grupul de control (în care subiecþii
citeau, fãrã sã mãnânce în acelaºi timp). S-a demonstrat experimental cã subiecþii
aderã mai mult la mesajele receptate în timp ce mãnâncã, lucru speculat de
organizatorii de evenimente cu scop persuasiv. Cercetãrile lui G. A. Haland ºi M.
Venkatesan (1968) au impus însã o nuanþare a efectului distragerii: este favorabil
schimbãrii atitudinale dacã împiedicã receptorul sã elaboreze contraargumente;
acþioneazã defavorabil când diminueazã atenþia faþã de mesaj. Când mesajul este
uºor de înþeles, efectul distragerii conduce la acceptarea acestuia; dimpotrivã, când
avem de-a face cu mesaje complexe, distragerea receptorului împiedicã
înþelegerea ºi, prin aceasta, se opune procesului de schimbare a atitudinilor.

Înþelegerea mesajului reprezintã o condiþie fundamentalã a acceptãrii lui ºi deci
o etapã semnificativã în procesul schimbãrii atitudinilor. Preocupãrile pentru iden-
tificarea factorilor care influenþeazã înþelegerea mesajului vin iniþial din partea
jurnaliºtilor, a literaþilor ºi abia apoi din partea psihosociologilor. Neglijarea contri-
buþiei ziariºtilor – aºa cum se întâmplã în lucrãrile de sintezã consultate – este pãgu-
bitoare. În ceea ce mã priveºte, voi lua în considerare ºi rezultatele reflecþiei
jurnalistice privind lizibilitatea, „gradul de dificultate la care este supus un cititor
spre a înþelege un text ºi a se convinge de adevãrul ºi valoarea celor citite” (C. Lupu,
1985, p. 134). Deºi definiþia citatã se referã la mesajele scrise, aºa cum atrãgea atenþia
Constantin Lupu, ea poate fi modificatã corespunzãtor ºi pentru alte canale decât
presa scrisã, ºi anume pentru radio, televiziune, comunicare interumanã face-to-face.
Menþionez cã extinderea înþelesului termenului de lizibilitate de la cel strict
etimologic (fr. lisible, uºor de citit, citeþ) la cel propus de Constantin Lupu presupune
nu numai înþelegerea, dar ºi acceptarea mesajului.

Debutul studiilor asupra lizibilitãþii se plaseazã în spaþiul anglo-saxon cu studiul
lui B. A. Lively ºi S. L. Pressey (1923) ºi poartã de la început interesul pentru cuan-
tificare. S-au propus formule de calcul al lizibilitãþii care includ diferite variabile,
precum „facilitatea lecturii”, „interesul uman”, lungimea frazelor, lungimea cuvin-
telor etc., aceste variabile fiind ponderate în funcþie de specificul limbii. Astfel, spre
exemplu, Liliane Kandel ºi Abraham Moles (1958) au adaptat formula lizibilitãþii
propusã de Robert Gunning pentru limba englezã la specificul limbii franceze (în
care cuvintele sunt, în medie, mai lungi), reducând ponderea acestei variabile de
la 0,846 la 0,736. O astfel de operaþie se impune ºi pentru limba românã.

Din perspectiva psihosociologiei, referitor la înþelegerea mesajului, sunt de
menþionat cercetãrile privind forma acestuia: argumentaþia unilateralã ºi bilateralã,
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concluziile explicite sau implicite, efectul de ordine, ca ºi cele centrate asupra
conþinutului mesajului: apelul la fricã, mãrimea divergenþei atitudinale dintre sursã
ºi receptor. Unele concluzii ale acestor cercetãri prezintã interes pentru evaluarea
schimbãrii atitudinilor. Am în vedere, în primul rând, efectele argumentaþiei unila-
terale ºi bilaterale (expunerea doar a argumentelor „pentru” sau expunerea atât a
argumentelor „pentru”, cât ºi „contra” punctului de vedere susþinut de sursã). 

Primele cercetãri în aceastã direcþie dateazã din 1945, în contextul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial. Carl I. Hovland, A. A. Lumsdaine ºi F. D. Sheffield, comu-
nicând rezultatele acestor investigaþii într-un articol publicat în 1949, apreciau cã
asupra soldaþilor americani (400 de soldaþi cuprinºi în studiu) mesajele unilaterale,
cât ºi cele bilaterale (privind durata rãzboiului contra Japoniei, dupã armistiþiul
cu Germania) au avut acelaºi efect. S-a remarcat totuºi cã factorul nivel de ins-
trucþie condiþioneazã efectul mesajelor: mesajele bilaterale au avut un impact mai
mare asupra soldaþilor instruiþi, iar cele unilaterale asupra celor cu nivel de
ºcolaritate mai redus. Cercetãrile ulterioare au confirmat importanþa variabilei nivel
de instrucþie în analiza efectelor mesajelor cu o laturã ºi cu douã laturi, evidenþiind
totodatã intervenþia ºi a altor factori: atitudinea iniþialã a receptorului, natura
problemei pusã în discuþie, caracteristicile sursei. ªi cercetãrile personale susþin
relevanþa factorului nivel de instrucþie pentru influenþa mesajelor cu o laturã ºi
cu douã laturi. În colectivele muncitoreºti (deci cu un nivel de instrucþie mai scãzut)
mesajele cu o laturã (prezentarea în exclusivitate a argumentelor „pro”) au influen-
þat mai puternic decât mesajele cu douã laturi.

Cum se explicã faptul cã subiecþii mai instruiþi, mai inteligenþi ºi mai informaþi
sunt mai puþin influenþaþi de mesajele unilaterale? Cei mai mulþi autori apreciazã
cã, prezentând mesajele unilaterale, sursa îºi pierde din credibilitate ºi obiectivi-
tate. În schimb, mesajele bilaterale inhibã „reactanþa” receptorului.

Acceptarea mesajului, cel de-al treilea pas în schimbarea atitudinalã, depinde
de un complex de factori, între care cei legaþi de conþinutul mesajului par a juca
un rol determinant. Experimental, s-a urmãrit felul în care influenþeazã mesa-
jele discrepante, în care se susþine o poziþie diferitã de cea a persoanei-þintã, accep-
tarea mesajului ºi, în final, schimbarea atitudinilor. În general, se apreciazã cã
schimbarea atitudinalã este cu atât mai mare cu cât mesajele sunt mai discrepante
(J. Jaccard, 1981). Sigur, acest lucru este valabil pânã la un punct, dincolo de care
sursa îºi pierde credibilitatea.

Pentru a fi acceptate, mesajele înalt discrepante trebuie sã provinã de la o sursã
cu mare credibilitate. Mesajele înalt discrepante provenite de la surse cu credibilitate
redusã au efecte persuasive slabe. Andrew H. Michener, John DeLamater ºi Shalom
H. Schwartz (1986) prezintã într-un grafic relaþia dintre nivelul mesajului, gradul
de credibilitate a sursei ºi schimbarea atitudinalã. (Figura 1)
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Figura 1. Schimbarea atitudinalã în funcþie de gradul de credibilitate a sursei
ºi de nivelul discrepanþei mesajului (dupã A. H. Michener et al., 1986, p. 205)

S. Bochner ºi Chester A. Insko (1966) au realizat urmãtorul experiment: unor
grupe de studenþi de la Universitatea din Hawaii li s-au transmis mesaje scrise în
legãturã cu numãrul necesar de ore de somn nocturn. Într-un caz, mesajul era atribuit
unui mare fiziolog, sir John Eccles, laureat al Premiului Nobel pentru Medicinã (cre-
dibilitate înaltã), în alt caz unui director de la un institut de cercetãri fiziologice
(credibilitate medie) ºi, în fine, în ultimul caz, unei persoane nesemnificative (credi-
bilitate scãzutã). Argumentele erau aceleaºi în toate cazurile; ceea ce diferea era
numãrul de ore considerate necesare pentru refacerea potenþialului energetic. Se fãcea
pledoarie pentru opt, ºapte, ºase pânã la zero ore de somn nocturn. Dupã citirea
mesajelor, studenþii trebuiau sã rãspundã la întrebarea: „Pentru a fi în formã bunã,
câte ore de somn nocturn sunt necesare?”. Rezultatele experimentului au arãtat cã
pledoaria pentru o poziþie înalt discrepantã fãcutã de o sursã înalt credibilã (laureatul
Premiului Nobel) provoacã o schimbare atitudinalã puternicã: subiecþii de experiment
au evaluat necesarul de ore de somn nocturn mai aproape de ce s-a transmis în
mesajul sursei cu credibilitate, decât în mesajul sursei slab credibile. Când sursa
înalt credibilã susþinea cã este suficientã o singurã orã de somn pe noapte pentru a
fi formã bunã, subiecþii au apreciat cã sunt necesare 5,8 ore de somn. Când acest
lucru era susþinut de sursa cu credibilitate redusã, studenþii apreciau cã sunt necesare
6,8 ore de somn nocturn (ca medie). 

Acceptarea mesajului depinde de nivelul discrepanþei; dincolo de un anumit
prag (zero ore de somn nocturn), mesajul este respins. Acelaºi model se reproduce
în cazul surselor cu grade de credibilitate moderate ºi scãzute, care transmit mesaje
cu niveluri de discrepanþã medii ºi joase. 
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Credibilitatea sursei. Studiul psihosociologic al contribuþiei credibilitãþii la
acceptarea mesajului ºi, în consecinþã, la schimbarea atitudinalã a debutat cu expe-
rimentele lui Carl I. Hovland ºi W. Weiss (1951). Cei doi psihosociologi americani
au demonstrat cã schimbarea atitudinilor este mai evidentã când mesajele provin
de la o sursã cu mare credibilitate. Au fost puse în discuþie mai multe teme. Între
altele, posibilitatea ca în anul ºcolar în care s-a desfãºurat experimentul (1950–1951)
sã se construiascã primele submarine atomice. Acest mesaj a fost atribuit, o datã,
savantului Robert J. Oppenheimer (sursã foarte credibilã) ºi altã datã ziarului
sovietic Pravda (sursã slab credibilã). În primul caz, aproape 95 la sutã dintre
studenþi au considerat corectã argumentaþia, fiind de acord cu mesajul; în cel de-al
doilea caz, prezentându-se aceleaºi argumente, doar circa 6 la sutã dintre studenþi
incluºi în experiment le-au acceptat. Aºadar, influenþa sursei înalt credibile este
puternicã ºi imediatã. (Tabelul 5 )

Tabelul 5. Percepþia credibilitãþii sursei (A) ºi schimbarea opiniilor dupã
comunicarea mesajului (B) (dupã G. de Montmollin, 1984/1990, p. 97)

Notã. Diferenþa dintre procentul studenþilor care ºi-au schimbat opiniile pe ansamblu
(A+B+C+D) este foarte semnificativ (16,4, p < 0,01).

Dar în acest studiu – aºa cum remarca Germaine de Montmollin (1984/1990,
p. 97) – variabila experimentalã conþinea doi factori: competenþa ºi obiectivitatea.
Robert J. Oppenheimer putea fi perceput nu numai ca expert, dar ºi ca o persoanã
neangajatã politic, în timp ce jurnaliºtii de la Pravda erau percepuþi ca persoane
orientate politic ºi, în acelaºi timp, mai puþin competente în problemele energiei
nucleare. A apãrut nevoia de a se cunoaºte acþiunea fiecãrui factor în parte. E.
Aronson ºi B. W. Golden (1962) au demonstrat experimental cã un mesaj (o formulã
matematicã) atribuit unui inginer i-a convins pe copiii din experiment într-o mãsurã
mai mare decât acelaºi mesaj atribuit unui spãlãtor de vase dintr-un restaurant. ªi
de data aceasta variabila experimentalã consta dintr-o combinare de doi factori:
competenþa ºi statusul social. Experimentul condus de Germaine de Montmollin
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A B

Temele Sursã credibilã Sursã necredibilã Sursã credibilã Sursã necredibilã

N % N % N % N %

208 94,7 222 5,9 31 22,6 30 13,3

B 221 93,7 223 1,3 25 36,0 36 0

C 220 80,9 223 17,0 35 22,9 26 - 3,8

D 222 89,2 222 21,2 31 12,9 30 16,7

Schimbarea opiniilor pe ansamblu 122 23,9 122 6,6
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(1992) a urmãrit sã punã în evidenþã influenþa separatã a factorului competenþã
generalã versus competenþã specificã. S-a constatat cã persoanele selectate aleator
acordã acelaºi credit mesajelor dacã acestea vin de la o sursã cu competenþã generalã
sau cu competenþã specificã. Aceastã constatare, probatã experimental, rezultã ºi
din observaþiile de zi cu zi. Asistãm zilnic la un proces de generalizare a compe-
tenþei: mulþi acordã credit politicienilor (competenþã generalã) indiferent de do-
meniul în care se pronunþã, fãrã a se întreba dacã aceºtia au ºi competenþã specificã,
dacã sunt specialiºti în problemele pe care le discutã.

Bilanþul cercetãrilor privind influenþa competenþei sursei este cât se poate de
clar: impactul mesajului este cu atât mai puternic cu cât sursa este perceputã ca fiind
mai inteligentã, mai instruitã ºi cu cât statusul profesional al acesteia este mai înalt. 

Caracteristicile auditoriului. Dar credibilitatea sursei influenþeazã persua-
siunea indiferent de caracteristicile auditoriului (receptorului)? Publicul receptor
al unui mesaj nu este omogen, caracteristicile de personalitate determinã rãspunsuri
variate în funcþie de situaþia concretã. Prejudecata cã femeile sunt mai influenþa-
bile decât bãrbaþii este adânc înrãdãcinatã în istorie. În contextul social contempo-
ran, procedându-se la standardizarea situaþiilor experimentale, nu s-au înregistrat
diferenþe semnificative între bãrbaþi ºi femei în ceea ce priveºte influenþiabilitatea.
Unele experimente, precum cel condus de F. Sistrunk ºi J. W. McDavid (1971) au
demonstrat chiar cã femeile sunt mai puþin influenþate când mesajul include
informaþii despre problemele importante pentru ele. 

Persoanele reunite într-un public diferã ºi în ceea ce priveºte inteligenþa, nivelul
de ºcolaritate ºi stima de sine. S-a constatat cã persoanele mai puþin dotate intelec-
tual, cu nivel ºcolar mai redus ºi cu mai puþinã stimã de sine sunt mai influenþabile.

Richard E. Petty ºi colaboratorii sãi (1981) au demonstrat experimental cã o
sursã credibilã are impact persuasiv dacã publicul-þintã este implicat în tema care
face obiectul persuasiunii. S-a organizat urmãtorul experiment. Studenþii au fost
informaþi printr-un mesaj atribuit ministrului Educaþiei cã în universitatea lor
urmeazã sã se introducã un examen de selecþie (desigur, nedorit de nici un student).
În aceastã situaþie, implicarea studenþilor în tema mesajului era foarte puternicã
ºi, ca urmare, aceºtia au analizat cu maximã atenþie argumentele din mesaj, în final
schimbându-ºi atitudinea faþã de examenul de selecþie. Unei pãrþi dintre studenþi
i s-a spus cã examenul de selecþie va fi introdus chiar din anul urmãtor (implicare
puternicã), celorlalþi cã va fi introdus peste vreo zece ani (implicare redusã). Unora
li s-a mai spus cã propunerea emanã de la un profesor specialist în ºtiinþele edu-
caþiei (credibilitate mare), altora cã propunerea vine din partea unui licean (cre-
dibilitate micã). Li s-a oferit unora dintre studenþi o listã cu argumente foarte
judicioase în favoarea introducerii examenului de selecþie, iar altora o listã cu
argumente nesemnificative. S-a constatat o schimbare atitudinalã când argumentele
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erau de bunã calitate: schimbarea atitudinalã s-a produs nu datoritã credibilitãþii
sursei, ci, în principal, datoritã argumentãrii. Studenþii slab implicaþi, cãrora li s-a
comunicat cã introducerea examenului de selecþie se va face într-un viitor îndepãr-
tat, ºi-au schimbat atitudinea ca urmare a credibilitãþii sursei. Pentru ei a primat
credibilitatea sursei faþã de calitatea argumentaþiei; pentru cei puternic implicaþi
a prevalat calitatea argumentaþiei faþã de credibilitatea sursei. 

Într-un alt experiment, Richard E. Petty ºi John T. Cacioppo (1986) au demons-
trat cã sursa credibilã influenþeazã procesul de schimbare a atitudinilor dacã indivizii
nu sunt motivaþi sau nu sunt capabili sã evalueze argumentele contra-atitudinale
ale mesajului. Pe baza unui numãr mare de cercetãri privind persuasiunea, Richard
E. Petty ºi John T. Cacioppo au ajuns la concluzia cã factorul credibilitatea sursei
are un rol important în persuadarea maselor ºi cã a fi credibil înseamnã a fi expert,
a fi onest, a fi atractiv ºi a avea caracteristici similare cu cele ale publicului-þintã
(sau perceput ca atare).

S-au fãcut cercetãri foarte interesante privind importanþa onestitãþii – ca
dimensiune a credibilitãþii sursei – în persuasiune. John R. Priester ºi Richard E.
Petty (1995) au ajuns la concluzia cã onestitatea perceputã a sursei influenþeazã
schimbarea atitudinalã a persoanelor cu „trebuinþã de comunicare” accentuatã.
Acelaºi mesaj privind introducerea unui examen de selecþie în universitate a fost
atribuit, într-un caz, profesorului X, cu o carierã universitarã de peste 25 de ani,
mult timp vicepreºedinte al Universitãþii din Chicago, care într-o perioadã de crizã
financiarã a propus reducerea bugetului propriului departament cu 15 la sutã, ºi
în alt caz mesajul a fost atribuit aceluiaºi profesor, despre care s-au spus aceleaºi
lucruri, dar s-a specificat cã în perioada dificilã din punct de vedere financiar a
redus cu 15 la sutã bugetul unui departament care ºi aºa era prost finanþat. Studenþii
au fost testaþi cu ajutorul „Scalei pentru mãsurarea trebuinþei de cunoaºtere”
elaboratã de Richard E. Petty ºi John T. Cacioppo (1982). Dupã citirea mesajelor,
studenþii au fost rugaþi sã-ºi spunã pãrerea în legãturã cu introducerea examenului
de selecþie. Studenþii caracterizaþi printr-o trebuinþã de cunoaºtere slabã au fost
mai puternic influenþaþi de mesajul care provenea de la o sursã onestã decât de
mesajul atribuit unei surse lipsite de onestitate. În contrast cu aceºtia, studenþii
cu trebuinþã de cunoaºtere ridicatã au analizat argumentele mesajului ºi au fost
mai puþin influenþaþi de onestitatea sau lipsa de onestitate a sursei.

Concluziile acestui studiu privind rolul onestitãþii în persuasiune ne fac – nu-i
aºa?! – sã ne gândim de ce s-a repetat în campania electoralã din 2000 despre un
anumit candidat cã este „sãrac ºi cinstit” ºi de ce a fost ales într-o mare proporþie
de persoanele cu nivel de ºcolaritate mai redus.
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Efectul de aþipire

Se pune însã întrebarea: cât dureazã influenþa mesajelor provenite de la surse
cu credibilitate înaltã? Carl I. Hovland ºi W. Weiss (1951) au constatat cã, dupã
patru sãptãmâni, mesajele de la sursele cu credibilitate înaltã produseserã o schim-
bare a atitudinilor de o amploare asemãnãtoare cu cea indusã de mesajele emise
de o sursã cu credibilitate redusã. (Figura 2) 

Figura 2. Efectul de „aþipire” (dupã C. I. Hovland ºi W. Weiss, 1951)

Acesta este efectul de „aþipire” (engl. sleeper effect; fr. effet dormeur), datorat
disocierii în timp dintre sursã ºi mesaj. Dacã se reinstituie credibilitatea, influenþa
mesajului sporeºte.

Anthony R. Pratkanis ºi colaboratorii sãi (1988) au propus o explicaþie mai
nuanþatã a efectului de „aþipire”: ei considerã cã atât argumentele, cît ºi mesajul
se pãstreazã în memorie dacã cã se produce un „declin diferenþiat”; sursa se ºterge
din memorie mai rapid decât argumentele. Pentru a se produce efectul de „aþipire”,
subiecþii persuadaþi trebuie: 

1) sã analizeze cu atenþie argumentele; 
2) sã construiascã un indice negativ, care sã stimuleze reactanþa (de exemplu,

sã-ºi spunã: nici o persoanã inteligentã nu acceptã ceea ce nu crede); 
3) sã evalueze credibilitatea sursei imediat dupã construirea acestui indice.
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Aºa cum remarcau Kenneth J. Gergen ºi Mary M. Gergen (1986), efectul de
„aþipire” are aplicaþii practice: dacã se repetã mesajul, în timp el va conduce la accep-
tarea conþinutului informaþional ºi la schimbarea atitudinalã, indiferent de gradul
de credibilitate a sursei. Experimentele realizate de C. L. Gruder et al. (1978) au
probat acest lucru. S-a cerut unui grup de studenþi sã citeascã un articol de presã.
Într-o notã a editorului se menþiona cã articolul conþine concluzii false. Imediat dupã
lecturã, studenþii au apreciat cã articolul citit nu constituie un suport pentru conclu-
ziile susþinute. Totuºi, dupã patru sãptãmâni, studenþii din experiment, uitând avertis-
mentul privind falsitatea concluziilor, dãdeau crezare (acceptare) mesajului.

Modelul „Hovland-Janis-Kelley” a inspirat numeroase cercetãri experimentale,
iar teoria stimul-rãspuns ºi cea a întãririi sunt susþinute de numeroase date de cer-
cetare. Nu am evocat decât cercetãrile „clasice” în domeniu, care ne ajutã, totuºi,
sã evaluãm stadiul cunoaºterii în acest domeniu.

