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PREFAŢĂ 
Psihologia socială a încetat de mult să fie considerată doar o ştiinţă de diagnostic, constatativă. Terenul său de 

acţiune a împiedicat-o să devină o disciplină neutră. Cine se ocupă de faptele şi fenomenele produse de viaţa 

socială şi de agenţii vieţii sociale, nu poate fi echidistant. Toate aspectele morfologice ale organizării grupurilor 

sociale (chiar volumul, densitatea, dispoziţia ecologică a indivizilor în structuri, dar mai ales distribuţia puterii, 

diviziunea sarcinilor), tehnicile interacţionale utilizate de indivizi, sistemele lor de valori, cadrele de referinţă 

colectivă sunt atinse de o aripă ideologică. La rândul lor, subiecţii sociali se întâlnesc în comportamente sociale 

variate: influenţă, dominare, dependenţă, devianţă, conformism, polarizare. Nu putem analiza deci comunicarea 

între indivizi decât considerându-i în contextul social în care se mişcă, ca actori sociali „condiţionaţi" de 

caracteristicile socio-culturale ale mediului lor. Chiar istoria personală trebuie plasată într-un cadru, biografia 

fiecărui subiect social este situaţională, contextuală. Vocaţia psihologiei sociale este să „unifice", crede Jean 

Maisonneuve, condiţionările de ordin colectiv cu cele de ordin personal. Nu a apărut lucrare de psihologie 

socială care să nu înceapă prin a o denumi ştiinţă de „graniţă", de „hotar", de „frontieră", de „interferenţă" sau de 

„intersecţie", disciplină de „contact", „balama" sau „relaţională". Psihologia socială depăşeşte impasul în care se 

găsesc sociologia şi psihologia deopotrivă, care separă subiectul de obiect, considerându-le entităţi independente, 

ea „umple un gol", după expresia lui Serge Moscovici: pe de o parte, înzestrează subiectul social cu o lume 

interioară; pe de alta, trimite subiectul individual în lumea exterioară, adică socială. Punând în cauză separarea 

dintre individual şi social, contestând distanţa dintre psihic şi colectiv, psihologia socială explică anumite 

fenomene care sunt simultan psihologice şi sociale. Obiectul (fizic, social, imaginar sau real) şi Ego-ul se 

raportează continuu la un Alter (individ, context social, model cultural, credinţă religioasă, reprezentare socială). 

Interacţiunea obiect-subiect este mediată ideologic, comunicarea este plasată într-un câmp social şi economic. 

De aici imposibilitatea de a gândi static cei doi termeni, dimensiunile şi flexibilitatea interacţiunii. Conformismul 

şi supunerea, inovaţia şi influenţa minoritară, schimbarea atitudinii, decizia de grup şi relaţiile între grupuri, 

comunicarea şi stilul de comportament, comunicarea de masă, prejudecăţile şi rasismul, manifestările mulţimii, 

toate aceste fenomene, abordate în tratatul coordonat de Serge Moscovici, sunt fenomene individuale şi 

colective, în acelaşi timp, pot fi identificate şi înţelese numai înscrise într-un context sau un mediu dat. 
Specific psihologiei sociale este faptul că studiază sistematic interacţiunea umană, procesele interioare ale 

actorilor plasaţi în câmp social, descriind şi explicând evoluţia lor, conceptualizând-o şi organizând-o în 

propoziţii teoretice
1
. O varietate de tehnici sunt utilizate pentru a ajunge la enunţuri viabile: observaţii pe teren şi 

tehnici de sondare a opiniilor şi atitudinilor subiecţilor sociali, analiza documentelor istorice sau textelor 

contemporane, experimentul. Unii psihosociologi cred că doar „studiul" fenomenelor şi proceselor sociale este 

incomplet dacă nu incită la acţiune, dacă nu încurajează intervenţia 
1. Vezi şi A. Neculaii (sub redacţia), Psihologie socială. Aspecte contemporane, Iaşi, Polirom, 1996. 
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şi schimbarea. Rezultatele studiilor empirice şi teoriile elaborate trebuie puse la dispoziţie şi altor cercetători, 

pentru a fi verificate şi validate. O bună teorie, în psihologia socială, trebuie să permită înţelegerea complexităţii 

fenomenului şi să stabilească predicţii pentru a sensibiliza şi schimba modele culturale, stiluri de viaţă, structuri 