Teoria „Procesul dual”. Sub numele de „proces dual” sunt grupate teoriile oare-
cum similare privind mecanismele persuasiunii. Cea mai cunoscutã dintre ele, „Mo-
delul probabilitãþii de elaborare” (Elaboration Likelihood Model – ELM), are în vedere
douã modalitãþi de persuadare, dupã felul în care este procesatã informaþia, utilizân-
du-se fie „calea centralã”, fie „calea perifericã”. „Modelul probabilitãþii de elaborare”
a fost prezentat în 1986 de cãtre Richard E. Petty ºi John T. Caciopo. Persoanele
foarte implicate în problemele puse în discuþie, ca ºi cele care au o gândire analiticã,
examineazã atent argumentele „pro” ºi „contra” din mesajele persuasive, evaluând
consistenþa lor. Astfel de persoane, utilizând calea perifericã, creeazã argumente noi,
pe care le integreazã cu cele deja existente în structuri cognitive relativ stabile. Ei
utilizeazã calea centralã. Spre deosebire de aceºtia, indivizii neinteresaþi de mesajele
persuasive slab motivaþi fac apel la calea perifericã, iau în calcul factorii contingenþi
(de exemplu, atractivitatea sursei) ºi numãrul argumentelor în favoarea sau împotriva
schimbãrii atitudinale (nu ºi calitatea respectivelor argumente).

Acelaºi model dual a fost conceptualizat de Shelley Chaiken (1983) ºi prezen-
tat mai târziu în Psychology of Attitudes de cãtre Alice H. Eagly ºi Shelley Chaiken
(1992). Cele douã autoare descriu mecanismele persuasiunii (ale schimbãrii atitu-
dinale) în termenii de „calea sistematicã” (respectiv, centralã) ºi „calea euristicã”
(sau perifericã). Calea sistematicã presupune elaborarea de judecãþi solid fundamen-
tate, critice; în timp ce calea euristicã constã din judecãþi efemere, bazate pe inferenþe
simple, pe intuiþii superficiale.

Deºi „Modelul probabilitãþii de elaborare” ºi variantele sale sunt cele mai influente
teorii din domeniul persuasiunii, ele nu au fost scutite de critici. Joan Meyers-Levy
ºi Prashant Malaviya (1999, p. 47) remarcã faptul cã modelul dual se centreazã

260 Psihologie socialã

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:14 AM  Page 260



aproape exclusiv pe factorii care afecteazã alimentarea (supply) resurselor cognitive.
O înþelegere mai completã a persuasiunii impune luarea în considerare ºi a cererii
de resurse în situaþiile date.

Pe baza literaturii de specialitate, cele douã specialiste în advertising sugereazã
cã operaþiile mentale sau strategiile de procesare pe care receptorul mesajului le
adoptã depind de valoarea resurselor cognitive mobilizate pentru procesarea infor-
maþiei. Alocarea resurselor este determinatã de caracteristicile persoanelor care
recepteazã mesajul (gradul de implicare, calitatea de expert, nevoia de cunoaº-
tere), de caracteristicile mesajului (complexitatea lui, includerea unor imagini, aso-
cierea muzicii), ca ºi de contextul în care mesajul este perceput (editorial, reclamã
comercialã). Principial – spun cele douã autoare – pot fi utilizate oricare dintre
strategiile de procesare: când nivelul resurselor cerute este ridicat, se recurge la
calea centralã; când nivelul este moderat se foloseºte calea perifericã.

Teoria „Judecata socialã”. Aceastã teorie a fost elaboratã de Muzafer Sherif
ºi Carl I. Hovland (1961) ºi revizuitã de C. W. Sherif, M. Sherif ºi R. E. Nebergall
(1965). Ea a apãrut ca o generalizare a rezultatelor studiilor experimentale inspirate
din psihofizicã. 

Abordarea „asimilare/contrast” ilustreazã valoarea teoriei numitã „judecata
socialã” în explicarea ºi înþelegerea schimbãrii atitudinale. Voi prezenta conceptele
fundamentale utilizate în studiile experimentale realizate în perspectiva „asimila-
re/contrast”: formarea scalelor de referinþã, puncte de referinþã (anchors), contrast,
asimilare, latitudine de acceptare ºi de referinþã, implicare. În mod spontan, în situaþii
cotidiene de viaþã, oamenii îºi formeazã scale de referinþã cu ajutorul cãrora ordo-
neazã obiectele dupã cum satisfac anumite trebuinþe sau ierarhizeazã persoanele în
funcþie de anumite preferinþe. Aceste scale pot fi unidimensionale sau multi-
dimensionale. Sã construim un exemplu. Aprecierea socialã a oamenilor poate fi
fãcutã dupã variate criterii. Fiecare criteriu se constituie într-o scalã de referinþã
unidimensionalã. De exemplu, competenþa. Dar aprecierea socialã fãcutã numai dupã
competenþã dã naºtere unei false ierarhizãri. Se impune luarea în considerare a mai
multor criterii, dintre care nu trebuie sã lipseascã moralitatea. Se constituie astfel
o scalã referenþialã multidimensionalã. Judecãþile sociale sunt influenþate de punctele
de referinþã (anchors) pe care le luãm. Acestea servesc pentru compararea stimulilor
în condiþiile în care: 

1) persoanele au o experienþã redusã de operare cu scala de referinþã; 
2) rangul potenþial al stimulilor este necunoscut; 
3) nu existã standarde explicite pentru ordonarea stimulilor. 
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Luarea în considerare a punctelor de referinþã este relevantã pentru
explicarea procesului de schimbare atitudinalã deoarece atitudinea însãºi este
consideratã punct de referinþã interior, iar mesajul persuasiv punct de referinþã
exterior.

Contrastul designeazã îndepãrtarea atitudinii sau judecãþii de punctul de
referinþã, iar asimilarea semnificã miºcarea inversã, de apropiere a atitudinii sau
judecãþii de punctul de referinþã. Când punctul de referinþã se aflã dincolo de
limita seriei de stimuli, apare efectul de contrast; efectul de asimilare se manifestã
când punctul de referinþã este plasat în interiorul seriei de stimuli, spre
extremitatea seriei.

Elementul de noutate al abordãrii asimilare/contrast constã în interpretarea
discrepanþei dintre sursã ºi receptor ca dezacord între atitudinea celui care comu-
nicã ºi latitudinea (marja) de acceptare a persoanelor care recepteazã mesajul.
Aceasta înseamnã, implicit, cã atitudinea unei persoane trebuie reprezentatã nu
ca un punct pe un continuum de la intens pozitiv la intens negativ, ci ca o zonã
(marjã) a poziþiilor acceptabile – latitudinea de acceptare. Pe de altã parte, în raport
cu diferite probleme puse în discuþie, fiecare persoanã are un set de enunþuri pe
care le considerã inacceptabile. Aceste enunþuri acoperã o zonã numitã „latitudine
de respingere”. Extinderea zonelor de acceptare ºi de respingere depinde de gradul
de implicare a persoanei, de ataºamentul acesteia faþã de propria atitudine; cu cât
este mai implicatã, cu atât marja de respingere este mai extinsã, iar marja de
acceptare mai restrânsã. Se presupune cã persoanele mai implicate acordã o atenþie
mai mare mesajelor persuasive, totodatã manifestând o tendinþã de eliminare din
mesaj a elementelor discrepante. 

Cercetãrile lui Muzafer Sherif ºi Carl I. Hovland (1952, 1953) au condus la
identificarea a trei zone în care se pot plasa enunþurile unui mesaj persuasiv: zona
de acceptare din jurul atitudinii receptorului faþã de problema pusã în discuþie (latitude
of acceptance), zona de neangajare (latitude of noncommitment), o categorie rezidualã
în care intrã enunþurile destul de îndepãrtate de atitudinea receptorului, dar care nu
sunt automat respinse, ºi, în fine, zona de respingere (latitude of rejection), în care
se plaseazã enunþurile ce exprimã o atitudine de neacceptat pentru persoana-þintã.
Preluãm dupã Stan L. Albrecht, Thomas L. Darwin ºi Chadwick A. Bruce (1980, p.
237) reprezentarea graficã a celor trei zone în care se pot plasa mesajele persuasive.
(Figura 3) 
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Figura 3. Zonele în care se pot plasa mesajele persuasive

Contribuþia majorã a lui Muzafer Sherif la teoria judecãþii sociale se concre-
tizeazã în punerea în evidenþã a efectelor de asimilare ºi contrast. Într-un expe-
riment devenit „clasic”, s-a cerut subiecþilor sã ordoneze o serie de greutãþi de
55 g pânã la 141 g în ºase clase (pe o scalã cu ºase trepte). Stimulii, în mod obiectiv,
se repartizau proporþional (egal) în cele ºase clase. Subiecþii tindeau sã realizeze
o distribuþie egalã a stimulilor. În a doua fazã a experimentului s-a introdus un
punct de referinþã (anchor), o greutate de 141 g, întrebând subiecþii de experiment
dacã aceasta este echivalentã cu treapta a ºasea a scalei. Cerând subiecþilor sã
ordoneze greutãþile, s-a constatat „efectul de asimilare” – tendinþa de plasare a
greutãþilor mai mult spre polul de maximã greutate (treapta a ºasea). Apoi s-a
introdus un punct de referinþã în afara seriei de stimuli (o greutate de 347 g) ºi
subiecþii din experiment au fost întrebaþi dacã aceastã greutate depãºeºte treapta
a ºasea a scalei. Când au ordonat greutãþile, de aceastã datã subiecþii au plasat
cele mai multe greutãþi spre polul cel mai uºor al scalei (treapta întâi). Astfel a
fost pus în evidenþã „efectul de contrast”. 

Introducerea termenilor „latitudine de acceptare” ºi „latitudine de respingere”
o datorãm tot lui Muzafer Sherif. În predicþia schimbãrii atitudinilor, apelul la
latitudinea de acceptare ºi de respingere mi se pare a fi lãmuritor: când o persoanã
este expusã unui mesaj persuasiv, prima reacþie este de a judeca dacã atitudinea
pentru care sursa pledeazã se aflã în zona sa de acceptare.

D. W. Rajecki propune o schemã explicativã care pune în evidenþã optimul
discrepanþei pentru persuasiune. (Figura 4)
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Figura 4. Latitudinea de acceptare ºi de respingere în relaþie cu efectele de
asimilare ºi de contrast (dupã D.W. Rajecki, 1990)

Optimul discrepanþei mesajului persuasiv este în zona decalajului moderat al
atitudinii sursei faþã de atitudinea receptorului. Aceastã concluzie are aplicaþii prac-
tice în propagandã, sugerând ca mesajele persuasive sã nu conþinã o pledoarie
pentru atitudini puternic discrepante faþã de cele ale persoanelor-þintã. Schimbarea
atitudinalã sporeºte în amploare când mesajele persuasive se plaseazã în zona de
acceptare ºi diminueazã în situaþia plasãrii mesajelor în zona de neangajare, pentru
ca sã se manifeste un efect bumerang când mesajele cad în zona de respingere.
Relaþia dintre discrepanþa mesajului faþã de atitudinea iniþialã a persoanei-þintã
ºi schimbarea atitudinalã este curbilinearã

Teoria „judecãþii sociale” – ºi în cadrul ei abordarea asimilare/contrast – se înscrie
în orientarea psihologiei cognitiviste. Accentul este pus pe judecata individualã a me-
sajului persuasiv, aceastã judecatã având rol de mediator în schimbarea atitudinilor.
Abordarea asimilare/contrast porneºte de la ideea cã persoana-þintã a mesajului
persuasiv ºtie ce atitudine are ºi unde se plaseazã atitudinea sa pe continuumul ati-
tudinal. În cadrul acestei abordãri, afectivitãþii i se rezervã un rol important în schim-
barea atitudinilor. Aºa cum remarca Alice H. Eagly (1981), abordarea asimilare/contrast
vizeazã „deschiderea sau închiderea” spre persuasiune, fãrã a specifica ce mesaj este
mai persuasiv. Abordarea asimilare/contrast oferã elemente explicative pentru etapele
vizând atenþia ºi acceptarea, conform modelului „Hovland-Janis-Kelley”, centrându-se
pe studiul factorilor receptorului în corelaþie cu factorii mesajului.
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Teoria echilibrului. Aceastã teorie face parte din ansamblul teoriilor grupate
sub denumirea de teorii ale „consistenþei”, care explicã schimbarea atitudinalã,
deci ºi persuasiunea, ca pe un proces raþional, oamenii fiind motivaþi sã fie ºi/sau
sã aparã în ochii celorlalþi consecvenþi în ceea ce spun ºi în ceea ce fac, astfel cã
între atitudinile ºi acþiunile lor sã nu existe discrepanþe. Aceastã poziþie, dupã cum
aprecia Robert B. Zajonc (1960), este caracteristicã teoriei „echilibrului” a lui Fritz
Heider (1946), teoriei „congruenþei”, dezvoltatã de Charles E. Osgood ºi Percy
H. Tannenbaum (1955), teoriei „disonanþei cognitive” a lui Leon Festinger (1957),
ca ºi teoriei „reactanþei”, elaboratã de Jack W. Brehm (1966). Teoriile „consisten-
þei” au apãrut la jumãtatea secolului XX ºi se fondeazã pe presupunerea cã oamenii
au tendinþa naturalã de a fi coerenþi în cogniþiile lor. Mã voi referi la teoriile amin-
tite în ordinea cronologicã a apariþiei lor.

Teoria „echilibrului” (balance theory) este derivatã din orientarea gestaltistã ºi
din lucrãrile lui Fritz Heider. În studiul Attitudes and Cognitive Organization (1946),
Fritz Heider, pornind de la teza cã oamenii tind sã-ºi formeze o viziune coerentã asupra
lumii în care trãiesc, apreciazã cã persoanele încearcã sã menþinã consistenþa dintre
atitudinea faþã de alte persoane cu care sunt în relaþie ºi atitudinea lor faþã de eveni-
mentele ºi obiectele din lumea înconjurãtoare. Situaþia de dezechilibru (inbalanced
state) tinde sã fie echilibratã prin schimbarea atitudinii fie faþã de obiecte, fie faþã
de persoane. Psihosociologul american ia în considerare douã tipuri de relaþii
interpersonale: simpatia (L) ºi apartenenþa la o unitate socialã (U). Persoanele aflate
în relaþie unele cu celelalte sunt notate cu p, q, r, s sau t. Totdeauna p simbolizeazã
„persoana centralã”, în funcþie de care se analizeazã situaþia. Obiectele (unitãþi sociale,
fapte sau fenomene sociale) sunt designate prin x, y, z. Cele douã tipuri de relaþii (L
ºi U) pot avea sens pozitiv sau negativ. De la caz la caz +L semnificã: preferã, aprobã,
este de acord, simpatizeazã, iubeºte, acceptã, este prieten cu, îi place etc. – cu un
cuvânt, tot ceea ce presupune o atitudine pozitivã. În sens opus, -L desemneazã ati-
tudinile negative exprimate prin respingere, dezaprobare, antipatie, urã etc. La rândul
sãu, U înseamnã: face parte, este membru al… º.a.m.d. Prin acest sistem de simboluri
se pot descrie simplu, deci elegant, relaþiile interpersonale. 

Sã luãm în discuþie câteva cazuri pentru a ilustra cum se schimbã atitudinile
pentru echilibrarea situaþiei. Ion, care simpatizeazã cu partidele de stânga, este
vechi prieten cu Vasile, care însã dezaprobã politica partidelor de stânga. Pentru
ca relaþia de prietenie sã se menþinã, va trebui ca unul dintre cei doi sã-ºi schimbe
atitudinea. În felul acesta situaþia se va echilibra. Un calcul algebric simplu ne
aratã cã plus înmulþit cu plus dã un produs pozitiv, care înmulþit cu minus conduce
la ceva negativ. Traducând situaþia în limbajul logicii formale, lucrurile devin mai
clare: (p+Lq, p+Lx, q-Lx). Dacã însã q îºi va schimba atitudinea, aprobând politica
partidelor de stânga, situaþia se va echilibra (p+Lq, p+Lx, q+Lx). Sigur, în aceastã
ecuaþie realitatea este mult simplificatã.
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De fiecare datã intervin mai mulþi factori: intensitatea prieteniei, ataºamentul
faþã de valori, ierarhizarea valorilor, contextul social ºi, nu în ultimul rând, tipul de
personalitate. Teoria echilibrului nu reprezintã decât un model de analizã ºi orice
model reþine doar esenþialul. În acest sens, Fritz Heider a identificat în viaþa de zi
cu zi patru tipuri de relaþii echilibrate (a, b, c, d) ºi, corespunzãtor, patru tipuri de
relaþii neechilibrate (e, f, g, h). Aºa cum se observã, sunt dezechilibrate relaþiile
interpersonale care, prin calcul algebric, dau un produs negativ. Pentru pãstrarea
relaþiei, unul dintre indivizi trebuie sã-ºi schimbe atitudinea, fiind demonstrat prin
fapte de observaþie ºi prin experimente de laborator cã relaþiile interpersonale tind
totdeauna spre echilibru. (Figura 5)

Figura 5. Orientarea atitudinilor în cadrul unei triade
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Altfel spus, aºa cum remarca scriitorul francez Antoine de Saint-Exupéry
(1900–1944), „înþelegerea interumanã nu constã în a privi unul la celãlalt, ci a
privi împreunã în aceeaºi direcþie”.

Teoria disonanþei cognitive

Elaboratã de Leon Festinger, aceastã teorie este consideratã exemplarã: a fost
expusã în lucrarea A Theory of Cognitive Disonance (1957). Conform acestei
teorii, dacã o persoanã primeºte informaþii contradictorii referitoare la o altã
persoanã sau la propria persoanã, ca ºi despre situaþii sau evenimente sociale, apare
o stare de tensiune psihicã din care indivizii încearcã sã iasã fie prin reducerea
în plan psihic a importanþei elementului disonant, fie prin cãutarea unor informaþii
în concordanþã cu credinþa iniþialã. 

Prin cogniþii, în cadrul acestei teorii, se înþeleg atât cunoºtinþe, cât ºi opinii
ºi convingeri. Relaþia dintre elementele cognitive nu trebuie analizatã în termenii
relaþiilor logice, ci cu ajutorul implicaþiilor psihologice, al legãturilor optime în
reprezentãrile indivizilor. Charles U. Larson (1973/2004, p. 191) observã cã, spre
deosebire de teoria echilibrului, care se bazeazã mai mult pe inconsistenþe logice,
teoria disonanþei cognitive are în vedere tensiunile din sistemul psihic, sentimen-
tele trãite de o anumitã persoanã. De altfel, Leon Festinger defineºte disonanþa
ca „un sentiment rezultat din existenþa a douã elemente ale cunoaºterii despre lume
ce nu se potrivesc” (Ibidem). Termenul de „disonanþã” este antonimul termenului
de „consonanþã” (lat. consonans, armonios). Sentimentele pot fi de intensitate mai
mare sau mai redusã, dar ele au o coloraturã negativã, produc o stare de disconfort,
pe care persoana în cauzã doreºte sã o rezolve. Modelul disonanþei cognitive
propus de Leon Festinger poate fi reprezentat de douã linii paralele, una semni-
ficând convingerea A (cea pe care o avem iniþial), iar cealaltã (linia de deasupra)
convingerea B (susþinutã de mesajul persuasiv). Distanþa dintre punctele de pe
cele douã linii, marcând poziþiile atitudinale pe continuumul „intens pozitiv”-„in-
tens negativ”, reprezintã „cantitatea de disonanþã”. 

Teoria disonanþei cognitive poate fi sintetizatã în urmãtoarele aserþiuni: 

1) starea de disonanþã cognitivã genereazã disconfort psihic; 
2) oamenii încearcã sã iasã din starea de disonanþã cognitivã prin adãugarea unor

noi cogniþii, care sã întãreascã elementele consonante sau care sã diminueze
elementele disonante; 

3) intensitatea disonanþei cognitive depinde de importanþa acordatã cogniþiilor
care sunt în contradicþie ºi de proporþia cogniþiilor aflate în disonanþã; 
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4) în situaþia de consonanþã cognitivã, oamenii evitã orice nouã cogniþie care ar
putea induce disonanþã cognitivã. 

Forþa dinamicii cognitive pentru reducerea disonanþei este în funcþie de cantitatea
totalã de disonanþã: cu cât aceasta este mai mare, cu atât mai puternicã va fi tensiunea
pentru eliminarea disonanþei. Amplitudinea disonanþei, ca produs dintre numãrul
total al cogniþiilor disonante ºi importanþa acestora în reprezentarea persoanelor, se
raporteazã la produsul dintre importanþa ºi numãrul cogniþiilor consonante ºi
disonante. Forþa presiunii pentru reducerea disonanþei se estimeazã dupã formula:

Teoria „disonanþei cognitive” permite prognoza schimbãrii opiniilor, atitu-
dinilor ºi comportamentelor. Cum va proceda o persoanã onorabilã din electoratul
unui partid politic în momentul când va afla cã liderul partidului este implicat
într-o afacere de corupþie? Va susþine în continuare partidul sau îºi va schimba
opinia, atitudinea politicã ºi, în cele din urmã, comportamentul de vot? Foarte
probabil cã persoana în cauzã are o imagine de sine pozitivã, se considerã un om
cinstit. Dar un om onest nu se poate asocia cu un om corupt, cãci „cine se
aseamãnã, se adunã”, nu-i aºa? Imaginea de sine ºi opþiunea pentru o persoanã
coruptã sunt douã elemente aflate în disonanþã. Pentru a depãºi starea de disconfort
psihic generatã de disonanþa cognitivã care a apãrut, onorabilul om poate sã-ºi
schimbe opþiunea politicã sau poate sã încerce sã-ºi consolideze atitudinea ºi, legat
de ea, opinia iniþialã. Pentru cã persoana respectivã este convinsã cã „nu-i frumos”
sã sari dintr-o luntre în alta, sã treci de la un partid la altul, aºa cum traverseazã
pietonii strada, îºi va spune, probabil, cã ºtirea despre actul de corupþie a apãrut
într-un ziar al opoziþiei ºi, ca atare, nu este adevãratã. Va cãuta imediat „informaþii
adevãrate” în ziarul partidului incriminat. Aici, fireºte, nu va gãsi nimic sau poate
doar o dezminþire plinã de indignare. Va sta de vorbã cu prietenii, cu colegii din
partid, cu membrii familiei. Având aceleaºi opþiuni politice, toþi vor acuza opoziþia
de calomnie. În felul acesta, opiniile ºi atitudinile iniþiale se vor întãri. Existã însã
ºi o altã cale de a-ºi proteja „stima de sine”. Considerând cã un om inteligent nu
ia niciodatã decizii greºite, mai ales în probleme politice, ceea ce este desigur o
prejudecatã, onorabilul va apela la stratagema de diminuare a elementului disonant.
Se va întreba: dintre oamenii politici de azi, cine nu este corupt? Sau va spune
pur ºi simplu: da, a fost o afacere de corupþie, dar putea sã fie ºi mai mare dacã
la putere s-ar fi aflat opoziþia. 
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Importanþã x Numãr de cogniþii disonante

Importanþã x Numãr de cogniþii consonante ºi disonante

Rd (în raport cu nonY) =
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Charles U. Larson (1973/2004, p. 193) reproºeazã teoriei lui Leon Festinger,
oarecum pe nedrept, cã se concentreazã asupra cauzelor care produc disonanþa
ºi cã simplificã exagerat situaþiile reale. Teoria se numeºte a disonanþei, nu a
consonanþei; era deci firesc sã se axeze pe cauzele producerii disonanþei ºi doar
adiacent pe factorii consonanþei ºi pe rolul acesteia în persuasiune. În plus, Leon
Festinger a propus un model al fenomenului numit „disonanþã”; or, orice model
esenþializeazã, reþine elementele centrale ale procesului sau fenomenului. 

Teoria disonanþei cognitive a lui Leon Festinger ºi completarea ei de cãtre
Charles U. Larson prin luarea în considerare ºi a consonanþei au condus la o
varietate de strategii ºi tehnici de persuasiune. Datoritã lui Leon Festinger (1964)
ºtim astãzi mai multe despre persuasiune ºi graþie teoriei consonanþei cognitive
beneficiem de posibilitãþi mai largi ºi mai eficiente de persuadare a persoanelor
ºi publicurilor, precum ºi de influenþare a opiniei publice.

Este adevãrat cã aceastã teorie nu precizeazã ce cale de reducere a disonanþei
va alege o persoanã sau alta, prezentând doar varietatea modalitãþilor de a depãºi
tensiunea psihicã generatã de elementele cognitive despre sine, despre environ-
ment, despre propriile opinii, atitudini ºi comportamente, care nu decurg logic
unele din altele ºi care nu se armonizeazã – nu sunt consonante. Mulþi cercetãtori
au testat ºi au încercat sã revizuiascã aceastã teorie centralã a psihosociologiei. 

Disonanþa post-decizie a atras în mod deosebit atenþia cercetãtorilor. Leon
Festinger (1957) a lansat ipoteza cã aproape toate deciziile provoacã disonanþã
dupã luarea lor, pentru cã este posibil sã se descopere caracteristici atractive ale
alternativei respinse. Disonanþa post-decizie ar fi inevitabilã, iar mãrimea ei
depinde de importanþa deciziei ºi de atractivitatea alternativei sau alternativelor
respinse. Cu cât importanþa deciziei este mai mare ºi/sau cu cât este mai puternicã
atractivitatea alternativelor respinse, cu atât mai intens va fi resimþitã disonanþa.
Sadaomi Oshikawa (1969, p. 45) a derivat din teoria disonanþei cognitive o ipotezã
interesantã: „cu cât este mai mare numãrul alternativelor luate în considerare
înaintea deciziei ºi/sau cu cât sunt mai asemãnãtoare caracteristicile pozitive sau
negative ale alternativelor, cu atât mai mare va fi disonanþa post-decizie”. Sadaomi
Oshikawa, profesor la School of Business Administration a Universitãþii din
Washington, originar din Japonia, a testat aceastã ipotezã în cercetãrile de mar-
keting, relevând rolul pe care îl are advertising-ul în reducerea disonanþei post-
decizie. La rândul ei, reducerea disonanþei post-decizie mãreºte probabilitatea de
a cumpãra în repetate rânduri acelaºi brand. „Reducerea disonanþei nu poate opera
ca un întãritor puternic în cazul mãrfurilor cumpãrate frecvent. Cu cât produsele
sunt mai frecvent cumpãrate, cu atât mai puþin important este brand-ul ºi cu atât
mai nesemnificativã este disonanþa post-decizie” – conchide profesorul Sadaomi
Oshikawa (1969, p. 49).
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Teoria reactanþei. Aceastã teorie apare ca o dezvoltare a teoriei „disonanþei
cognitive”. Modelul imaginat de Jack W. Brehm (1966) explicã schimbarea atitu-
dinalã ca rezultat al restricþiei impuse în alegerile individului. Dacã libertatea de
alegere a unei persoane este limitatã, atunci persoana respectivã va fi motivatã spre
restabilirea libertãþii sale. Acþiunile interzise devin mai dezirabile, atitudinile faþã de
obiectele ce-i sunt refuzate devin mai favorabile. Spre exemplu, în mod obiºnuit, la
sfârºit de sãptãmânã o persoanã poate sã aleagã între o plimbare la pãdure ºi redactarea
unui studiu. Intervenþia soþiei pentru renunþarea la acþiunile obiºnuite în favoarea
participãrii la curãþenie (bãtutul covoarelor) face ca acþiunile obiºnuite sã fie dorite
mai mult. Atitudinea faþã de ele devine mai favorabilã. Teoria „reactanþei”, dupã opinia
mea, nu reprezintã altceva decât reformularea savantã a enunþului despre „fructul
oprit” care este ºi mai mult dorit, exemplificat de „efectul Romeo ºi Julieta”. 

Teoriile „consistenþei” permit predicþia schimbãrii atitudinilor ºi opiniilor, în sen-
sul realizãrii echilibrului ºi consonanþei cognitive, al modificãrii atitudinilor, în sensul
sporirii congruenþei, în direcþia ridicãrii gradului de dezirabilitate a acþiunilor interzise.
Aceste teorii, ce se înscriu în orientarea psihologiei cognitiviste, au inspirat numeroase
cercetãri, urmãrind condiþiile generatoare de conflicte cognitive, disonanþa post-
decizionalã ºi disonanþa rezultatã din adoptarea unei poziþii publice contrarã atitudinii
private. Este îndeobºte cunoscut experimentul lui Leon Festinger ºi Merrill J.
Carlsmith (1959) privind pledoaria contraatitudinalã, în care subiecþii de experiment
erau plãtiþi cu 1 dolar ºi cu 20 de dolari pentru a spune cã o sarcinã monotonã a fost
interesantã. S-a constatat cã cu cât recompensa este mai mare, cu atât schimbarea
atitudinalã este mai redusã. Acest rezultat a fost confirmat ºi de cercetãrile lui Arthur
R. Cohen (1962). De aceastã datã s-a cerut subiecþilor (studenþi) sã scrie o pledoarie
pentru justificarea intervenþiei poliþiei în campus. S-a promis o recompensã de zece,
cinci, un ºi 0,5 dolari. Studenþii cãrora li se promisese o recompensã mai micã au
sfârºit prin a manifesta o atitudine mai pozitivã faþã de intervenþia poliþiei. Rezultatul
studiilor anterior menþionate se prezintã în Tabelul 6.

Tabelul 6. Efectul recompensei asupra schimbãrii opiniei într-o situaþie de
conformare forþatã (dupã G. de Montmollin, 1990, p. 126)

În studiul lui Leon Festinger ºi Merrill J. Carlsmith interesul faþã de sarcinã era
mãsurat pe o scalã de la –5 la +5. Subiecþii de experiment recompensaþi cu un dolar

270 Psihologie socialã

Studiile lui: Recompensa în dolari Grup de control

0,50 1 5 10 20

L. Festinger ºi M.J. Carlsmith +1,35 –0,50 –0,45

A. Cohen 4,54 3,47 3,08 2,32 2,70
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pentru pledoaria lor contra-atitudinalã au avut, în final, o atitudine mai favorabilã faþã
de sarcinã (+1,35), comparativ cu grupul de control (–0,45), dar ºi cu subiecþii de
experiment care au primit o recompensã mai mare (–0,50). Aceºtia din urmã, dupã
pledoaria contraatitudinalã, au avut o atitudine mai negativã decât grupul de control.
În studiul lui Arthur R. Cohen scala utilizatã era de 31 de puncte: cu cât cifra era mai
mare, cu atât atitudinea faþã de intervenþia poliþiei era mai favorabilã. Diferenþa dintre
grupurile experimentale, cãrora li se promiseserã 1 ºi 0,5 dolari, ºi grupul de control
este statistic semnificativã (0,10 ºi 0,01), în timp ce diferenþa dintre grupurile cãrora
li se promiseserã 10 ºi 5 dolari ºi grupul de control nu este statistic semnificativã.

Experimentele lui Leon Festinger, Merrill J. Carlsmith ºi Arthur R. Cohen au
generat controverse. Li s-a reproºat eroarea de procedurã (M. J. Rosenberg, 1965),
apreciindu-se cã suspiciunea faþã de intenþiile experimentatorului s-ar afla în spatele
lipsei de influenþã a recompensei mãrite. Alte investigaþii, evitând eroarea de procedurã
incriminatã, au condus la rezultate asemãnãtoare. Din perspectivã teoreticã, Daryl
J. Bem (1967) a propus o alternativã la interpretarea fenomenului disonanþei cognitive,
fãcând apel la fenomenul autopercepþiei. Dupã Daryl J. Bem, subiecþii de experiment
se raporteazã la atitudinile proprii întocmai ca un observator exterior: deduc atitudinile
din comportamentele manifestate în circumstanþele externe determinate. Când recom-
pensa este mare, interpreteazã comportamentul în funcþie de ea; când recompensa
este micã, deduc atitudinea din comportamentul lor manifest.

Germaine de Montmollin (1990) apreciazã cã polemica din jurul efectelor
recompensei asupra schimbãrii atitudinale s-a atenuat datoritã adeziunii psihosocio-
logilor la cerinþa de a se formula condiþiile în care se observã o relaþie directã ºi în
care se înregistreazã o relaþie inversã între mãrimea recompensei ºi mãrimea schim-
bãrii atitudinale. În diferite experimente s-a verificat relaþia amintitã în condiþiile
libertãþii subiecþilor de a accepta sau respinge pledoaria contraatitudinalã, în funcþie
de implicarea personalã, în raport cu caracterul public al pledoariei ºi luând în
considerare responsabilitatea socialã a celui ce face pledoaria contraatitudinalã.

Mai recent, discuþia referitoare la supunerea forþatã a condus la afirmarea unor
poziþii teoretice noi: oamenii nu au tendinþa de a fi coerenþi, ci de a pãrea coerenþi
în ochii celorlalþi. 

Teoria contextualizãrii situaþiei. De datã recentã, aceastã teorie a produs o
adevãratã revoluþie în teoria comunicãrii, trecându-se de la perspectiva ingine-
reascã asupra comunicãrii (emiþãtor-receptor) la înþelegerea psihosociologicã a
procesului: comunicarea nu mai este „privitã ca transmitere de mesaj”, ci mai de-
grabã ca o construire de sens „pe care lucrurile îl capãtã pentru oameni” (A.
Mucchielli, 2000/2002, p. 39).

Sã ne întoarcem la „povestea cerºetorului din portul San Francisco”. Turiºtii
aveau faþã de cerºetorii din port o atitudine de indiferenþã, dacã nu de ostilitate,
dat fiind faptul cã prezenþa lor întuneca frumuseþea priveliºtii ºi îi împiedica sã se
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distreze. Probabil cã îºi spuneau: „Niºte delincvenþi”. A le da bani de pomanã avea
un sens negativ. Când au citit cele scrise de cerºetor, situaþia s-a modificat prin
repoziþionarea acestuia. Nu mai este vorba despre un delincvent, ci despre un „om
cinstit, care ar vrea sã se bucure ºi el, ca toatã lumea”. Mesajul lui ºi noua poziþio-
nare au fãcut sã aparã o altã normã: preþuirea celor care spun adevãrul. A-l ajuta
pe un cerºetor „cinstit”, care are curajul sã spunã adevãrul, dobândeºte un sens
pozitiv ºi aceasta face ca mãrunþiºul din buzunarele altor oameni „cinstiþi” sã aco-
pere fundul cutiei milei. (Figura 6). 

Figura 6. Manipularea turiºtilor prin poziþionarea cerºetorului înainte (A) ºi
dupã citirea mesajului acestuia (B) (dupã A. Mucchielli, 2000/2002, p. 41)

A. Sistemul normelor ºi deprinderilor

B. Sistemul normelor ºi deprinderilor
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ªi de aceastã datã, ca ºi în cazul orbului de pe podul Brooklyn, „comunicarea
a manipulat nu trecãtorii, ci situaþia în care se gãsesc ei” (A. Mucchielli, 2000/2002,
p. 42). Alex Mucchielli identificã, în afara manipulãrii poziþiilor, normelor ºi rela-
þiei – cum s-a putut observa –, ºi alte tipuri de manipulãri: a contextului normelor
(întrucât acestea dau sens acþiunii); a contextului relaþiilor (manipularea normelor
fiind circumscrisã aceluiaºi scop); a contextelor fizice, spaþiale ºi temporale. Nu
voi zãbovi ºi asupra tipurilor de manipulare enumerate, mulþumindu-mã cu
concluzia: „Adevãrata artã a manipulãrii – ºi deci a influenþãrii ºi persuasiunii –
constã într-un travaliu mascat asupra componentelor invizibile ale situaþiei” (A.
Mucchielli, 2000/2002, p. 54).

Din punct de vedere etic, tehnicile psihosociale de supunere fãrã presiune sau
de manipulare ridicã o serie de probleme. Se impun deci mãsuri de protecþie psihicã
a indivizilor, grupurilor ºi colectivitãþilor umane. În acest sens ar trebui orientate
cercetãrile psihosociologice: spre elaborarea unor strategii de sporire a rezistenþei
subiecþilor umani faþã de tentativele de manipulare comportamentalã.

Teoria „contextualizãrii situaþiei” ne ajutã sã înþelegem ce s-a întâmplat. Pornim
de la postulatul cã, în mod obiºnuit, oamenii iniþiazã acþiuni care au pentru ei un
sens pozitiv. A da bani cerºetorilor nu reprezintã neapãrat o acþiune cu sens pozitiv.
Oricum, pentru mine nu. Mulþi sunt rãufãcãtori în toatã puterea cuvântului, ocolesc
munca, ascund adevãrul, sunt organizaþi în reþele de tip mafiot. De ce sã-i ajut? În
cazul cerºetorului care mãrturisea cã vrea sã bea o bere, situaþia s-a schimbat, mesajul
transmis a modificat poziþionarea cerºetorului, fapt ce m-a condus la construirea
unui sens pozitiv pentru actul de a-l ajuta. Mi-am zis: cine nu ar bea o bere într-o
zi însoritã? ªi apoi, iatã, am întâlnit un cerºetor care nu este ca ceilalþi: spune ade-
vãrul. Mesajul a transformat un „delincvent” într-un „om cinstit”. Respectul pentru
adevãr a conferit un sens pozitiv acþiunii de a da bani de pomanã.

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

În ce constã modelul „Hovland-Janis-Kelley”?
Ce strategii de captare a atenþiei sunt cel mai frecvent utilizate de profesori în expu-

nerea lecþiilor?
Care sunt efectele fenomenului de generalizare a competenþei?
Cum poate fi rezolvatã disonanþa cognitivã?
Ce prevede teoria reactanþei?
Exemplificaþi „efectul Romeo ºi Julieta”.
În ce constã teoria contextualizãrii situaþiei. 
Care sunt notele definitorii ale conceptului de „atitudine”?
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Exemplificaþi structura pe verticalã a atitudinilor.
De ce atitudinile trebuie abordate sistemic?
Care sunt funcþiile atitudinilor?
Care sunt limitele cercetãrii lui Richard La Piere?
Ce se înþelege prin „intenþie comportamentalã”?
Care sunt factorii moderatori în relaþia dintre atitudini ºi comportamente?
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Capitolul 13

Stereotipuri, prejudecãþi, 
discriminare socialã

Loredana Ivan

Problematica stereotipurilor, prejudecãþilor ºi discriminãrii sociale face parte
din discuþiile cotidiene, trezind un deosebit interes sau fãcând obiectul unor glume,
ironii ºi apelative, adesea tolerate de subiecþii aflaþi în discuþie, însã uneori gene-
rând conflicte tacite greu de gestionat. Cine nu a auzit sintagmele „blondele sunt
puþin inteligente”, „femeile nu se pricep la matematicã”, „negrii sunt mai buni atleþi
decât albii”, „românii sunt leneºi”, „bãtrânii sunt tradiþionaliºti”? ªi chiar atunci
când, din respect pentru cei de lângã noi, nu ne-am lãsat pradã unor astfel de
catalogãri, probabil cã nu am fãcut altceva decât sã conºtientizãm stereotipul în
cauzã ºi sã-l ocolim cu diplomaþie.

Repere conceptuale ºi metodologice

În psihologia socialã, stereotipurile au fost analizate încã de la începutul
secolului trecut de cãtre cercetãtori aparþinând „psihologiei sociale clasice”, au
continuat o datã cu evoluþia „psihosociologiei moderne” ºi comportã noi inter-
pretãri în cadrul cercetãrilor experimentale contemporane. Dacã în perioada stu-
diilor clasice, stereotipurile au fost frecvent conceptualizate ca având un caracter
negativ, rezultând din generalizãri pripite ºi neconforme cu realitatea, cercetãrile
contemporane au nuanþat acest tablou, permiþând dezvãluirea valenþelor pozitive
ale stereotipurilor, mecanismelor cognitive care le sunt asociate ºi, mai ales,
contextelor în care acestea devin funcþionale.

Iatã, spre exemplu, Richard T. Schaefer (1983/2001, p. 259) vorbeºte despre
stereotipuri ca despre „generalizãri lipsite de fundament care se referã la toþi
membrii unui grup social, fãrã a lua în considerare diferenþele individuale din
cadrul grupului”. O definiþie asemãnãtoare oferã ºi Richard Y. Bourhis ºi Jacques-
Philippe Leyens (1994/1996) – un ansamblu de convingeri împãrtãºite vizavi de
caracteristicile personale, de trãsãturile de personalitate ºi de comportament,
specifice unui grup de persoane. Aceste abordãri, care insistã asupra caracterului
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eronat al stereotipurilor, originate în psihosociologia clasicã, sunt tributare unei
dimensiuni descriptiv-evaluative, evidenþiate în principal prin metoda listei de
atribute. Respectiva metodã a fost iniþiatã de studiul lui Daniel Katz ºi Keneth
W. Braly (1933) în care s-a cerut studenþilor de la Universitatea Princeton sã
prezinte trãsãturile cele mai caracteristice ale americanilor, negrilor, chinezilor,
englezilor, germanilor, irlandezilor, italienilor, japonezilor, evreilor ºi turcilor.
Ulterior, cei doi cercetãtori americani au alcãtuit o listã cu cele mai frecvent
utilizate atribute (lista cuprindea 84 de atribute) ºi au cerut unui alt grup de studenþi
sã indice cinci trãsãturi cel mai adesea asociate naþionalitãþilor menþionate. Studiul
a relevat faptul cã negrii erau vãzuþi ca „superstiþioºi”, „leneºi”, „nepãsãtori”, iar
americanii ca „muncitori”, „inteligenþi” ºi „materialiºti”. (Tabelul 1) 

Tabelul 1. Stereotipurile etnice ale americanilor (dupã D. Katz ºi K.W. Braly,
1933)

Aceastã metodã a fost reluatã în numeroase cercetãri, în vederea determinãrii
descriptive a conþinutului unor stereotipuri naþionale, etnice sau rasiale. 

Metoda listei de atribute (checking list) a fost rafinatã ulterior, datoritã obþinerii
unor rezultate mai puþin concludente, pe baza ei. Avansul cercetãrilor ºi pledoaria
în spaþiul public pentru evitarea oricãror discriminãri pe bazã de rasã, etnie, sex
sau naþionalitate, au determinat ca subiecþii sã evite, în cercetãri, rãspunsurile stere-
otipe de genul „negrii sunt leneºi” sau „femeile nu sunt buni conducãtori auto”,
fãrã însã ca gândirea stereotipã sã disparã. John C. Brigham (1971) a consacrat
metoda care-i poartã numele (Brigham) prin care subiecþii sunt rugaþi sã specifice
procentul (pe o scalã de tip termometru de la 0 la 100) de membri ai unui grup
cãrora le este specificã o anume caracteristicã (inteligenþa, lenea etc). Se calculeazã
astfel scoruri privind nivelul stereotipului pe fiecare subiect intervievat, ceea ce
permite o bunã comparare între ei, a actorilor sociali, din punct de vedere al
gândirii stereotipe. 
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Grup etnic Caracteristici atribuite

Americanii Muncitori, inteligenþi, materialiºti

Germanii Spirit ºtiinþific, muncitori, încãpãþânaþi

Japonezii Inteligenþi, muncitori, progresiºti

Chinezii Superstiþioºi, vicleni, conservatori

Englezii Sportivi, inteligenþi, convenþionali

Italienii Simþ artistic, impulsivi, pasionaþi

Evreii Vicleni, mercantili, muncitori

Negrii Superstiþioºi, leneºi, ignoranþi
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Mai mult, metoda a fost adoptatã ºi folosind scale de atribute bipolare, ur-
mãrind în ce mãsurã caracteristicile unui grup sau altul se depãrteazã de punctul
zero (mijlocul scalei) ºi se grupeazã în jurul unei anumite valori (sunt general
împãrtãºite), în opinia subiecþilor intervievaþi. Astfel au procedat Septimiu Chelcea
ºi colaboratorii în Cercetarea psihosociologicã a autostereotipului etnic al studen-
þilor români (1994) utilizând „Inventarul de atribute etnice”, care cuprinde 35
atribute de bipolare.