sociale. Condiţiile observării şi înregistrării informaţiilor, pentru a putea conduce la elaborarea unor teorii 

viabile, trebuie standardizate, pentru a fi accesibile tuturor cercetătorilor. Cu toată opoziţia unora, care au acuzat 

artificialitatea experimentelor în psihologia socială, pledând doar pentru cercetarea faptelor naturale, aşa cum se 

petrec ele, acest tip de demers n-a putut fi stopat. El s-a dezvoltat considerabil îndeosebi peste ocean, dar a găsit 

adepţi şi în Europa. Asociaţia Europeană de Psihologie Socială Experimentală editează o revistă - „European 

Journal of Social Psychology" - care nu publică decât studii experimentale, riguros elaborate. Orice lucrare de 

psihologie socială, astăzi, se sprijină pe rezultatele unor cercetări empirice şi studii experimentale. Tehnica 

experimentului psihosociologic se studiază, ca disciplină independentă, de către cei ce se pregătesc pentru cariera 

de 
psiholog. 
* 
*   * 
Punem la dispoziţia studenţilor români în ştiinţe sociale şi cercetărilor cel mai cunoscut manual de psihologie 

socială experimentală, după care învaţă toţi studenţii din ţările francofone, manual ce se află la a treia ediţie şi a 

fost deja tradus în italiană şi spaniolă. Echipa care a elaborat această lucrare este atât de prestigioasă, încât 



considerăm necesar să înfăţişăm câteva dintre realizările mai importante ale şcolii de psihologie socială de la 

Geneva. 
Anul acesta s-a sărbătorit centenarul Jean Piaget. Biolog, filosof, psiholog, Piaget a marcat dezvoltarea 

disciplinei noastre într-un mod hotărâtor, fondând o nouă abordare, epistemologia genetică; în chiar spaţiul 

piagetian, la Geneva, continuând unele dintre ideile sale, adesea construind teorii alternative, s-a impus o nouă 

şcoală. Psihologia socială genetică este considerată nu doar o alternativă, ci chiar o provocare la ortodoxia 

piagetiană, propunând o perspectivă originală şi constructivistă la psihologia clasică a dezvoltării. Impulsului 

piagetian, consecinţă a unui evident individualism epistemologic, i s-a opus o teorie nouă, rod al multor ani de 

cercetări experimentale şi al muncii unei echipe exemplare. Trei dintre reprezentanţii acestei şcoli au scris şi 

lucrarea de faţă. Cum s-a format acest grup prestigios de la Geneva ? Istoria este cunoscută de către toţi 

psihosociologii Europei. 
în iarna lui 1969-l970 Piaget contactează pe Serge Moscovici, de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales din Paris şi pe C. Flament de la Universitatea din Aix-en-Provence, propunându-le să înceapă un curs 

introductiv de psihologie socială la Geneva. Nefiind nici unul disponibil, Piaget, la sugestia lui Moscovici, îl 

contactează pe W. Doise care acceptă. Avea atunci 35 de ani, făcuse un doctorat la Sorbona, lucrase cu 

Moscovici. După doi ani este angajat profesor titular de psihologie socială experimentală. Din 1970 vine ca 

asistent Gabriel Mugny, iar din 1972 N. Perret-Clermont şi J.C. Deschamps. Toţi trei au devenit mai târziu, 

profesori de psihologie socială, la Geneva, Neuchâtel şi Laussane. Echipa a început să colaboreze curând cu 

colegi din Bologna, Aix-en-Provence, Atena, Auckland (Noua Zeelandă), Barcelona. Clermont-Ferrand, Tilburg. 

W. Doise şi/sau G. Mugny organizează peste zece colocvii la Geneva, Barcelona, Bologna, Valencia, Paris. 

Spiritul lui Serge Moscovici i-a patronat continuu. Direcţiile principale de cercetare ale acestei echipe pot fi 