Metoda Brigham a fost înlocuitã, în studiile mai recente, de metoda raportului
diagnostic (C. McCauley ºi C. L. Stitt, 1978), prin care se cere subiecþilor sã estimeze
procentul membrilor unui grup vizat, care posedã o anumitã caracteristicã, ºi, de
asemenea, sã menþioneze în ce procent aceastã caracteristicã se regãseºte la alte
grupuri de persoane sau la întreaga populaþie. Ceea ce conteazã este modul în care
o trãsãturã este atribuitã unui anume grup, semnificativ diferit faþã de atribuirea sa
altor grupuri sociale (etnice, rasiale, de gen etc.). Se trece, aºadar, la o definire relativã
a stereotipului, ca trãsãturi saliente ale unui grup comparativ cu alte grupuri sociale
când, în fapt, respectiva trãsãturã are o distribuþie uniformã în populaþie.

Originea termenului de „stereotip”

Termenul de „stereotip” a fost consacrat de lucrarea jurnalistului ºi analistului
politic american Walter Lippmann (Public Opinion, 1922). Walter Lippmann are
meritul de a teoretiza stereotipurile, ca elemente ale cogniþiei sociale, constructe
mentale (imagini) care ne ajutã sã interpretãm realitatea socialã. Autorul american
a anticipat astfel definirea de mai târziu a schemelor mentale, afirmând valoarea
funcþionalã a stereotipurilor, ca mijloc rapid de interpretare a informaþiilor.

Walter Lippman s-a referit la stereotipuri ca la constructe mentale care definesc
realitatea înconjurãtoare, înainte ca indivizii sã o perceapã în fapt. Aceste constructe
sunt, în opinia autorului anterior citat, cultural construite, proiecþii asupra lumii prin
prisma sensului atribuit poziþiilor, valorilor ºi drepturilor noastre. Astfel, stereotipurile
sunt vãzute ca „scurtãturi mentale”, ca euristici capabile sã orienteze individul în
mediul sãu de viaþã. Dacã stereotipurile sunt confirmate de evoluþia evenimentelor,
se pot transforma în tipuri ideale ºi sunt reactivate în situaþii similare, definind expec-
taþiile noastre faþã de mediul social în care trãim. Astfel, Walter Lippmann a anticipat
rolul prototipurilor în clasificarea ºi interpretarea informaþiilor. Teoria prototipurilor,
iniþiatã mult mai târziu de E. Rosch (1973), explicã modul în care indivizii, în prac-
ticile concrete de cogniþie socialã, recurg la repere pentru a compara membrii unei
categorii cu membrii consideraþi tipici pentru categoria respectivã.
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De asemenea, Walter Lippmann aratã cã, atunci când experienþa contrazice
stereotipul, indivizii procedeazã la filtrarea informaþiei sau la reorganizarea ei,
în aºa fel încât sã confirme stereotipul iniþial. Numai cei deschiºi la minte vor
putea trata informaþia contrastereotipã, astfel încât sã permitã modificarea stereoti-
pului iniþial. În felul acesta, semnalând cã oamenii procedeazã la o filtrare a infor-
maþiilor din realitatea înconjurãtoare, pentru a confirma credinþele iniþiale, Walter
Lipmann anticipeazã teoriile ulterioare ale percepþiei persoanei, respectiv cea a
disonanþei cognitive sau cea a balanþei cognitive. De asemenea, o astfel de tezã
ridicã problema dacã, prin confruntarea cu membri contrastereotipi, actorii sociali
reuºesc sã renunþe la gândirea stereotipã.

Cum apar stereotipurile?

Se spune cã „nu iese fum fãrã foc”, aºadar nu putem sã nu ne întrebãm în ce
mãsurã stereotipurile au acoperire în realitate ºi în ce mãsurã sunt simple erori
de percepþie a altor grupuri sociale. Nu cumva o mare parte dintre germani, la
nivelul anilor ’50, erau naþionaliºti? Nu cumva o mare parte dintre români erau,
în anii ’90, colectiviºti sau ospitalieri? Chiar dacã unele stereotipuri exagereazã
situaþia realã, ipoteza kernel of truth („sâmburele de adevãr”) a fost verificatã
empiric de multe cercetãri psihosociologice, dar ºi infirmatã. Cu siguranþã, unele
stereotipuri au acoperire în realitate, chiar dacã reprezintã generalizãri foarte
simplificate ale acesteia. Când spunem „bãtrânii sunt tradiþionaliºti” probabil
greºim, însã se ºtie cã este mai probabil sã întâlnim valori tradiþionale la persoanele
aparþinând vârstei a treia. Dar, când spunem „blondele sunt mai puþin inteligente”,
ne vine greu sã credem cã un astfel de stereotip ar putea sã fie susþinut de o
cercetare empiricã, cã ar existã cineva care sã poatã demonstra statistic o relaþie
între culoarea pãrului ºi inteligenþa unei persoane.

Deºi multe dintre caracteristicile menþionate: hãrnicie, inteligenþã, lene, încãpã-
þânare, se distribuie uniform în populaþie, ele sunt mai saliente pentru anumite
grupuri de populaþie. Modelul accesibilitãþii diferite al unor trãsãturi ar explica
conþinutul stereotipurilor faþã de anumite grupuri sociale. Þãranii ºi muncitorii
sunt mai uºor percepuþi ca „harnici”, locuitorii unei zone sãrace, mai uºor percepuþi
ca „leneºi”.

Întrebãrile cercetãtorilor dacã anumite cogniþii ale actorilor sociali sunt sau
nu conforme cu realitatea au constituit puncte de pornire ale cercetãrilor din
perioada psihologiei sociale clasice. Astãzi, cercetãtorii se întreabã mai puþin în
ce mãsurã stereotipurile reunesc cogniþii adevãrate sau false despre realitate, ci
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cerceteazã un nou fenomen – „pericolul stereotipizãrii” (stereotype threat),
impactul streotipurilor asupra construirii realitãþii înconjurãtoare. Cu alte cuvinte,
deºi considerãm absurdã orice relaþionare între culoarea pãrului cuiva ºi
performanþele sale intelectuale, cum putem explica o astfel de relaþie dacã ar apãrea
ca semnificativã într-o cercetare experimentalã? Dacã, totuºi, la un test de inteli-
genþã blondele ar avea performanþe inferioare brunetelor? Am putea da vina pe
metodologia sau design-ul cercetãrii sau poate, dimpotrivã, aceastã relaþie s-ar
datora tocmai activãrii stereotipului la grupul vizat (ameninþat de stereotip). 

Efectul ameninþãrii stereotipului a fost semnalat pentru prima datã de Claude
M. Steele ºi Joshua Aronson (1995) în legãturã cu performanþele intelectuale ale
unor subiecþi de culoare. Aceºtia au obþinut rezultate semnificativ mai slabe, când
se mãsurau strict abilitãþile intelectuale, comparativ cu rezultatele la teste de tip
rezolvare de probleme. Astfel de diferenþe nu au existat la subiecþii albi testaþi.
Beate Seibt ºi Jens Förster (2004) susþin cã performanþa subiecþilor scade când
sunt activate stereotipurile negative ºi când domeniul respectiv are relevanþã pentru
ei. În acest caz, subiecþii de culoare performeazã suboptimal, tocmai pentru cã
sunt „sub ameninþarea stereotipului”, sunt presaþi social, se tem sã nu performeze
în conformitate cu stereotipul sau sã nu fie evaluaþi în conformitate cu el. Prezenþa
celorlalþi imaginari sau reali ºi, mai concret, teama de a nu fi evaluaþi în confor-
mitate cu stereotipul, îi determinã pe subiecþi sã performeze inferior situaþiei în
care activarea stereotipului nu s-ar fi produs. 

Efectul stereotype threat a fost pus în evidenþã nu numai în legãturã cu stereo-
tipurile rasiale, ci ºi în legãturã cu stereotipuri de gen sau stereotipuri etnice
(femeile au performat suboptimal în cazul unor teste de matematicã, când au existat
elemente care sã favorizeze activarea stereotipului, membrii unor grupuri etnice
s-au comportat în acord cu stereotipul, tocmai în încercarea de a dovedi contrariul). 

Dar care este mecanismul cognitiv care genereazã astfel de procese de mode-
lare a realitãþii? Beate Sebt ºi Jens Förster (2004) aratã cã activarea stereotipului
duce la adoptarea unei strategii de prevenþie, teama de a nu face erori ºi, ca urmare,
atenþie sporitã la eventualele erori sau eventuala lipsã de acurateþe a celor
transmise. Astfel, viteza de rezolvare a unor sarcini scade, chiar dacã acestea sunt
simple, rutiniere, dar putem înregistra ºi o scãdere a numãrului erorilor comise.
În cazul stereotipurilor pozitive, mecanismul cognitiv este unul de urmãrire a
succesului, urmat de o creºtere a vitezei de lucru, care poate fi însã însoþitã de
multiplicarea erorilor, dacã nu este temperatã. Totuºi, în aceastã situaþie, strategia
de promovare a sinelui se bazeazã mai mult pe exploatare ºi pe modalitãþi creative
de prelucrare a informaþiilor. Cu alte cuvinte, când un stereotip negativ este activat,
performanþa în cazul sarcinilor care reclamã creativitate scade, dar ar trebui sã
creascã în cazul sarcinilor analitice. În mod similar, activarea unui stereotip pozitiv

Stereotipuri, prejudecãþi, discriminare socialã 279

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:14 AM  Page 279



duce la creºtere performanþelor pentru sarcinile care reclamã creativitate ºi,
probabil, o scãdere a performanþelor pentru sarcinile analitice.

O altã explicaþie a apariþiei stereotipurilor vine din perspectiva teoriei identitãþii
sociale, formulatã de psihologul britanic Henri Tajfel (1974). Conform acestei teorii,
în distincþia între ingroup ºi outgroup, între „noi” ºi „ei” existã totdeauna o eroare
a individului (bias) în favoarea ingroup-ului. Henri Tajfel face apel la compararea
socialã, fenomen analizat iniþial de Leon Festinger (1954), pentru a explica meca-
nismul cognitiv al favorizãrii ingroup-ului. Dacã grupul cãrora aparþin (ingroup-ul),
prin comparaþie cu altele, nu le oferã o identitate socialã pozitivã, indivizii vor cãuta
fie sã se afilieze altor grupuri cu prestigiu superior, fie sã modifice criteriile de
comparaþiei între ingroup ºi outgroup, în aºa fel încât propriul grup sã fie favorizat,
fie sã lupte cu toate mijloacele existente pentru a schimba situaþia în favoarea lor.
Astfel, urmãrind o identitate socialã pozitivã, indivizii dezvoltã, mai probabil,
stereotipuri pozitive despre propriul grup ºi stereotipuri negative despre outgroup. 

George Lemaine (1966) semnala faptul cã procesul de comparare socialã gene-
reazã eterogenitate. Comparaþia cu un ascendent duce la apariþia unui contrast
negativ, indivizii realizând separarea de „ceilalþi”. Astfel, comparaþia cu un ascen-
dent este de naturã sã accentueze diferenþele între grupuri, încât grupul de apar-
tenenþã sã devinã din „grup inferior”, „grup incomparabil”. Într-o asemenea
abordare, stereotipurile constituie mijloace cognitive prin care indivizii se detaºeazã
de „alþii”, în încercarea de a dobândi sau menþine o identitate socialã pozitivã a
grupului de apartenenþã. În completarea acestei ipoteze, Edward E. Jones (1990)
vorbeºte de presupunerea omogenitãþii la nivelul outgrup-ului. Indivizii nu numai
cã percep o mai mare diferenþiere între grupul de apartenenþã ºi grupul care consti-
tuie bazã a comparãrii sociale, dar pleacã de la premisa unei mai mari omogenitãþi
la nivelul outgrup-ului decât la nivelul ingroup-ului. Aceasta înseamnã cã, în timp
ce în grupul de apartenenþã indivizii pot observa cu uºurinþã diferenþele interindi-
viduale ºi chiar preferã sã fie trataþi ca personalitãþi unice, la nivelul outgrup-ului
nu aplicã aceeaºi regulã, tinzând sã-i vadã la fel pe toþi membrii grupului. Oricine
a cãlãtorit, fie ºi doar pentru douã zile, la Londra poate sã rãspundã, fãrã echivoc
la întrebarea: „Cum sunt englezii?”, pe baza celor câþiva englezi pe care i-a întâlnit
în timpul cãlãtoriei ºi care devin, în acest caz, prototipuri ale grupului evaluat. Dacã
însã, subiectul nostru, o datã ajuns la Londra este întrebat: „Cum sunt românii?”,
cred ca ar avea dificultãþi în a rãspunde, gândindu-se acum la ansamblul eterogen
de persoane din România care au intrat în contact cu el în ultima vreme. Este firesc,
dupã cum remarca ºi Patricia W. Linville (1982), sã avem imagini mai nuanþate,
mai complexe ºi, deci, mai puþin stereotipe despre membrii propriului grup, decât
despre membrii unui outgroup, pentru cã avem relaþii mai frecvente cu membrii
ingroup-ului, ajungem sã-i cunoaºtem mai bine ºi sã-i evaluãm de-a lungul mai
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multor dimensiuni. Dacã însã realizãm cã a fi membrul unui grup introduce automat
o eroare (bias) în evaluarea propriului grup, dar ºi în aprecierea celuilalt, aºadar în
conþinutul stereotipului, dar ºi al autostereotipului, putem evita rãspunsurile pripite.
Cunoscãtor al acestei teorii, cãlãtorul nostru la Londra, întrebat fiind „Cum sunt
românii?”, probabil ar fi mai înþelept sã rãspundã „ca mine”.

Apariþia stereotipurilor poate fi analizatã ºi din perspectivã cognitivã. Valoarea
funcþionalã a stereotipurilor constã în reducerea cantitãþii de informaþii pe care o
procesãm, când întâlnim noi stimuli sociali. Cercetãtorii vorbesc de o activare
automatã a stereotipurilor, când întâlnim un anume membru al unui grup social
(P. G. Devine, 1989). Presupunând cã interacþionãm cu o nouã colegã de facultate,
care este de etnie maghiarã, de sex feminin ºi are pãrul blond, care anume stereotip
se va activa automat, dacã urmãm abordarea cogitivã a explicãrii formãrii stere-
otipului? Galen V. Bodenhausen (1988) vorbeºte de o ierarhizare, la nivel cognitiv,
a cogniþiilor care sunt pãrþi componente ale stereotipurilor, activându-se astfel
stereotipurile dominante ºi inhibându-se activarea celor mai puþin dominante. Lisa
Sinclair ºi Ziva Kunda (1999) aratã cã avem tendinþa de a activa stereotipurile
pozitive ºi de a le inhiba pe cele negative, mai ales când suntem motivaþi sã spunem
anumite lucruri pozitive despre persoana în cauzã. Dacã motivaþia este contrarã,
stereotipurile negative sunt activate, în detrimentul celor pozitive. Lisa Sinclair
ºi Ziva Kunda susþin cã acelaºi individ poate fi caracterizat diferit, în funcþie de
scopurile celui care îl caracterizeazã. Scopurile urmãrite selecteazã informaþiile
pe care le activãm despre ceilalþi, ca ºi cum i-am privi prin lentile diferite – „acelaºi
medic de culoare poate fi caracterizat ca «doctor», dacã el a recompensat subiectul
evaluator, ºi ca «de culoare» sau «negru», dacã a criticat subiectul evaluator” (L.
Sinclair ºi Z. Kunda, 1999, p. 903). 

Cu siguranþã, activarea stereotipurilor nu este determinatã numai de scopurile
subiectului evaluator, ci ºi de mediul public/privat în care opineazã acesta, la un
moment dat. Intuitiv, ne imaginãm cã prejudecãþile apar mai degrabã în locuri
private decât în locuri publice, ºi datoritã faptului cã existã o presiune socialã
pentru a le combate sau a le controla. Alan J. Lambert et al. (2003) susþin, însã,
cã în locurile publice prejudecãþile sunt activate mai puternic decât în locurile
private. Acest punct de vedere este inedit dacã ne raportãm la conceptul de „mana-
gement al impresiei”, care presupune cã, în general, oamenii sunt motivaþi sã se
prezinte celorlalþi într-o luminã favorabilã: sinceri, corecþi, lipsiþi de prejudecãþi
etc. Putem explica acest punct de vedere, conform cãruia în spaþiile publice se
intensificã prejudecãþile comparativ cu spaþiile private, din perspectiva „teoriei
facilitãrii sociale” (Triplett, 1898; Allport, 1924), care susþine cã performanþele
indivizilor sunt influenþate de prezenþa altora (ca public sau ca actori sociali antre-
naþi în aceeaºi acþiune). Robert B. Zajonc (1965) a atras atenþia asupra fenomenului
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de „preluare al rãspunsului dominant” – tendinþa de a da un rãspuns creºte propor-
þional cu puterea obiºnuinþei de a-l emite. Robert B. Zajonc formuleazã „teoria
impulsului” conform cãreia, prezenþa celorlalþi creºte activarea la nivelul indivi-
dului ºi, ca urmare, individul preia rãspunsurile dominante, pe care le cunoaºte
cel mai bine. Iar stereotipurile pot fi definite ºi interpretate ca rãspunsuri domi-
nante, bineînvãþate, obiºnuite de a interpreta informaþia referitoare la membrii unor
grupuri sociale, aflate în contact cu grupul nostru de apartenenþã. Astfel, spaþiile
publice, prin prezenþa celorlalþi, exercitã un efect de stimulare a apariþiei stereo-
tipului ºi, respectiv, prejudecãþii, mai ales la subiecþii caracterizaþi prin anxietate
socialã, preocupaþi în mod constant de ceea ce fac sau spun în public. Creºterea
anxietãþii sociale poate acþiona ca factor activator, iar rãspunsurile preexistente
învãþate sã devinã mai frecvente în spaþiile publice.

Teoria încãlcãrii aºteptãrilor (expentancy violation) aratã ce se întâmplã
dacã suntem confruntaþi cu membrii contrastereotipi. Aºadar, ce se întâmplã când
suntem confruntaþi cu actori sociali care au trãsãturi neconforme cu imaginea pe
care o avem despre grupul lor de apartenenþã. De obicei, vom cãuta sã filtrãm
informaþiile disonante cu propriile cogniþii ºi sã le menþinem pe cele consonante,
tratând membrii contrastereotipi ca „excepþii care confirmã regula”. Uneori însã,
se produce fenomenul de „contrast social”, similar contrastului perceptiv (o persoa-
nã înaltã, aflatã lângã una micã de înãlþime, pare ºi mai înaltã, dar când se aflã
lângã una ºi mai înaltã, pare de înãlþime medie). Aºadar, dacã actorii sociali, la
un moment dat, au caracteristici care contravin stereotipului, datoritã contrastului
social, probabil, vom exagera importanþa acestor caracteristici. Nivelul aºteptãrilor
intervine în aceastã ecuaþie: cu cât nivelul aºteptãrilor este mai ridicat, cu atât un
contrast social negativ va afecta mai mult conþinutul stereotipului faþã de grupul
social respectiv, conferindu-i o orientare negativã. Spre exemplu, dacã avem aºtep-
tãri ridicate privind ospitalitatea oamenilor de la þarã, considerându-i ca fiind
„foarte ospitalieri”, o întâlnire cu un þãran care nu are aceastã caracteristicã are un
efect semnificativ ºi negativ asupra conþinutului stereotipului despre acest grup
social. Dacã nivelul aºteptãrilor este modest, un contrast social pozitiv poate
determina o pozitivare a stereotipului iniþial. „Dacã întâlnim, de exemplu, germani
romantici, români cinstiþi, unguri paºnici, rromi harnici etc., foarte probabil cã vom
evalua aceste caracteristici ºi mai pozitiv, pentru cã ele contrazic stereotipurile
etnice negative despre respectivele grupuri etnice” (Chelcea, 1998, p. 266). Acest
model teoretic ne ajutã sã înþelegem mecanismele de schimbare a stereotipurilor
ºi sã propunem soluþii de control a gândirii stereotipe.
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Prejudecãþile

Am afirmat anterior cã stereotipurile reprezintã impresii sau scheme mentale
despre un anume grup de persoane, pe care actorii sociali ºi le formeazã atribuind
grupului respectiv un set de caracteristici specifice. Susan T. Fiske (1954/1998,
p. 357) arãta cã „în timp ce stereotipul este componenta cognitivã, prejudecata
reprezintã componenta afectivã (emoþionalã), iar discriminarea – componenta
comportamentalã, reacþiile pe care le avem faþã de indivizi aparþinând altor grupuri
sociale, percepute ca diferite semnificativ de grupul nostru”.

Prejudecãþile sunt opinii pe care indivizii ºi le formeazã apriori despre un
anume grup social, fãrã o examinare atentã a acestuia. Le putem analiza ca „ex-
presii ale unei atitudini sociale sau ale unor credinþe defavorabile, ale unor
sentimente negative sau ale manifestãrii unui comportament ostil ºi discriminatoriu
faþã de membrii unui grup, ca urmare a faptului cã aceºtia fac parte din grupul
respectiv” (Brown, 1995, p. 8). De obicei, prejudecãþile au o conotaþie negativã,
sau cel puþin acestea au captat atenþia cercetãtorilor, pentru cã ele creeazã probleme
ºi conflicte în interacþiunea dintre grupuri. Uneori, indivizii sunt conºtienþi de
prejudecãþile care existã despre grupul lor de apartenenþã, alteori acestea îi iau
prin surprindere: beauty is in the eye of the beholder, ar spune Rupert J. Brown,
referindu-se la faptul cã un grup poate fi vãzut ca „onest” ºi „tolerant” de alt grup
ºi, dimpotrivã, „necinstit” ºi „rãzbunãtor” de un altul.

Prejudecãþile iau forme diverse: sexismul, rasismul, xenofobia, în funcþie de
caracteristicile grupului þintã. Rasismul, definit ca prejudecatã negativã despre alþii
de rasã sau etnie diferitã (M. W. Eysenk , 2004, p. 777), este un tip de atitudine
puternic sancþionatã social, care îmbracã forme subtile în rândul unor segmente largi
de populaþie. Susan T. Fiske (2002) susþine cã zece la sutã dintre persoanele mature
din societãþile vestice (unde rasismul este puternic sancþionat social ºi normativ)
manifestã evidente prejudecãþi rasiale, în timp ce, la 80 la sutã dintre adulþi se pot
întâlni manifestãri subtile (stânjenealã în relaþiile interpersonale, neglijarea celuilalt,
afirmaþii nejustificate sau insuficient verificate). John F. Dovidio ºi Samuel L. Gaertner
(1991) vorbesc de „rasismul ambivalent” (aversive racism) – pe de o parte promo-
varea egalitãþii, pe de altã parte reacþii emoþionale negative care genereazã evitarea
membrilor grupului supus prejudecãþii. Rasismul ambivalent include simpatia faþã
de cei aflaþi în nevoie din grupul etnic sau rasial analizat, dar ºi dispreþ dacã aceºtia
sunt consideraþi vinovaþi pentru situaþia în care se aflã.

Nevoia de superioritate a unor indivizi aflaþi într-o poziþie socialã inferioarã sau
ameninþaþi social este susþinutã de raportarea acestora la grupuri (rasiale sau etnice)
considerate vulnerabile, în jurul cãrora se concentreazã prejudecãþile negative. Astfel
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se explicã aversiunea ºi nu simpatia albilor sãraci faþã de negrii aflaþi în aceeaºi
poziþie socialã (M. Wieviorka, 1991/1994). Mai mult, rasismul poate ajuta la pro-
pagarea zvonurilor, dupã cum remarca Edgar Morin (1969) cu privire la zvonul
rãpirii ºi drogãrii tinerelor fete din New Orleans de cãtre comercianþii evrei, în
vederea prostituþiei (apud M. Wieviorka, 1991/1994, p. 80). Zvonul construia un
sens când reperele unor astfel de întâmplãri lipseau. Cu alte cuvinte, prejudecãþile
faþã de evrei, care includeau tradiþionalismul ºi lipsa de flexibilitate, îi recomandau
ca þinte credibile ale acestui zvon. Rasismul este în acest caz un reper într-o situaþie
confuzã sau, dimpotrivã, într-o situaþie în care propria identitate grupalã pozitivã
este ameninþatã, indivizii gãsind, prin contrabalansare, elemente ale unei identitãþi
sociale mai negative la celãlalt grup, care devine grup de comparare socialã ºi,
totodatã, grup þintã al prejudecãþilor. Conceptul de „rasism simbolic” se
caracterizeazã prin manifestãri subtile ale prejudecãþilor ºi respingerea totalã a
discriminãrii directe sau ale unor manifestãri stereotipe vizibile. 

Sexismul presupune prejudecãþi despre indivizii care aparþin unor categorii
diferite de gen. Adesea auzim cã bãrbaþii sunt buni conducãtori auto ºi femeile nu,
sau cã femeile sunt mai empatice decât bãrbaþii. În general, femeile sunt vãzute ca
fiind dependente, submisive ºi emotive (M. W. Eysenk, 2004), trãsãturi care pot sã
le califice pentru slujbe sau cariere diferite decât bãrbaþii. Astfel, bãrbaþii sunt pre-
feraþi femeilor pentru funcþiile de conducere (W. W. Simmons, 2001) sau pentru
slujbele care sunt caracterizate ca fiind „masculine” (H. K. Davison ºi M. J. Burke,
2000). Deºi s-a afirmat existenþa unei prejudecãþi generale care defavorizeazã
femeile, cel puþin pe piaþa forþei de muncã, pe alte dimensiuni – sociabilitate,
comunicabilitate, empatie, rezistenþã la stres – femeile sunt evaluate superior. 

Modalitãþile de mãsurare a stereotipurilor, prezentate anterior, respectiv metoda
listei ºi variantele mai rafinate: metoda Bringham ºi metoda raportului diagnostic
se referã, mai ales, la componenta cognitivã ºi scapã din vedere latura afectivã ºi
comportamentalã (intenþionalã) a gândirii stereotipe. Dupã cum semnaleazã Michael
W. Eysenck, stereotipul scapã uneori controlului voluntar ºi poate fi relevat de
atitudini implicite, mai degrabã decât cele explicit exprimate. Pentru surprinderea
reacþiilor afective (prejudecãþilor) pe care indivizii le au faþã de anumite grupuri
sociale, s-au dezvoltat teste de asocieri implicite care mãsoarã viteza de reacþie a
subiecþilor, când sunt confruntaþi cu anumiþi stimuli (lexicali sau imagistici), aflaþi
în legãturã cu grupurile despre care se presupune cã dezvoltã prejudecãþi sociale.
Pentru exemplificare, voi prezenta pe scurt design-ul ºi rezultatele experimentului
condus de William A. Cunningham ºi colaboratorii, în 2001. 

Totuºi, cele mai multe dintre cercetãrile care au pus în evidenþã stereotipurile
implicite folosind astfel de metode au avut la bazã stereotipurile rasiale, metoda
fiind insuficient utilizatã pentru studierea altor grupuri. Este mai puþin probabil ca
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o activare automatã a unei scheme sã se realizeze în cazul stereotipurilor profesionale,
de vârstã, poate ºi pentru cã schemele acestora cuprind caracteristici identitare
diverse. Prejudecãþile apar mai ales la grupuri care sunt uºor de identificat. De aceea
rasa, genul ºi vârsta sunt cele mai utilizate categorii la care indivizii se raporteazã
stereotip sau discriminatoriu. Mai mult, a studia stereotipurile sau prejudecãþile ca
fenomene implicite, care apar involuntar ºi se activeazã automat, este hazardant,
tocmai pentru ca aceste scheme mentale se pot modifica în timp, iar comportamentele
discriminatorii pot fi definite doar ca acte voluntare.

Theodor Adorno et al. (1950) susþin cã prejudecãþile sunt probabil sã aparã
la adulþii cu personalitate autoritarianã. S-a presupus cã prejudecãþile sunt puternic
legate de personalitatea individului ºi cã experienþele din copilãrie joacã un rol
important în acest sens: tratamentele dure aplicate de pãrinþi duc la acumularea
unei ostilitãþi, la nivel inconºtient. Pentru Theodor Adorno personalitatea autori-
tarianã este caracterizatã prin: 

1) credinþe rigide ºi valori convenþionale; 
2) ostilitate generalã îndreptatã spre alte grupuri; 
3) intoleranþã ºi ambiguitate; 
4) atitudine de supunere faþã de autoritãþi. 

Demersurile sale s-au concretizat în apariþia Scalei F (Fascism Scale) ca mãsurã
a personalitãþii autoritariene. Deºi studiile experimentale au relevat valoarea Scalei
F în prezicerea unor comportamente de obedienþã sau discriminare (S. Milgram, 1974;
B. Altemeyer, 1988), nu trebuie sã neglijãm impactul valorilor culturale sau al unor
factori social-contextuali. Thomas F. Pettigrew (1958) arãta cã, deºi nivelul de
autoritarianism (folosind Scala F) era similar în douã þãri – SUA ºi Africa de Sud –
au fost înregistrate mai multe prejudecãþi rasiale în Africa de Sud decât în SUA. În
plus, s-a demonstrat cã anumite evenimente istorice pot schimba nivelul prejudecãþilor
faþã de grupurile sociale implicate. Astfel, evenimentele celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial au schimbat componenþa stereotipului faþã de germani. (Tabelul 2)

Tabelul 2. Stereotipurile americanilor faþã de germani, în 1951,  comparativ
cu 1933, în procente (dupã D. Krech et al., 1962)

Caracteristici atribuite germanilor 1933 1951 Diferenþa

spirit ºtiinþific 78 62 -16

muncitori 65 50 -15

încãpãþânaþi 44 10 -34

inteligenþi 32 32 0

riguroºi 31 20 -11

naþionaliºti 24 50 +26
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Aºadar, o parte dintre cercetãtori au insistat asupra factorilor sociali ºi culturali
care intervin în formarea prejudecãþilor. De asemenea, s-a afirmat caracterul funcþional
al prejudecãþilor – „servesc la legitimarea unei dominãri sociale, la justificarea ei
raþionalã” (M. Wieviorka, 1991/1994, p. 77). Prejudecata devine expresia directã a
raporturilor dintre clase sociale diferite ºi a modului de stratificare al societãþii.
Desmond Morris (1967/1999), vorbind despre agresivitatea speciei umane, dintr-o
perspectivã etologicã, argumenta cã unul dintre mobilurile comportamentelor agresive
este ierarhia grupului. Acelaºi autor britanic, fost director al grãdinii zoologice din
Londra ºi deschizãtor de drumuri în explicarea comportamentului uman, se întreba
dacã ierarhia a apãrut ca o consecinþã a comportamentelor agresive, pentru a menþine
stabilitatea grupurilor, sau, dimpotrivã, a generat agresivitate prin accentuarea
sentimentului de competiþie. Michel Wieviorka se întreabã, în acelaºi mod, dacã
prejudecãþile apar ca o consecinþã a avantajelor economice ºi sociale de care se bucurã
grupul dominant sau, dimpotrivã, este cauza care genereazã o distribuþie inegalã la
nivelul prestigiului ºi resurselor între grupul dominant ºi cel dominator. Prejudecata
poate fi consideratã ºi un instrument util actorilor sociali pentru a-ºi justifica acþiunile
într-un anumit context sau pentru a se prezenta pe sine într-o luminã favorabilã, com-
parativ cu alþii, un instrument de management al impresiei (E. Goffman, 1969/2003). 

Promotorul dramaturgiei sociale, Erving Goffman (1963/1986), descrie un
fenomen care poate fi uºor asociat prejudecãþilor – stigmatul. În concepþia sa, stig-
matul reprezintã o descalificare a individului ºi o respingere socialã a acestuia.
Stigmatul poate oferi o raþionalizare a animozitãþilor noastre faþã de anumite gru-
puri definite prin caracteristici fizice, morale, religioase sau rasiale distincte. În
acelaºi sens, Erving Goffman se referã la autostigmat, care genereazã reacþii de
stânjenealã, dispreþ faþã de propria persoanã ºi chiar acordul individului cu grupul
care a generat stigmatul. Putem face o paralelã între viziunea goffmanianã asupra
stigmatului ºi prejudecãþile negative, când ne referim la influenþele acestora asupra
vieþii sociale a indivizilor care constituie þinta prejudecãþii. Aceºtia vor tinde în mod
constant sã se opunã stigmatului (sã combatã prejudecata) – de la apelul la operaþii
estetice, la refuzul de a accepta normele sociale sau dezvoltarea unor aptitudini deo-
sebite în direcþia contrarã stigmatului. De asemenea, actorii sociali pot folosi stig-
matul (prejudecata) ca o motivaþie pentru insuccesele personale sau ca un mobil al
izolãrii sau anxietãþii. Cei supuºi prejudecãþilor (stigmatului) se pot manifesta aversiv
faþã de strãini, pot inhiba manifestarea publicã a anumitor emoþii (teama, mânia),
se pot simþi expuºi curiozitãþii celorlalþi sau stânjeniþi dacã li se acordã o importanþã
prea mare, dacã sunt complimentaþi pentru sarcini simple, rutiniere sau sunt iertaþi
pentru greºeli minore (E. Goffman, 1963/1986). În plus, se pot concentra excesiv
asupra acestei probleme, încercând sã lupte cu toate mijloacele pentru înlãturarea
ei, creându-ºi propriile asociaþii, cluburi, reviste, forumuri de discuþii.
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Discriminarea

Chiar dacã uneori actorii sociali pot avea atitudini sau evaluãri negative ale
unui grup social sau altul, nu totdeauna acestea se reflectã în comportamente
discriminatorii. Normele sociale sancþioneazã puternic discriminarea, dar sunt mai
flexibile în ceea ce priveºte prejudecata. Michael W. Eysenk (2004) semnaleazã
cinci stadii ale discriminãrii, citându-l pe Gordon W. Allport (1954): 

1) atacul verbal; 
2) evitarea; 
3) discriminarea – celãlalt grup este, în mod deliberat, tratat diferit comparativ

cu alte grupuri, în termeni de drepturi, responsabilitãþi, oportunitãþi etc.; 
4) exterminare – încercãri deliberate de a ucide membrii celuilalt grup.

Pentru a prezenta gradul de discriminare rasialã al englezilor, televiziunea BBC
a realizat, în 1987, un documentar inspirat – Black and White. Pe scurt, doi subiecþi,
fiecare cu vârstã, educaþie, aspect similar ºi acelaºi domeniu de activitate, dar de rase
diferite. erau în cãutarea unei slujbe, locuinþe sau a unor servicii diverse. Cu ajutorul
unei camere ascunse, se înregistra comportamentul verbal ºi nonverbal al celorlaþi
în situaþia datã (proprietari, angajatori etc.). Rezultatele au fost surprinzãtoare, arãtând
tratamente discriminatorii clare faþã de negri sau asiatici, dificil de imaginat la sfârºitul
anilor ’80 în Marea Britanie. De fapt, documentarul replica o cercetare din 1965,
iniþiatã de guvernul britanic în vederea combaterii discriminãrii. Redãm o parte dintre
rezultatele acestei cercetãri, dupã Rupert J. Brown. (Tabelul 3)

Tabelul 3. Comportament discriminatoriu al britanicilor la angajare, în 1965
(dupã R. J. Brown, 1995, 5)

Cercetãrile mai recente, susþine Rupert J. Brown, aratã rezultate similare ºi
în Statele Unite, în ceea ce priveºte comportamentul discriminatoriu faþã de
posibilii angajaþi negri sau hispanici: aplicanþii albi primesc aproximativ de trei
ori mai multe oferte de angajare decât cei de culoare sau hispanici. Mai mult,
cercetãtorul britanic este de pãrere cã situaþia în Marea Britanie nu s-a schimbat,
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Reacþii Englezi Unguri
Asiatici sau

indieni

Oferirea unei slujbe sau încurajarea aplicãrii
pentru aceasta

15 10 1

Solicitarea de a reveni cu o aplicaþie, pentru
cã momentan nu sunt slujbe disponibile

15 7 2

Nu existã slujbe disponibile 10 23 37
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la nivelul anilor 1990–2000, atâta timp cât 20 la sutã dintre proprietarii unor agenþii
imobiliare continuã sã discrimineze minoritãþile etnice în mai multe oraºe din
Marea Britanie, iar ºansele unui aplicant englez de a fi chemat la un interviu de
angajare sunt de douã ori mai mari decât ale aplicanþilor similari asiatici (R. J.
Brown, 1995, p. 4).

Consecinþele discriminãrii sunt directe asupra relaþiilor interumane ºi inter-
grupale. Discriminarea nu apare numai ca rezultat al stereotipului privind grupul
în cauzã, ci este alimentatã de prejudecãþi ºi legitimeazã gândirea stereotipã. Michel
Wieviorka (1991/1993) aratã cã semne ale discriminãrii pot fi uºor observate în
campusurile universitare, în ceea ce priveºte procentul celor aparþinând altor etnii
sau rase decât cea majoritarã care ocupã locurile rezervate studenþilor ºi, mai departe,
la nivelul întreprinderilor, în ocuparea locurilor de muncã, unde promovabilitatea
nu este egal accesibilã celor din etniile sau rasele „vulnerabile” sau, ºi mai grav, la
nivelul instituþiilor publice (poliþie, spitale) care pot practica un tratament special
etniilor sau raselor despre care existã puternice prejudecãþi.

De asemenea, discriminarea rasialã o putem observa uºor în presã, care pre-
zintã, în mod probabil nedeliberat, caracteristici aparþinând stereotipului grupului
„vulnerabil” sau, dimpotrivã, caracteristici din registrul contrar (contra-schematic)
al stereotipului, stimulând activarea acestuia. Faptul cã televiziunea olandezã pre-
zenta, în 2004, în mod constant în cadrul emisiunilor de ºtiri comportamente
violente ºi încercãrile de eludarea legii ale unor tineri marocani din cele mai
importante oraºe locale era de naturã sã genereze, în viaþa realã, comportamente
discriminatorii evidente faþã de aceºtia. Prin comparaþie, posturile de televiziune
româneºti abundã de ºtiri despre membri ai comunitãþii rrome implicaþi în acte
violente. Dincolo de analiza frecvenþei de apariþie în mass-media a acestor mani-
festãrii ºi cu referire la grupul majoritar, mi se pare interesant de subliniat faptul
cã media activeazã prejudecãþi prin sintagme de genul „un tânãr rrom din Bucureºti”
ºi respectiv „un tânãr marocan din Amsterdam”, subliniind apartenenþã etnicã a
persoanei implicate (adesea presupusã ºi de prea puþine ori asumatã de cei în cauzã)
ºi nu apartenenþa evenimentului la categoria „delincvenþã juvenilã”, care ar rezulta
din accentuarea categoriei de vârstã în care se aflã persoana implicatã. 

În acest sens, Michel Wieviorka introduce termenul de „rasism instituþional”
sau „declarat” care, departe de a avea un caracter subtil, a intrat în practicile uzuale,
de zi cu zi ale diferitelor sisteme sociale. Din acest punct de vedere, putem vorbi
despre discriminare, fãrã a vorbi de prejudecãþi atâta timp cât analizãm discrimi-
narea ca practicã instituþionalã, ca o caracteristicã asociatã în mod direct sistemului
social ºi care se autoreproduce. Putem vorbi de indivizi care, fãrã a avea prejudecãþi,
perpetueazã existenþa unor sisteme care practicã tratamente discriminatorii ºi se
opun oricãror schimbãri care ar favoriza grupul minoritar. Astfel, deplasãm discuþia
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de la nivel micro la caracteristicile structural-sistemice, care favorizeazã ºi menþin
comportamentele discriminatorii. Afirmam anterior cã rasismul ºi, în general,
practicile discriminatorii sunt puternic sancþionate în societãþile vestice. Cu toate
acestea, ceea ce se cere cetãþenilor – dupã cum susþine ºi Michel Wieviorka – este
un comportament raþional ºi egalitarist, care nu echivaleazã cu schimbãri la nivel
instituþional. Actorii sociali adoptã un comportament lipsit de prejudecãþi, „ca un
lux pe care ºi-l pot oferi” (M. Wieviorka, 1991/1993, p. 99), ceea ce nu-i împiedicã
sã facã apel la caracteristicile sistemului ori de câte ori bunãstarea majoritãþii pare
ameninþatã de o minoritate activã. Rasismul instituþional nu numai cã se
autoperpetueazã în procesul reglãrii funcþionale a sistemului, dar reprezintã ºi un
scut protector al majoritãþii care tinde sã-ºi menþinã poziþia privilegiatã.

Controlul stereotipurilor ºi combaterea discriminãrii

Ne putem întreba, fireºte, de ce stereotipurile sunt menþinute timp îndelungat
ºi ghideazã modul în care interpretãm informaþia despre celãlalt. Michael W. Eysenk
(2004) semnaleazã câteva procese care sporesc influenþa gândirii stereotipe:

1) Reþinem mai uºor în memorie, stocãm timp mai îndelungat ºi reactualizãm mai
rapid informaþiile consistente cu stereotipurile noastre, comparativ cu cele
inconsistente. Galen V. Bodenhausen (1988) aduce argumente empirice în fa-
voarea acestei teorii, proiectând un experiment în care subiecþii (americani)
jucau rolul unor juraþi care trebuiau sã hotãrascã sentinþa unui acuzat. În urma
prezentãrii probelor acuzãrii, participanþii au decis condamnarea lui, când acesta
a fost prezentat ca fiind Carlos Ramirez (de origine hispanicã), ºi achitarea lui,
când fost prezentat ca fiind Robert Johnson. Discrepanþa nu s-a produs când
subiecþii, din ambele grupuri experimentale, nu au trebuit sã ia decizii la finalul
acuzãrii, ci dupã prezentarea fiecãrei dovezi. Aceste rezultate aratã cã indivizii
au memorat selectiv anumite informaþii ºi le-au actualizat, în conformitate cu
stereotipul despre grupul social analizat. Totuºi, în anumite condiþii, mai ales
când evaluatorii nu au stereotipuri puternice faþã de un anume grup social, ci
mai degrabã stereotipuri moderate, informaþiile inconsistente cu stereotipul sunt
mai uºor memorate sau reactualizate.

2) Efectul priming – faptul cã auzim sau vedem în mod frecvent informaþii
stereotipe ne face sã ne comportãm ºi sã gândim în mod stereotip. O astfel
de abordare pune în evidenþã rolul media în controlul gândirii stereotipe.

3) Stereotipurile sunt uºor de conservat, pentru cã ele sunt menþinute în procesul
atribuirii. Ori de câte ori nu ºtim cum anume sã atribuim o cauzã unui
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comportament sau dacã sã atribuim sau nu o caracteristicã unei persoane,
apelãm la stereotipuri. Dacã realitatea este incertã ºi facem atribuiri dispo-
ziþionale sau situaþionale unor fenomene identificate, gândirea stereotipã
funcþioneazã ca punct de reper. De altfel, experimentul prezentat de Galen
V. Bodenhausen (1988) poate fi reinterpretat dacã þinem cont de evidenþele
prezentate: dacã evidenþele ar fi punctat clar în favoarea condamnãrii, eva-
luãrile probabil cã nu ar fi fost discrepante, în funcþie de apartenenþa etnicã
atribuitã inculpatului. Când însã evidenþele creeazã o situaþie de incertitudine,
stereotipul se activeazã ca bazã pentru atribuirea sau nu a vinovãþiei.

Din perspectiva teoriei „încãlcãrii aºteptãrilor” ºi, respectiv, a „contrastului social”,
una dintre modalitãþile de combatere a stereotipurilor poate fi confruntarea actorilor
sociali cu membrii contrastereotipi. Alan J. Lambert ºi colaboratorii (2003) susþin
cã cererile explicite de a evita stereotipurile: „Este necesar sã evitãm sã ne comportãm
într-o manierã rasistã”, „Nu trebuie sã gândim stereotip!”, „Sã nu discriminãm fe-
meile!” pot avea efecte perverse, activând stereotipul ºi conducând la discriminare,
datoritã creºterii anxietãþii sociale. Menþionarea unuia sau altuia dintre stereotipuri
creºte accesibilitatea ºi activeazã rãspunsul dominant. Astfel de imperative se
dovedesc iniþial de succes, urmate de o creºtere a utilizãrii gândirii stereotipe.

Este foarte dificil sã lupþi împotriva stereotipurilor, pentru cã ele fac parte din
cunoaºterea comunã, din evidenþele bunului simþ. Din perspectiva teoriei identitãþii
sociale, intervine eroarea loialistã (loyalistic bias). Orice individ care încalcã
stereotipurile grupului sãu de apartenenþã poate dovedi o „lipsã de loialitate” faþã
de grup, care-l va sancþiona prin respingere sau slabã integrare.

Daniel Kahneman ºi Amos Tversky (1973) au pus în evidenþã fenomenul
diluþiei: activarea stereotipurilor este inhibatã dacã sunt oferite informaþii supli-
mentare despre membrii grupului „vulnerabil”, care nu sunt legate de conþinutul
stereotipului. Spre exemplu, dacã vom cere unor subiecþi sã caracterizeze o per-
soanã despre care ºtiu cã este de etnie rromã, cãsãtoritã, are doi copii, are 27 de
ani ºi lucreazã într-o întreprindere privatã, activarea stereotipului va fi „diluatã”
în comparaþie cu situaþia în care subiecþii ar fi informaþi doar cã persoana respectivã
este de „etnie rromã”. Nuanþarea informaþiei, chiar nerelevanã pentru baza compa-
rãrii sociale, este de naturã sã inhibe activarea stereotipului. În plus, crearea unor
situaþii mai puþin ambigue permite o mai atentã evaluare a detaliilor.

Daniel Kahneman ºi Amos Tversky (1973) semnaleazã faptul cã fenomenul
diluþiei apare ºi când subiecþilor li se spune clar cum sã se raporteze la informaþie.
Dacã unui subiect i se cere sã spunã ce crede despre un altul aparþinând unui
grup social stereotip, precizându-se: „Raportaþi-vã la informaþie ca ºi cum aþi fi
un angajator ºi aþi dori sã faceþi o selecþie a posibililor candidaþi pentru o slujbã”
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sau, dimpotrivã, li se spune „Trataþi informaþia fãcând apel la experienþa dum-
neavoastrã de viaþã”, gradul de activare a stereotipului va fi diferit. Dacã nu se
specificã evaluatorului cum anume sã trateze informaþia, el va alege un mod
propriu, care rãmâne necunoscut cercetãtorului. Aºadar, una dintre modalitãþile
de control ale activãrii stereotipului este precizarea, pentru actorii sociali, a regis-
trului în care are loc evaluarea, care este scopul acesteia ºi cum anume sã se
raporteze la informaþie.

Totuºi, dupã cum susþin Vincent Yzerbyt ºi Georges Schadron (1996/2002),
când subiecþii considerã cã deþin informaþii semnificative despre celãlalt îl pot
judeca activând stereotipul. Aceasta deoarece indivizii folosesc „teorii implicite”
în evaluarea celuilalt. Astfel, indivizii pot refuza sã afirme judecãþi faþã de cineva
dacã li se spune doar cã „este de etnie rromã”, pentru cã existã o presiune socialã
de a evita judecãþile bazate exclusiv pe informaþii categoriale. Pot, de asemenea,
sã evite sã judece pe cineva, ºtiind doar cã respectivei persoane „îi place sã se
uite la televizor ºi petrece mult timp cu prietenii”, considerând aceastã informaþie
insuficientã pentru a face o evaluare. Dacã informaþiei categoriale i se adaugã cea
nerelevantã, ºtiind de data aceasta cã celãlalt „este de etnie rromã, îi place sã se
uite la televizor ºi petrece mult timp cu prietenii”, subiectul evaluator s-ar putea
sã considere cã are suficiente informaþii pentru a face o evaluare.

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Asiguraþi-vã cã aþi înþeles diferenþa dintre stereotip, prejudecatã ºi discriminare socialã.
Care sunt principalele metode de mãsurare a stereotipurilor? Cum putem determina

dacã indivizii au prejudecãþi faþã de anumite grupuri sociale?
Explicaþi mecanismul fenomenului de „ameninþare a stereotipului” (stereotype threat)

ºi discutaþi consecinþele sale asupra performanþelor individuale. 
În ce constã „rasismul simbolic”? Dar „rasismul ambivalent”? Cum am putea identifica

aceste fenomene?
Proiectaþi o cercetare prin care sã relevaþi stereotipurile etnice ºi de gen la studenþii

români. Ce instrumente aþi folosit?
Comentaþi rezultatele cercetãrilor realizate de guvernul britanic în 1965 pentru a

surprinde comportamentele discriminatorii ale englezilor, redate de Rupert Brown (1995). 
Cum explicaþi persistenþa comportamentelor discriminatorii, pe criterii rasiale, în

societatea modernã, atâta timp cât acestea sunt sancþionate social? 
Ce caracteristici au cei cu probabilitate mai ridicatã de a discrimina pe alþii pe criterii

rasiale?

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:14 AM  Page 291



292 Psihologie socialã

Bibliografie orientativã 

Bourhis, Richard Y. ºi Leyens, Jacques-Philippe (coord.) [1994] (1996). Stereotipuri,
discriminare ºi relaþii intergrupuri. Iaºi: Editura Polirom.

Chelcea, Septimiu (1994). Personalitate ºi societate în tranziþie. Bucureºti: Editura ªtiinþã
& Tehnicã.

Goffman, Erving [1959] (2003). Viaþa cotidianã ca spectacol. Bucureºti: Editura
Comunicare.ro.

Lippman, Walter [1922] (1997). Public Opinion. New York: Free Press Paperbacks.
Morris, Desmond [1967] (1991). Maimuþa goalã. Bucureºti: Editura Enciclopedicã.
Yzebyt, Vincent ºi Schadron, Georges [1996] (2002). Cunoaºterea ºi judecarea celuilalt.

Iaºi: Editura Polirom.
Wiewiorka, Michel [1991] (1994). Spaþiul rasismului. Bucureºti: Editura Humanitas.

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:14 AM  Page 292



Capitolul 14

Selful. Cu referire la selful românesc 

Septimiu Chelcea

Dupã ce voi arãta ce designeazã termenul de „self”, voi prezenta o investigaþie
proprie asupra „selfului românesc”. Sper cã aceastã cercetare vã va îndemna sã
reflectaþi asupra propriul dumneavoastrã self.

Ce se înþelege prin termenul de „self”?

Fiecare individ îºi percepe propria persoanã aºa cum îºi construieºte o imagine
despre lucruri sau despre ceilalþi. Spunem despre noi cã suntem inteligenþi, pentru
cã – nu-i aºa?! – „Este un mare prost cel care nu crede despre sine cã este mare
deºtept”. Mai apreciem punctualitatea, imaginaþia, sensibilitatea, voinþa, empatia,
ne recunoaºtem egoismul, neimplicarea, lipsa de creativitate etc., pe care le-am
probat în atâtea ºi atâtea împrejurãri. Sistemul acestor caracteristici pozitive ºi
negative pe care ni le atribuim constituie selful sau sinele nostru. Selful „scoate
în relief capacitatea reflexivã a fiinþelor umane de a se percepe pe ele însele ca
obiecte ale propriei gândiri” (G. Marshall, 2003, p. 522).

Termenul de „self” designeazã „o colecþie organizatã de credinþe ºi simþãminte
despre noi înºine” (R. Baron et al., 1998, p. 76). „Conceptul de sine” (self-concept)
semnificã „totalitatea gândurilor ºi simþãmintelor unui individ care se referã la el
însuºi ca obiect” (M. Rosenberg, 1989, p. 34). Morris Rosenberg considerã cã în
analiza conceptului de „self” trebuie sã se facã distincþie între conþinutul, structura,
dimensiunile ºi limitele acestuia. Conþinutul este dat de „identitãþile sociale” (grupul
de apartenenþã, grupurile de referinþã, sistemul rol-status-urilor sociale) ºi de
„dispoziþiile psihice” (tendinþa de a reacþiona ca bãrbat sau ca femeie, ca adolescent
sau persoanã maturã, ca român ºi european etc.), pe care individul îºi dã seama cã
le are. Relaþia dintre identitãþile sociale ºi dispoziþiile psihice conferã structurã
originalã a selfului fiecãruia. Dimensiunile selfului (intensitatea, stabilitatea, con-
secvenþa) se referã la calitãþile sentimentelor ºi gândurilor despre sine. În fine, limitele
selfului se referã la „anexele sinelui” (de exemplu, sentimentele sociale de ruºine
ºi vinovãþie pentru comportamentele din trecut, mândria de a face parte dintr-un
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anumit grup, sentimentul de superioritate conferit de marca automobilului pe care
l-ai cumpãrat).

În prezent, se face distincþie între „selful existent” (imaginea despre noi
înºine pe care o avem în prezent), „selful dorit” (ce ne-ar plãcea sã fim) ºi „selful
ideal” (cum ar trebui sã fim). Între cele trei selfuri pot exista nu numai dis-
crepanþe, dar ºi contradicþii, care uneori sunt trãite dramatic. Îmi dau seama cine
sunt ºi de prãpastia care mã desparte de ceea ce ar trebui sã fiu. Conºtientizarea
discrepanþei dintre selful actual ºi selful dorit sau selful ideal se poate solda cu
mobilizarea persoanei sau, dimpotrivã, cu sentimentele de fricã, anxietate, dispreþ
de sine etc.

De asemenea, conceptului de „self” îi sunt asociate o mulþime de determinãri,
vorbindu-se de: conºtiinþã de sine (self-awareness), concept de sine (self-concept),
revelarea sinelui, oferirea de informaþii despre propria persoanã (self-disclosure),
discrepanþã de self, diferenþele dintre selful actual ºi selful ideal (self-dicrepancies),
intensificarea sinelui, interpretarea situaþiilor astfel cã obþinem o imagine pozitivã
despre noi înºine (self-enhencement), apreciere de sine, evaluarea sinelui (self-
esteeam), handicaparea sinelui, acþiunea de sabotare a propriilor acþiuni ºi de inter-
pretare a oportunitãþilor ca scuzã pentru eºecuri (self-handicapping), monitorizarea
sinelui, tendinþa de supraveghere a prezentãrii sinelui (self-monitoring), controlul
sinelui, modul în care oamenii regleazã acþiunile lor (self-regulation), scheme de sine,
ansamblul ideilor prin care este interpretat sinele (self-schemas), eroarea de atribuire
internã a cauzelor acþiunilor reuºite ºi atribuire externã a celor nereuºite (sefl-seving
bias), verificare a sinelui, interpretarea situaþiilor astfel încât sã confirme conceptul
de sine (self-verification).

Deºi conceptul de „self” are o istorie de peste o sutã de ani, el a rãmas în centrul
atenþiei multor psihosociologi din întreaga lume, inclusiv din România. În acest
sens, sunt de consemnat contribuþiile teoretice ºi cercetãrile concrete de teren dato-
rate lui Alin Gavreliuc (2002), Luminiþa M. Iacob (2003), Petru Iluþ (2001, 2009),
Ovidiu Lungu (2003), Mielu Zlate (1998).

Din istoricul concepþiilor despre self

Se acceptã unanim cã teoriile actuale despre self se bazeazã pe concepþiile
lui Williom James ºi George Herbert Mead. Medicul, psihologul ºi filosoful
american William James (1842–1910), unul dintre întemeietorii pragmatismului
ca orientare filosoficã, rezerva un capitol întreg din The Principles of Psychology
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(1890) discutãrii „conºtiinþei selfului”. De fapt, William James a fost primul care
a analizat sistematic conceptul de „self”, distingând „selful material” (sentimentele
referitoare la noi înºine ºi imaginea a ceea ce suntem: studenþi, profesori, ºomeri,
patroni etc.) de „selful social” (imaginile ºi sentimentele derivate din raporturile
cu alte persoane: prieten, iubit, pãrinte, lider etc.) ºi de „selful spiritual” (imaginea
despre propria personalitate în ansamblul ei). 

În sociologie, termenul a fost introdus în 1902 de cãtre Charles H. Cooley
în lucrarea Human Nature and Social Order, care a fundamentat teoria looking-
glass-self, eul fiind considerat oglindire ºi reoglindire în ceilalþi. Metafora
looking-glass sugereazã cã self concept-ul este un produs al interacþiunii sociale.
Privindu-i pe alþii, noi ne vedem ca într-o oglindã, aflãm cum apãrem în faþa
lor. În concepþia lui Charles H. Cooley, grupurile primare au un rol hotãrâtor
în formarea selfului: „Poate cel mai bun mod de a descrie acest caracter de
ansamblu ar fi sã spunem cã el este noi; el implicã un fel de simpatie ºi de iden-
tificare reciprocã pentru care termenul noi reprezintã expresia naturalã. Individul
trãieºte simþindu-se parte a ansamblului ºi îºi gãseºte scopurile principale ale
voinþei lui în modul de a simþi al grupului” (Ch. H. Cooley, 1909, p. 15). În
esenþã, teoria despre self a lui Charles H. Cooley se fondeazã pe asumpþiile: 1)
Ca urmare a interacþiunilor cu alþii, oamenii interpreteazã gesturile acestora ºi
îºi formeazã o imagine despre ei înºiºi din punctul de vedere al celorlalþi
(looking-glass-self); 2) Participarea la grupul primar este factorul cel mai
important în geneza selfului.

Lucrarea lui George H. Mead, Mind, Self and Society from the Standpoint
of a Social Behaviorist (1934), tipãritã postum, consacrã definitiv termenul de
„self”. George H. Mead (1863–1931) argumenteazã cã dezvoltarea selfului se
realizeazã numai prin comunicare ºi prin exerciþiul de a ne privi pe noi înºine
din perspectiva altor persoane, a societãþii ca întreg. 

Într-un cuvânt, „Mai mult sau mai puþin inconºtient, ne vedem pe noi înºine
aºa cum alþii ne vãd pe noi. […] Inconºtient, noi ne plasãm în locul celorlalþi
ºi acþionãm aºa cum acþioneazã ei” (G. H. Mead, 1934, pp. 68-69). Fondatorul
„interacþionismului simbolic”, George H. Mead, care considera cã psihologia
socialã studiazã comportamentul individual în relaþie cu procesele sociale,
aprecia cã selful nu poate fi izolat de societate, de comunicarea prin simboluri.
(Tabelul 1)
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Tabelul 1. Aspecte ale selfului (dupã S. Franzoi, 1996/2000, p. 42)

Concepþia fondatorului „interacþionismului simbolic” a influenþat puternic
perspectiva dramaturgicã asupra selfului dezvoltatã de Erving Goffman (1922–1982).
În lucrarea The Presentation fo self in Everyday Life (1959), tradusã la noi sub titlul
Viaþa cotidianã ca spectacol (2003), Erving Goffman schiþeazã cele ºase „principii
ale dramaturgiei”: performãrile, echipele, regiunile, rolurile discrepante, comunicarea
neadecvatã a caracterului ºi managementul impresiei. Analogia goffmanianã a vieþii
sociale cu spectacolul de teatru nu este nouã. William Shakespeare (1564–1616)
spunea în Neguþãtorul din Veneþia: „Consider lumea ce este, / O scenã, pe care fie-
care-ºi joacã rolul”. Chiar dacã ideea cã „ne punem în scenã pentru alþii” nu este
nouã, inedit este faptul cã Erving Goffman a demonstrat convingãtor cã structura
socialã poate fi înþeleasã dupã modul în care persoanele gestioneazã selful pe care
îl prezintã celorlalþi.

Astãzi, selful în context social constituie una dintre cele patru teme majore
ale psihologiei sociale sociologice, alãturi de „construcþia socialã a realitãþii”, „in-
fluenþa socialã asupra gândirii ºi emoþiilor” ºi „interacþiunea ºi inegalitatea socialã”.
Ralph H. Turner (1976), Philip Blumstein (1991), Kenneth J. Gergen (1991), Antony
Giddens (1991), David Snow ºi Leon Anderson (1993), Cecilia L. Ridgeway (1995)
ºi alþii au adus contribuþii dintre cele mai semnificative la cristalizarea unei teorii
a selfului foarte bine articulate. 

Teoria selfului la 
William James

Teoria selfului la 
George H. Mead

Teorii contemporane ale
selfului

Relevarea dimensiunilor
selfului matur ºi argumentarea
cã acestea sunt dobândite prin
identificare emoþionalã.

Relevarea modului în care se
dezvoltã selful ºi argumentarea
cã acesta este un proces
cognitiv determinat de
interacþiunile simbolice ºi de
rolul asumat.

Dezvoltarea teoriilor lui
William James ºi George H.
Mead.

Conceptul utilizat pentru descrierea selfului subiectiv

„I”; selful ca receptacol ºi
iniþiator al acþinii.

„I”; selful ca receptacol ºi
iniþiator al acþinii.

„Funcþie executivã”: toate
procesele cognitive ºi afective
care iniþiazã ºi regleazã
comportamentul.

Conceptul utilizat pentru descrierea selfului subiectiv

„Me”; selful ca orice
simbolizeazã ºi afirmã ce ºi
cum este o persoanã.

„Me”; selful ca imagine a ceea
ce cred alþii.

„Self-concept”: ansamblul
ideilor ºi sentimentelor ce
definesc sinele ca un obiect.
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Dezvoltãri ale teoriei despre self

Am semnalat deja multitudinea determinãrilor selfului. Mã voi referi la câteva
dintre ele pentru a avea o imagine despre abordãrile teoretice privind selful. 

Aprecierea de sine (self-esteeam), evaluarea sau respectul de sine, include
autoevaluãrile pozitive ºi negative ale selfului (M. Rosenberg, 1979). Evaluarea
sinelui poate fi globalã, când avem în vedere selful în integralitatea lui, sau specificã,
situaþie în care ne referim la un aspect particular al selfului. Aceastã evaluare variazã
temporal: unele caracteristici sunt mai stabile (de exemplu, culoarea tenului), altele
mai uºor de schimbat (de exemplu, culoarea pãrului). De asemenea, unele persoane
au o evaluare a sinelui relativ stabilã pe parcursul întregii vieþi, alte persoane
alternând aprecierile pozitive cu cele mai mult sau mai puþin negative.

Se apreciazã cã, în culturile vestice, majoritatea oamenilor tind sã aibã o apreciere
de sine înalt pozitivã ºi sunt motivaþi sã o menþinã la un nivel ridicat (J. Crocker ºi
W. H. Bylsma, 1995). Aºa cum au relevat cercetãrile lui S. E. Taylor ºi J. D. Brown
(1988), ºi cum ne putem da seama pe baza observaþiilor de zi cu zi, este important
sã avem o autoevaluare de sine pozitivã

Reprezentarea mintalã a selfului

Cercetãrile psihosociologice realizate de D. M. Messik, S. Bloom, J. P. Boldizar
ºi C. D. Samuelson (1985) au pus în evidenþã tendinþa oamenilor de a se percepe
pe ei înºiºi ca fiind mai buni (mai generoºi, mai oneºti etc.) decât alþii sau, în orice
caz, nu atât de rãi ca alþii. Aceastã tendinþã subiectivã, neconºtientizatã, a primit
numele de fairness bias, ceea ce în traducere ar putea fi numitã „eroarea onestitãþii”.

Generalitatea tendinþei de a ne autoatribui mai multe comportamente morale,
de cooperare, de ajutorare a altora, într-un cuvânt, comportamente dezirabile social,
decât comportamente nedezirabile social, a fost pusã în evidenþã de studiile lui G.
R. Goethals (1986). Când ne comparãm cu alþii, ne reprezentãm mintal selful mai
pozitiv decât este în realitate. S. T. Allison, D. M. Messick ºi G. R. Goethals (1989)
au descoperit cã tendinþa de a ne percepe ca fiind superiori celorlalþi apare când ne
referim la moralitate (onestitate), dar nu ºi atunci când avem în vedere inteligenþa.
Subiecþii de experiment au relatat despre mai multe comportamente corecte, în
conformitate cu normele morale, când s-au referit la ei înºiºi, decât atunci când s-au
referit la alþii, dar nu s-au considerat mai inteligenþi decât cei cu care s-au comparat.
S. T. Allison et al. (1989) au botezat cu numele celebrului campion de box
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Muhammad Ali (Cassius Clay) tendinþa de a ne percepe mai oneºti, dar nu mai
inteligenþi decât alþii. Fiind întrebat dacã nu a fost recrutat în armatã pentru cã în
mod real nu a reuºit la testul de inteligenþã sau pentru cã intenþionat a completat
greºit testul spre a scãpa de serviciul militar, Muhammad Ali (1975) a rãspuns: „Eu
am afirmat doar cã sunt cel mai bun, nu cel mai inteligent”. Replica marelui campion
de box a fost interpretatã de cercetãtori nu ca o particularitate a modului sãu de a
se percepe, ci ca o constantã a reprezentãrii mintale a selfului. „Efectul Muhammad
Ali” a fost constatat nu numai în SUA, ci ºi în Olanda. 

Explicarea „efectului Muhammad Ali”, propusã de S.T. Allison at al. (1989),
se bazeazã pe diferenþele dintre dimensiunile onestitãþii ºi inteligenþei: dezirabilitatea,
controlabilitatea ºi verificabilitatea. M. E. Alicke (1985) a avansat ipoteza cã
evaluarea globalã a selfului este influenþatã de dezirabilitatea ºi de controlabilitatea
trãsãturilor de personalitate autoatribuite. Cercetarea a fost realizatã pe un numãr
de 164 de studenþi de la cursurile introductive de psihologie de la University of North
Carolina. Unii studenþi (n = 80, studente = 49 ºi studenþi = 31) au avut sarcina sã
evalueze dezirabilitatea trãsãturilor de personalitate (adjective), iar ceilalþi (n = 87,
studente = 49 ºi studenþi = 38) au trebuit sã aprecieze dacã respectivele trãsãturi de
personalitate sunt controlabile sau nu. Trãsãturile de personalitate, în numãr de 362,
au fost selectate din lista celor 555 de adjective alcãtuitã de N. H. Andersen (1968).
S-a utilizat o scalã de adjective bipolare, cu ºapte trepte (1 = foarte nedezirabil; 7
= foarte dezirabil). Dezirabilitatea a fost definitã foarte simplu, ca fiind ceva ce este
bine sã posezi. În mod asemãnãtor s-a determinat ºi controlabilitatea, înþelegându-
se prin aceasta proprietatea trãsãturilor de personalitate de a fi create, dezvoltate
sau eliminate prin voinþã sau eforturi proprii. Rezultatele studiului au pus în evidenþã
cã subiecþii ºi-au atribuit lor trãsãturi dezirabile într-o mai mare proporþie decât
colegilor lor: „Subiecþii au perceput cã diferitele trãsãturi le sunt cu atât mai carac-
teristice lor, comparativ cu colegii lor, cu cât acestea sunt mai dezirabile” (M. E.
Alicke, 1985, p. 1.626). Mark E. Alicke (1985, p. 1.627) conchide cã „dezirabilitatea
unei trãsãturi determinã gradul ºi direcþia diferenþei dintre evaluarea selfului ºi evalu-
area altora”. Acelaºi studiu a pus în evidenþã ºi interacþiunea dintre dezirabilitate ºi
controlabilitate: cu cât nivelul de controlabilitate al unei trãsãturi de personalitate
este mai ridicat, cu atât este ea mai dezirabilã.

ªi alte cercetãri au condus la aceleaºi concluzii. Ne percepem mai morali
comparativ cu ceilalþi pentru cã onestitatea este consideratã mai dezirabilã ºi mai
controlabilã decât inteligenþa. În comparaþie cu alþii, avem tendinþa de a ne percepe
mai morali, pentru cã dorim sã fim superiori altora nu în legãturã cu orice, ci în
legãturã cu ceea ce priveºte scorurile la întrebãrile despre controlabilitatea ones-
titãþii ºi despre controlabilitatea inteligenþei. Este de reþinut cã diferenþa dintre
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ele este statistic semnificativã la probabilitatea p < 0,001 (mediile fiind de 9,62
ºi, respectiv, 6,19). În fine, ºi în legãturã cu verificabilitatea celor douã caracteristici
ale personalitãþii s-au obþinut valori ale mediilor aritmetice ponderate care conduc
la o diferenþã de 0,31, semnificativã statistic la probabilitatea de 0,05 (m = 7,92
la întrebarea despre verificabilitatea onestitãþii; m = 8,23 la întrebarea nr. 8, despre
verificabilitatea inteligenþei; t(411) = 2,31). În Tabelul 2 sunt prezentate scorurile
pentru fiecare scalã a diferenþiatorului semantic cu ceea ce este cel mai dezirabil,
în mod concret în legãturã cu onestitatea. Din acest punct de vedere, „efectul
Muhammad Ali” poate fi considerat o „funcþie a atributului dezirabilitãþii”.

Explicaþia din perspectiva controlabilitãþii se bazeazã pe faptul cã onestitatea
reprezintã o caracteristicã a personalitãþii de care individul se face responsabil,
în timp ce inteligenþa constituie în bunã mãsurã ceva dat, înnãscut. Dupã formula
scriitoarei franceze George Sand, „inventatoarea feminismului”: inteligent te naºti,
bun devii (dupã I. Pârvulescu, 1999, p. 6). Prin efort de voinþã, prin educaþie putem
deveni mai oneºti, dar nu mai inteligenþi, cel puþin dupã o anumitã vârstã. ªi
oamenii înclinã sã se perceapã ca fiind superiori în ceea ce priveºte caracteristicile
ce stau sub controlul lor, sunt influenþate de deciziile ºi comportamentele lor. „În
condiþiile unei dezirabilitãþi înalte, evaluarea selfului, în comparaþie cu alþii, va
fi mai ridicatã la trãsãturile puternic controlabile decât la cele slab controlabile”
(M. E. Alicke, 1985, p. 1.623). 

În fine, s-a presupus cã „efectul Muhammad Ali” este mediat de verificabi-
litatea onestitãþii ºi inteligenþei. Pentru cã, în comparaþie cu inteligenþa, a fi bun
sau rãu este mai dificil de observat, atribuirea onestitãþii este mai ambiguã decât
judecata evaluativã asupra inteligenþei. În aceastã situaþie, apare tendinþa subiectivã
de a crede despre noi cã suntem mai oneºti decât alþii, nu mai inteligenþi.

Verificarea „efectului Muhammad Ali” în România

În cercetãrile pe care le-am realizat în anii 1999–2000 în colaborare cu un grup
de doctoranzi, am raportat selful la identitatea naþionalã. Relaþia dintre self ºi identitate
poate fi analizatã în dublu sens: selful ca produs al identitãþii, un prim sens, ºi iden-
titatea ca bazã a selfului, cel de-al doilea sens. Philip Blumstein (1991/2000, p. 183),
analizând producerea selflui în relaþiile interpersonale, formuleazã concluzia: „selful
este creat, menþinut ºi schimbat în virtutea structurii relaþiilor intime ºi a naturii
interacþiunilor în care este implicat”. Acceptând aceastã poziþie teoreticã, avem temei
sã susþinem cã noi, românii, ca popor, avem un anumit mod de a ne autoevalua (selful
românesc) pentru cã avem o identitate europeanã (self vestic). Tranziþia postcomunistã
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a generat unele particularitãþi în felul în care ne raportãm la noi înºine ºi la alþii.
Aceasta este miza cercetãrii „efectului Muhammad Ali” la români. 

Anterior investigaþiei noastre, se cunoºtea cã „efectul Muhammad Ali” opereazã
la subiecþii americani ºi vest-europeni. Ne-am întrebat dacã acest efect apare ºi în
reprezentarea selfului altora, în România, de exemplu. Am înþeles selful ca un produs
al activitãþii reflexive, al conºtiinþei de sine – în fond, chintesenþa condiþiei umane
(V. Gecas ºi P. J. Burke, 1995/1998, p. 42). Selful sau self concept-ul cuprinde „suma
totalã a judecãþilor ºi sentimentelor persoanei despre ea însãºi ca obiect al
cunoaºterii” (Rosenberg, 1979). Aºa cum precizau Viktor Gecas ºi Peter J. Burke
(1995/1998, p. 42), „selful este compus din diferite identitãþi, atitudini, credinþe,
valori, motive ºi experienþe, împreunã cu componentele lor afective ºi evaluative
(de exemplu, self-efficacy, self-esteem), prin intermediul cãrora individul se defineºte
pe sine însuºi”. De acord cu Roy F. Baumeister (1995/1999, p. 496), vom spune cã
„selful trebuie înþeles ca agentul activ care ia decizii ºi iniþiazã acþiuni”.

Scopul principal al investigaþiei noastre vizeazã verificarea generalitãþii
„efectului Muhammad Ali”. Am presupus cã „efectul Muhammad Ali” este prezent
ºi în reprezentãrile mintale ale românilor, dat fiind faptul cã þara noastrã aparþine
culturii europene. Am presupus, de asemenea, cã procesul de tranziþie de la econo-
mia centralizatã la economia de piaþã va genera anumite particularitãþi în structura
efectului cercetat. Posibilitatea îmbogãþirii rapide prin mijloace necinstite, fapt
ce însoþeºte procesul de tranziþie, se repercuteazã în sensul reducerii dezirabilitãþii
onestitãþii. Un alt scop al investigaþiei îl constituie verificarea influenþei emoþiona-
litãþii în reprezentarea mintalã a selfului ºi a altora. Cercetãrile iniþiate de Susan
M. Andersen (1984) în domeniul reprezentãrilor mintale ºi al procesãrii informa-
þiilor sociale au probat relevanþa factorului emoþional în atenuarea diferenþelor
dintre reprezentarea mintalã a selfului ºi a altora, dupã cum aceºti alþii sunt
persoane semnificative sau persoane nesemnificative pentru viaþa ºi modul de
gândire al subiecþilor testaþi. Aceleaºi cercetãri au condus la concluzia cã repre-
zentarea selfului este influenþatã de caracterul privat (ceea ce este intern, greu
observabil, personal, particular) sau public (ceea ce este extern, uºor observabil,
deschis, social). S. M. Andersen, N. S. Glassman ºi D. A. Gold (1998, p. 857) au
demonstrat cã „reprezentãrile selfului diferã atât faþã de reprezentãrile altora,
semnificativi sau nesemnificativi în ceea ce priveºte structura lor, cât ºi din punctul
de vedere al procesãrii informaþiilor, în funcþie de tipurile specifice ale conþinu-
turilor informaþionale”. 

Metodologia. Persoanele investigate: au participat la cercetare 412 studenþi
din Bucureºti (42% studenþi ºi 58% studente), din zece facultãþi cu profil de ºtiinþe
sociale (77%) ºi de ºtiinþe inginereºti (23%).
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Procedeul. Aplicarea chestionarului s-a fãcut colectiv, prin tehnica extempo-
ralului, în cursul lunii noiembrie (1999). Studenþilor li s-a relatat cã ancheta psi-
hosociologicã la care iau parte are o finalitate ºtiinþificã, rãspunsurile fiind anonime
ºi confidenþiale, ºi cã selecþia lor a fost aleatorie. Nu s-a înregistrat nici un refuz
de participare. Completarea chestionarului a durat 10-15 minute. 

Mãsurarea. „Efectul Muhammad Ali” a fost mãsurat cu ajutorul unui ches-
tionar cu întrebãri închise. Chestionarul a fost pretestat în iulie 1999 pe un numãr
de 75 de studenþi de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi ºi pe un numãr de 157
de studenþi din Centrul universitar Bucureºti. Ca urmare a acestei pretestãri, în forma
finalã a chestionarului a fost inclus un diferenþiator semantic, având ca stimuli
termenii de „onestitate” ºi „inteligenþã”. Primele zece întrebãri vizau reprezentarea
selfului ºi a altora, sub aspectul onestitãþii ºi al inteligenþei. Primele douã întrebãri
din chestionar se refereau la dezirabilitatea onestitãþii, iar urmãtoarele douã mãsurau
dezirabilitatea inteligenþei. Controlabilitatea ºi verificabilitatea celor douã aspecte
au fost puse în evidenþã prin rãspunsurile la un set de patru întrebãri. Fiecare dintre
cele zece întrebãri solicita rãspunsuri scalate de la 1 (în foarte micã mãsurã) la 11
(în foarte mare mãsurã). Întrebãrile au fost construite dupã modelul celor folosite
în studiul lui P. A. M. Van Lange ºi C. Sedikides (1998). Pentru determinarea emo-
þionalitãþii ce înconjoarã termenii „onest” ºi „cinstit”, am folosit un diferenþiator
semantic cu 17 perechi de adjective bipolare, fiecare având câte ºapte valori. Aºa
cum se ºtie, diferenþiatorul semantic „permite mãsurarea reacþiilor la stimulii din
lumea înconjurãtoare ºi la concepte cu ajutorul scalelor bipolare sau de notare”
(D. R. Heise, 1970, p. 235). În ceea ce ne priveºte, am urmãrit reacþia studenþilor
la conceptele de „onestitate” ºi de „inteligenþã”. Perechile de adjective bipolare
au fost selectate în conformitate cu structura EPA (Evaluare, Putere, Activitate).
Am procedat la analiza separatã a scorurilor (media aritmeticã ponderatã) pentru
fiecare scalã. Diferenþiatorul semantic a servit ºi pentru verificarea consistenþei
rãspunsurilor la întrebãrile referitoare la dezirabilitatea, controlabilitatea ºi verifica-
bilitatea onestitãþii ºi inteligenþei. Prelucrarea datelor s-a fãcut cu ajutorul SPSS-ului.
S-au calculat mediile aritmetice ponderate ºi deviaþia standard pentru rãspunsurile
la fiecare întrebare. S-a aplicat testul t ºi analiza de varianþã pentru determinarea
semnificaþiei statistice a diferenþelor dintre mediile aritmetice. S-au stabilit corela-
þiile dintre rãspunsurile la perechile de întrebãri (coeficientul r). 

Rezultatele. Pentru cei 412 studenþi din Centrul universitar Bucureºti, scorul
la întrebarea vizând autopercepþia onestitãþii este 7,56 (pe un continuum de la 1,
semnificând „Mult mai puþin cinstit decât colegii de facultate”, pânã la 11, adicã
„Mult mai cinstit decât colegii de facultate”). La întrebarea nr. 6 referitoare la
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autopercepþia inteligenþei s-a obþinut scorul 7,06 (pe un continuum asemãnãtor,
de la 1 la 11). Diferenþa dintre cele douã scoruri (0,50) este statistic semnificativã
la o probabilitate mai micã de 0,01 (t(411) = 5,13). Deviaþia standard a rãspun-
surilor la întrebarea despre cinste este 1,71, iar la întrebarea despre inteligenþã
este 1,58, ceea ce aratã o variabilitate mai mare a autopercepþiei onestitãþii decât
autopercepþia inteligenþei. La întrebarea: „În ce mãsurã cinstea este o trãsãturã
psihomoralã de dorit la o persoanã?” (cu rãspunsuri scalate de la 1 = în foarte
micã mãsurã, la 11 = în foarte mare mãsurã) scorul este 9,62. Comparativ, scorul
la întrebarea: „În ce mãsurã inteligenþa este o trãsãturã psihologicã de dorit la o
persoanã?” este cu 0,14 mai mare, adicã 9,76. Diferenþa dintre cele douã scoruri
(medii aritmetice ponderate) nu este statistic semnificativã (t(411) = 1,51, p < 0,13).

De remarcat cã profilul EPA al celor doi stimuli (conceptele de „cinste” ºi
de „inteligenþã”) diferã semnificativ. Cea mai mare diferenþã apare în legãturã cu
caracterul ereditar/dobândit al onestitãþii (m = 5,07) ºi al inteligenþei (m = 3,47)
pe o scalã cu ºapte valori (1 = ereditar; 7 = dobândit). Diferenþa scorurilor este
statistic semnificativã la o probabilitate de 0,001 (t(404) = 9,66).

Scorurile scalelor incluse în dimensiunea Evaluare (cald-rece, frumos-urât,
liniºtitor-enervant) evidenþiazã faptul cã, spre deosebire de stimulul „inteligenþã”,
stimulul „cinste” evocã studenþilor chestionaþi emoþii pozitive. (Tabelul 2)

Tabelul 2. Scorurile pentru medii la scalele incluse în dimensiunea „Evaluare“
Notã. Scalele au ºapte valori (1 = emoþie pozitivã; 7 = emoþie negativã).

De asemenea, scorurile la scala verificabilitãþii aratã cã pentru persoanele
incluse în investigaþie, ºi nu avem motiv sã credem cã numai pentru ele, onestitatea
constituie un aspect privat al selfului, comparativ cu inteligenþa, care apare ca un
aspect public al selfului (m = 7,92 pentru onestitate ºi m = 8,23 pentru inteligenþã).
Diferenþa dintre cele douã scoruri este statistic semnificativã la o probabilitate
de 0,02 (t = 2,31).

În ceea ce priveºte reprezentarea celor douã trãsãturi, testul t pentru eºantioane
perechi indicã existenþa unei diferenþe semnificative: t(411) = 5,13, p < 0,001,
ceea ce înseamnã cã este mult mai uºor sã evaluãm cât de cinstitã este o persoanã
decât sã evaluãm cât de inteligentã este ea. Existã, de asemenea, o diferenþã înalt
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Adjective bipolare Onestitate Inteligenþã Diferenþa Testul t Probabilitatea

Cald-Rece 2,77 3,35 0,58 3,87 0,001

Frumos-Urât 0,97 1,33 0,36 2,85 0,004

Liniºtitor-Enervant 1,69 2,16 0,47 3,32 0,001
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semnificativã între mãsura în care sunt valorizate la nivel social cele douã trãsãturi:
inteligenþa este mult mai mult apreciatã decât onestitatea (la testul t pentru
eºantioane perechi s-a obþinut t(408) = 13,46, p < 0,001). Se constatã o diferenþã
semnificativã între dezirabilitatea personalã ºi controlabilitate atât în cazul
onestitãþii – t(411) = 13,05, p < 0,001 –, cât ºi al inteligenþei: t(411) = 21,78, p
< 0,001, în sensul cã ambele sunt mai dezirabile decât controlabile. Analiza datelor
ne-a permis ºi împãrþirea subiecþilor în subgrupe din punctul de vedere al
dezirabilitãþii personale sau sociale. Astfel, se remarcã o diferenþiere de 38,3 la
sutã, considerând onestitatea mai dezirabilã personal, iar 48,8 la sutã, social; la
fel, 41,5 la sutã apreciazã cã inteligenþa este mai dezirabilã personal, iar 39,1 la
sutã, social. Analiza de varianþã (simplu factorial) – F(2, 409) = 21,54, p < 0,001
aratã cã aceia care privesc cinstea ca fiind mai dezirabilã social exprimã aceeaºi
opinie ºi despre inteligenþã, în sensul cã o considerã mai apreciatã la nivel social,
în comparaþie cu cei pentru care cinstea este mai dezirabilã personal ºi care
considerã într-o mai micã mãsurã cã inteligenþa este apreciatã la nivel social.
Acelaºi fenomen se observã ºi în cazul onestitãþii: cei pentru care inteligenþa este
mai dezirabilã la nivel social considerã cã ºi onestitatea este mai apreciatã la nivel
social: F(2,406) = 32,31, p < 0,001. În comparaþie cu persoanele pentru care inte-
ligenþa este mai dezirabilã social, cele pentru care ea este mai dezirabilã personal
afirmã într-o mai mare mãsurã cã sunt mai inteligenþi decât ceilalþi: F(2,409) =
3,40, p < 0,034 (m1 = 7,01 iar m2 = 7,15).

Printre diferenþele în reprezentarea onestitãþii ºi inteligenþei se numãrã ºi
urmãtoarele: 1) Cei care considerã cinstea mai dezirabilã social cred într-o mai
mare mãsurã decât ceilalþi cã inteligenþa este ceva „evident” (t(182) = 2,42, p <
0,016), mai mult „contradictoriu” (t(179) = 2,10, p < 0,037) decât „limpede” ºi
mai mult „ambiguu” decât „clar” (t(181) = 2,75, p < 0,006); 2) Comparativ cu
ceilalþi, persoanele pentru care inteligenþa este mai dezirabilã social decât personal
o asociazã mai des cu atributele „nedezirabil” (t(166) = 2,71, p < 0,007) ºi „fãrã
importanþã” (t(169) = 2,35, p < 0,02). Aceiaºi subiecþi atribuie mai frecvent
onestitãþii atributele „puternic” (t(154) = 2,10, p < 0,037), „activ” (t(154) = 2,10,
p < 0,037) ºi „valoros” (t(154) = 2,18, p < 0,031).

Testul t pentru eºantioane independente aratã cã, în comparaþie cu bãrbaþii,
femeile cred într-o mai mare mãsurã cã sunt mai cinstite decât ceilalþi (t(405) =
3,03, p < 0,003); de asemenea, ele cred într-o mai mare mãsurã decât bãrbaþii în
controlabilitatea onestitãþii (t(405) = 2,26, p < 0,024) ºi inteligenþei (t(405) = 2,64,
p < 0,008). Nu se constatã diferenþe între femei ºi bãrbaþi din punctul de vedere
al aprecierii propriei inteligenþe comparativ cu a altora. Considerãm cã în acest
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caz nu se constatã acþiunea stereotipurilor sociale referitoare la inteligenþã, aºa
cum a fost pusã în evidenþã de cercetãrile din SUA, Marea Britanie ºi Hong Kong.

De asemenea, comparativ cu femeile, bãrbaþii considerã cã inteligenþa este
mai „discretã” (t(207) = 2,38, p < 0,018), femeile o considerã mai „interesantã”
(t(207) = 2,06, p < 0,041). Onestitatea este vãzutã ºi de cãtre bãrbaþi ca fiind mai
„discretã” (t(190) = 2,96, p < 0,003), iar de femei ca având o „valoare” mai mare
(t(191) = 2,59, p < 0,01). 

Discutarea rezultatelor. „Efectul Muhammad Ali” este prezent ºi în repre-
zentãrile mintale ale selfului studenþilor din România. Aºa cum ne aºteptam,
aparþinând culturii europene, studenþii români se percep pe ei înºiºi mai oneºti, nu
mai inteligenþi decât colegii lor de facultate, asemenea studenþilor din Europa de
Vest (ºi din SUA). Rezultatele investigaþiei noastre susþin teza generalitãþii „efec-
tului Muhammad Ali”. Cu cât baza empiricã a unei investigaþii este mai largã, cu
atât încrederea în rezultatele obþinute este mai mare. Din acest punct de vedere,
deºi am utilizat un eºantion de convenienþã (ad libitum), avem temei sã considerãm
cã rezultatele la care am ajuns sunt demne de încredere. Nici în cercetãrile care
au pus în evidenþã efectul de care ne ocupãm nu s-au folosit eºantioane reprezen-
tative la nivel naþional: P. Van Lange ºi C. Sedikides (1998, p. 677), de exemplu,
au inclus în cercetarea lor despre generalitatea efectului un numãr de 156 de studenþi
la psihologie din anii începãtori de la Free University din Amsterdam. În investigaþia
noastrã au fost cuprinºi studenþi de la facultãþi cu profile diferite, din învãþãmântul
de stat ºi particular, din toþi anii de studiu. Acest fapt este de naturã sã sporeascã
încrederea în rezultatele la care am ajuns ºi care se constituie într-un suport solid
pentru generalitatea în cultura europeanã ºi nord-americanã a „efectului
Muhammad Ali.”

ªi explicaþia efectului în termenii controlabilitãþii ºi verificabilitãþii este în
concordanþã cu rezultatele înregistrate de noi. Pentru populaþia investigatã, cea
mai relevantã în reprezentarea selfului ºi a altora este dimensiunea controlabilitãþii.
Urmeazã dimensiunea verificabilitãþii. Aceastã ierarhizare a factorilor mediatori
ai reprezentãrii mintale particularizeazã „efectul Muhammad Ali” în România,
cu atât mai mult cu cât – conform aprecierii persoanelor investigate – a fi inteligent
este mai dezirabil decât a fi onest.

Atrage atenþia faptul cã opinia studenþilor privind dezirabilitatea onestitãþii
ºi a inteligenþei diferã semnificativ de opinia celorlalte categorii sociale, în
ansamblu. Pe un eºantion de 1.225 de persoane, reprezentativ la nivel naþional,
o anchetã INSOMAR efectuatã în toamna anului 1999 a evidenþiat cã sinceritatea
(36%) ºi cinstea (27,0%) sunt cele mai apreciate trãsãturi de caracter. Comentând
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datele acestei anchete sociologice, apreciem cã, fãrã un nivel de încredere cores-
punzãtor între oameni, societatea devine anomicã, intrã într-o profundã crizã
moralã, ajunge disfuncþionalã.

Aºadar, în perioada de tranziþie postcomunistã, pentru studenþi dezirabilitatea
onestitãþii este mai redusã decât dezirabilitatea inteligenþei. Din cele zece facultãþi
în care s-a aplicat chestionarul pentru verificarea „efectului Muhammad Ali” doar
în patru dintre ele datele au fost concordante cu explicaþia dezirabilitãþii carac-
teristicilor selfului. Înseamnã cã explicaþia efectului ar trebui completatã, din mo-
ment ce efectul apare ºi în condiþiile absenþei dezirabilitãþi mai ridicate a onestitãþii.
Considerãm cã explicaþia ar putea fi completatã prin luarea în considerare a emo-
þionalitãþii pozitive ºi a caracterului privat al onestitãþii. Avansãm ipoteza cã
„efectul Muhammad Ali” se datoreazã factorilor cunoscuþi din cercetãrile ante-
rioare: dezirabilitate, controlabilitate, verificabilitate, dar ºi particularitãþilor în
procesarea informaþiilor sociale, în funcþie de emoþionalitatea pozitivã a carac-
teristicilor private ale aspectelor selfului (onestitatea). Pe de altã parte, suntem
de pãrere cã „efectul Muhammad Ali” ar trebui verificat ºi în condiþiile comparãrii
cu „alþii, semnificativi” (persoane apreciate de respondenþi ca influenþându-le viaþa
ºi filosofia lor de viaþã). Presupunem cã într-o astfel de situaþie efectul va fi mai
puþin evident sau chiar nu va apãrea deloc. Rãmâne ca cercetãrile viitoare sã
verifice ipoteza formulatã de noi.

Identificarea „efectului Muhammad Ali” în reprezentarea mintalã a selfului
studenþilor din România repune în discuþie ºi aduce noi argumente în contro-
versa unui self vestic, distinct de selful estic. Clifford Geertz (1975) a descris
concepþia vesticã despre personalitate ca „o entitate delimitatã, autocuprin-
zãtoare, autonomã, conþinând o configuraþie unicã a atributelor interne ºi
acþionând ca o consecinþã a acestora” (apud Gecas ºi Burke, 1995/1998, p. 55).
Dupã Hazel R. Markus ºi S. Kitayama (1992), selful vestic reflectã etosul, în
special american, caracterizat prin individualism, independenþã ºi self-fidelitate
(self-reliance). Studiile pe populaþia asiaticã au pus în evidenþã un self esenþial
interdependent, contextual ºi relaþional, conectat ºi permeabil. Selful estic,
descris ºi ca self japonez, prin comparaþie cu cel vestic, a fost identificat în
cercetãrile pe populaþia japonezã. 

Rezultatele acestei cercetãri conduc la concluzia cã, foarte probabil, „efectul
Muhammad Ali” caracterizeazã selful vestic, dar cã pe axa Est-Vest pot fi identi-
ficate selfuri intermediare, în funcþie de experienþele individuale ºi de contextul
socio-cultural. Un astfel de self intermediar, circumscris celui vestic, este ºi selful
românesc – cel puþin al studenþilor investigaþi.
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Caracter naþional, naþionalism ºi patriotism

Caracterul naþional constituie, dacã nu obiectul de studiu al etnografiei, cel
puþin o temã centralã a acestei ºtiinþe despre viaþa propriului popor ºi a celorlalte
popoare, ca individualitãþi – dupã cum înþelegea Ion Chelcea etnografia (2002,
p. 21). Fiind o formã a conºtiinþei ºi sensibilitãþii colective a locuitorilor unui stat-
naþiune, caracterul naþional se bazeazã pe asumpþia cã persoanele care fac parte
dintr-o naþiune „au în comun anumite caractersitici culturale ºi psihologice care
le conferã o identitate ºi îi deosebeºte [de persoanele ce aparþin altei naþiuni –
n.n.]” (F. Neiburg, 2001, p. 10.296).

Ideea cã naþiunile se disting prin caracteristici psihologice, aºa cum indivizii
se deosebesc între ei prin modul de a simþi, de a gândi ºi de a acþiona, a apãrut
în a doua jumãtate a secolulului al XVIII-lea în Europa ºi a dobândit legitimitate
un secol mai târziu, mai ales prin orientarea „Culturã ºi personalitate”, promo-
vatã în antropologia americanã de Ruth Benedict ºi Margaret Mead ºi în gîndirea
europeanã de Gregory Bateson, Norbert Elias ºi Marcel Mauss – ca sã amintesc
numai câteva nume notorii. În prezent, se încearcã o redefinire a termenului de
„caracter naþional”, date fiind discuþiile despre statul-naþiune în contextul
globalizãrii. Aºa cum remarca Federico Neiburg (2001, p. 10.298), sentimentul
apartenenþei la o naþiune are, precum Janus, douã feþe: pe de o parte, asigurã
solidaritatea celor care trãiesc în condiþii sociale ºi culturale relativ omogene ºi,
pe de altã parte, îi exclude pe cei care nu aparþin respectivei naþiuni, putând genera
– ceea ce antropologul cultural brazilian numea – „violenþã naþionalã”.

Ataºamentul la o naþiune, gânditã ca grup uman extins, constituie nucleul central
al „naþionalismului” ºi „patriotismului”, douã expresii distincte ale „identitãþii naþio-
nale”. Referenþialul îl constituie termenul de „naþiune”, care a gnenerat dispute ce
se prelungesc pânã în prezent. Cred cã pentru evaluarea lucrãrii pe care o prefaþez
se cuvin câteva precizãri în legãturã cu conþinutul conceptelor menþionate.

În lucrarea National Identity, Anthony D. Smith (1991, p. 14) defineºte „naþiu-
nea” ca fiind „o populaþie care împarte un teritoriu istoric, mituri comune ºi memorii
istorice, o culturã de masã, o economie comunã ºi drepturi ºi datorii legale comune
pentru fiecare membru”. Este vorba despre „o populaþie” ºi nu despre entitate supra-
individualã. Floyd H. Allport (1927, p. 293) atrãgea atenþia asupra erorii de a privi
naþiunea ca pe o „supra-persoanã care simte, vorbeºte ºi acþioneazã în numele ei
înseºi” (apud R. Kosterman ºi S. Fesbach, 1989, p. 261). Floyd Allport a numit
aceastã percepþie „eroare naþionalistã” (nationalistic fallacy).Termenul de „identitate”
provine din rãdãcina latinã „idem”, care presupune asemãnare ºi continuitate. A intrat

306 Psihologie socialã

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:14 AM  Page 306



în limbajul comun abia în secolul XX. „Identitate naþionalã” descrie procesul de
achiziþie ºi interiorizare a modelelor categoriale referitoare la naþiune ºi acoperã un
continuum pozitiv-negativ, de la „identitatea negativã” (contra-identitate) pânã la
identitatea pozitivã. Între cele douã extremitãþi se aflã „zona neutrã”, a non-identitãþii
sau a indiferenþei faþã de naþiune (T. Blank, 2003, p. 260).

Analizarea naþionalismului ºi patriotismului în termenii loialitãþii faþã de grupul
propriu ridicã întrebãri pe cât de numeroase, pe atât de incitante intelectual: cum se
construieºte loialitatea? Cum se combinã elementele afective cu cele cognitive în
emergenþa loialitãþii? Care este rolul schemelor mentale în formarea imaginilor despre
grupul de apartenenþã ºi despre grupul de referinþã? Se transferã loialitatea faþã de
grupul primar (de exemplu, faþã de familie) asupra grupului secundar (asupra comu-
nitãþilor locale sau naþionale)? Loialitatea faþã de grupul de apartenenþã genereazã
automat ostilitate faþã de outgroup-uri? Loialitãþile multiple schimbã sentimentele
de naþionalism ºi patriotism? Cum influenþeazã loialitatea indivizilor faþã de propriul
grup comportamentele colective? Prin ce diferã patriotismul de naþionalism (denumit
de cãtre unii psihosociologi „patriotism etnocentric”)? Naþionalismul ºi patriotismul
reprezintã structuri psihice încremenite sau dinamice? Care este rolul contextului
social ºi politic în manifestarea naþionalismului ºi patriotismului?

La câteva dintre aceste întrebãri voi încerca sã rãspund pornind de la studiul
Nationalism, Patriotism, and Group Loyality: A Social Psychological Perspective
al lui Daniel Druckman (1994), în care sunt trecute în revistã cercetãrile experi-
mentale iniþiate de Jean Piaget (1965) asupra judecãþilor morale la copii. Marele
psiholog elveþian sugereazã cã, o datã cu vârsta, copiii trec de la centrarea asupra
lor înºiºi la identificarea cu persoanele semnificative din mediul lor înconjurãtor.
Ataºamentul faþã de grupul în care trãiesc, faþã de familie este o constantã
universalã a dezvoltãrii fiinþei umane. Trecerea de la „egocentrism” la „sociocen-
trism” se înscrie în procesul normal al devenirii fiecãrui adult. Progresiv, indivizii
devin sensibili la nevoile, interesele ºi aspiraþiile altora, asemãnãtori lor, membri
ai grupului din care fac parte. 

Acest lucru este general acceptat în psihologia evoluþionistã. Apar însã diver-
genþe când se pune problema trecerii de la ataºamentul faþã de „grupul mic”
(familie, cerc de prieteni etc.) la ataºamentul faþã de „grupul secundar” (colecti-
vitate urbanã sau ruralã, popor, naþiune). Cu alte cuvinte, este loialitatea faþã de
grupul în care indivizii interacþioneazã nemijlocit similarã cu loialitatea faþã de
entitãþile abstracte, cum sunt naþiunile?

Cele mai multe cercetãri psihosociologice se bazeazã pe asumpþia cã sentimentul
faþã de „grupul mic” este similar celui trãit în raport cu grupurile mari, de milioane
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ºi sute de milioane de persoane. Amitai Etzioni (1968), unul dintre cei mai reputaþi
psihosociologi americani, susþine ipoteza transferului loialitãþii de la grupurile mici
la entitãþile sociale largi, precum naþiunile, din care indivizii fac parte.

ªi în legãturã cu efectele loialitãþii faþã de grupul cãrora aparþin ipotezele spe-
cialiºtilor sunt divergente. Unii psihosociologi considerã cã loialitatea ingroup a
indivizilor genereazã sentimente negative faþã de alte grupuri. Alþi specialiºti susþin
cã loialitatea faþã de grupul propriu nu presupune automat ostilitate faþã de alte
grupuri. Aceºtia contrapun naþionalismul patriotismului.

Rick Kosterman ºi Seymour Feshbach (1989) sunt de pãrere cã sentimentele
negative faþã de alte grupuri au drept cauzã loialitatea faþã de propriul grup. În
cercetãrile concrete pe care le-au realizat, au fost grupate rãspunsurile pozitive la
itemii „Îmi iubesc þara”, „Sunt mândru cã sunt american”, „Sunt emoþional ataºat
faþã de þara mea ºi sunt emoþional afectat de acþiunile ei” sub eticheta de „patrio-
tism”, iar rãspunsurile indicând sentimentul de superioritate naþionalã ºi dorinþa
de putere ºi dominanþã internaþionalã (de exemplu, „Superioritatea moralã ºi
materialã americanã îndreptãþeºte SUA sã aibã un rol mai important în ONU”) le-au
asociat „naþionalismului”. S-a constatat cã „patrioþii” , în comparaþie cu „naþio-
naliºtii”, se raporteazã diferit la o serie de variabile incluse în cercetare. De exemplu,
„naþionaliºtii” manifestau un suport puternic pentru politica de înarmare nuclearã,
spre deosebire de „patrioþi”. Din cercetãrile la care m-am referit a rezultat cã
„patrioþii” au tendinþa de a subordona interesele personale interesului naþional, fãrã
a susþine rezolvarea prin rãzboi a conflictelor internaþionale. Spre deosebire de
aceºtia, „naþionaliºtii” s-au dovedit a fi susþinãtori ai abordãrii militare a problemelor
internaþionale. S-a ajuns la concluzia cã naþionalismul ºi patriotismul au dimen-
siuni psihofuncþionale diferite. În contrast cu patriotismul, vãzut ca un simþãmânt
de ataºament faþã de o þarã ºi un popor, naþionalismul a fost definit „ca o percepþie
a superioritãþii naþionale ºi ca o orientare spre dominaþia naþionalã” (R. Kosterman
ºi S. Feshbach, 1989, p. 271).

Aºadar, loialitatea ingroup ia forme distincte: naþionalism versus patriotism.
John Duckitt (1989) apreciazã cã naþionalismul este determinat de identificarea
cu un grup lipsit de securitate, ameninþat, în timp ce patriotismul rezultã din identi-
ficarea cu un grup a cãrui securitate este deplin asiguratã. Cercetãrile de teren au
arãtat cã între naþionalism ºi patriotism existã o corelaþie statisticã privind unele
aspecte, dar ºi lipsa corelaþiilor sub alte aspecte. Notele definitorii ale celor douã
expresii ale loialitãþii faþã de propria naþiune, întocmite de Thomas Blank ºi Peter
Schmidt (2003, p. 292) pe baza rezultatelor unui mare numãr de cercetãri socio-
logice de teren, mi se pare foarte lãmuritoare. (Tabelul 3)
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Tabelul 3. Caracteristicile naþionalismului versus caracteristicile patrio-
tismului (dupã Blank ºi Schmidt, 2003, 292)

Patriotismul se poate manifesta diferit: fie ca „patriotism extrem” („patrio-
tismul etnocentric”), fie ca „patriotism moderat” („patriotism constructiv”). În cele-
bra lucrare The Authoritarian Personality de Theodor Adorno et al. (1950) se face
distincþie între „patriotismul orb”, asociat cu naþionalismul ºi ºovinismul, ºi „patrio-
tismul etnocentric”, care presupune ideentificarea naþionalã pozitivã, dar ºi evalu-
area criticã a naþiunii faþã de care rãmâi loial. Seymour Feshbach numeºte
patriotismul etnocentric pur ºi simplu „naþionalism”.

De acord cu Stephen Nathanson (1989), mã pronunþ ºi eu în apãrarea patrio-
tismului moderat, a patriotismului constructiv, care nu implicã ostilitate, preju-
decãþi etnice ºi denigrarea altor populaþii sau naþiuni, ci loialitate, ataºament pozitiv
faþã de propria naþiune, în înþelesul de ingroup. Da, patriotismul constructiv este
ºi astãzi o virtute ce trebuie cultivatã. 

Nr. Naþionalismul Patriotismul

1 Idealizarea propriei naþiuni, în sensul
generalizãrii evaluãrilor pozitive. 
Idealizarea istoriei propriului grup.

Propria naþiune nu este idealizatã, ci
evaluatã pe baza conºtiinþei critice.
Conºtiinþa criticã se referã la formarea unei
opinii a naþiunii independentã de elite.

2 Sentimentul superioritãþii propriei naþiuni. Renunþarea la susþinerea sistemului de
îndatã ce þelul naþiunii nu este în acord cu
valorile umaniste.

3 Acceptarea necriticã a autoritãþii naþionale,
politice ºi de stat.

Reconstrucþia istoriei grupului în acord cu
diferite perspective acceptate.

4 Supraaccentuarea afilierii naþionale în
conceptul de sine. 

Respingerea culturii statului autoritarian ºi
susþinerea principiilor democratice.

5 Reprimarea atitudinilor ambivalente faþã de
propria naþiune.

Respingerea acceptãrii necritice a
autoritãþilor naþionale.

6 Tendinþa de a defini persoanele dintr-un grup
dupã criteriile descendenþei, rasei sau afilierii
culturale.

Acceptarea emoþiilor negative legate de
propria naþiune.

7 Tendinþa de a-i considera pe membrii altor
grupuri ca fiind omogeni.

Afilierea naþionalã nu este supraacentuatã
în conceptul de sine.

8 O puternicã relevanþã a comparaþiilor sociale
cu grupurile considerate cã nu fac parte din
aceeaºi naþiune.

Comparaþiile temporale au o deosebitã
relevanþã.

9 Respingerea criteriilor obiectiviste în
definirea membrilor altor grupuri.

+Psihologia_sociala.qxd  7/17/2013  11:14 AM  Page 309



310 Psihologie socialã

Întrebãri recapitulative ºi teme de reflecþie

Ce se înþelege prin termenul de „self”?
Care sunt componentele selfului?
Exemplificaþi diferitele tipuri de selfuri.
Prin ce se deosebeºte prezentarea sinelui în „regiunile expuse” ºi în „regiunile ascunse”?
În ce constã „efectul Muhammad Ali”?
Descrieþi cercetarea „efectul Muhammad Ali” în România.
Care este conþinutul termenului de „caracter naþional”?
Ce deosebire existã între naþionalism ºi patriotism?
Numiþi personalitãþi din cultura ºi istoria României exemplare prin patriotismul lor.

Bibliografie orientativã

Allport, Goredon W. [1961] (1981). Structura ºi dezvoltarea personalitãþii. Bucureºti:
Editura Didacticã ºi Pedagogicã.

Boncu, ªtefan (1996). Eul în cogniþia socialã. În A. Neculau (coord.) Psihologie socialã.
Aspecte contemporane (pp. 137-153). Iaºi: Editura Polirom.

Chelcea, Ion (2002). Privire cãtre noi înºine, ca popor. Piteºti: Universitatea din Piteºti.
Chelcea, Septimiu (1994). Personalitate ºi societate în tranziþie. Bucureºti: Editura ªtiinþã

ºi Tehnicã.
Gavreliuc, Alin (coord.) (2006). Psihologia interculturalã. Impactul determinãrilor cultu-

rale asupra fenomenelor psihice. Timiºoara: Editura Universitãþii de Vest.
Goffman, Erving [1959] (2003). Viaþa socialã ca spectacol. Bucureºti: Editura Comunicare.ro.
Gordon, Marshall (ed.) [1998] (2003). Dicþionar de sociologie. Bucureºti: Editura Univers

Enciclopedic. 
Iacob, Luminiþa M. (2003). Etnopsihologie ºi imagologie. Sinteze ºi cercetãri. Iaºi: Editura

Polirom.
Iluþ, Petru (2001). Sinele ºi cunoaºterea lui. Iaºi: Editura Polirom.
Zlate, Mielu (1998). Eul ºi personalitatea. Bucureºti: Editura Trei.
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