înfăţişate în câteva linii mari: 
A. Studiul experimental al dezvoltării sociale a inteligenţei. Pe urmele unei teorii a lui Durkheim privind relaţiile 

dintre organizarea socială şi autonomia individuală, Doise şi grupul său au elaborat o abordare după care, în 

fiecare moment al evoluţiei sale, individul dezvoltă anumite competenţe de organizare ce-i permit să participe la 

interacţiuni tot mai complexe, din care rezultă noi coordonări individuale. Această idee a dependenţei dezvoltării 

cognitive de coordonarea relaţiilor dintre indivizi a fost verificată prin mai multe 
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studii experimentale: a) Cea dintâi investigaţie (Doise, 1973) a constat în compararea randamentelor cognitive 

individuale cu cele colective, constatându-se că, în sarcinile cognitive, copiii obţin rezultate mai bune atunci 

când pot lucra în grup; b) A doua constatare, urmare a mai multor experimente organizate de Perret-Clermont 

(1978), Doise şi Mugny (1981), este aceea că instrumentele cognitive construite la nivel social se însuşesc în 

mod individual, orice nouă construcţie cognitivă bazându-se pe achiziţiile dobândite în timpul interacţiunilor 

precedente. Competenţa cognitivă decurge deci din competenţa socială; c) Interacţiunea socială nu are puteri 

magice, ea se transformă în sursă de progres cognitiv numai datorită conflictelor socio-cognitive pe care le 

provoacă. Concepţia genetică a dezvoltării cognitive explică elaborarea de instrumente cognitive mai complexe 

prin confruntarea diferitelor abordări individuale distincte, rezultând noi soluţii, mai bine adaptate; opoziţia 

punctelor de vedere conduce la progres, în special de natură constructivistă. G. Mugny (1985) este cât se poate 

de tranşant: noţiunea cheie este acea de conflict. Acesta este sursa de schimbare, întâi de tensiuni şi dezechilibru, 

apoi de reconstrucţie; d) Un alt grup de cercetări a condus la concluzia după care modul de reglementare a 

conflictului determină existenţa sau inexistenţa progresului. Confruntaţi cu o situaţie de dezacord, subiecţii 

optează într-un anume fel pentru diviziunea muncii, iar aceasta conduce la o reglementare relaţională 

(diferenţiere ierarhică, cooperare între egali); progresul este proporţional cu posibilitatea de a apărea o situaţie de 

conflict socio-cognitiv, prilej ce oferă fiecărui individ posibilitatea să participe în mod activ la elaborarea 

răspunsului colectiv. Reciproca: dacă relaţia este unilaterală, dacă decizia cognitivă o ia doar un singur agent 

(profesorul), pe când celălalt (elevul) este plasat într-o situaţie pasivă, acesta nu are şansa să-şi dezvolte 

instrumente cognitive; e) Mugny şi Doise (1983) au elaborat conceptul de „marcare socială" (o sarcină va fi 

considerată marcată social atunci când există o corespondenţă între răspunsurile cognitive implicate în rezolvarea 

sarcinii şi răspunsurile rezultate din semnificaţiile sociale care se adaugă la aspectele propriu-zis cognitive) 

pentru a dovedi existenţa unei legături între relaţiile cognitive şi modelul social utilizat de participanţi pentru a-şi 

repartiza sarcinile. Relaţia ierarhică profesor-elev, de exemplu, este încorporată în ordonarea obiectelor şi 

marchează relaţiile spaţiale ale actorilor. 
Acest grup de cercetări, precum şi concluziile care se desprind, au acreditat ideea că dezvoltarea cognitivă nu 

este o simplă activitate individuală, nici o însuşire, ci un efect al coordonării sociale a participanţilor. Psihologia 

socială a dezvoltării se constituie ca o alternativă la abstracţia reducţionistă a dezvoltării cognitive pur 

individuale (Mugny, Perez, 1988). 
B. Influenţa socială: o cale pentru construcţia mentală a realităţii. Această temă ocupă un loc fundamental în 

psihologia socială, identificându-se o paletă impresionantă de sarcini, surse şi forme de influenţă
1
. 

Fenomenul de influenţă conţine procesele prin care indivizii şi grupurile configurează, menţin, difuzează şi 

modifică modurile lor de a gândi şi de a acţiona, în contextul interacţiunilor lor sociale directe sau simbolice (G. 

Mugny). De procesele de influenţă depinde însăşi funcţionarea societăţii. Cercetările lui Doise, Deschamps şi 



Mugny (1980) au vizat mecanismele de conformare şi obedienţă ale majorităţii, funcţionarea controlului social şi 

posibilităţile schimbării atitudinii prin interacţiune socială. Cum se transformă normele sociale, ce reacţii induce 

presiunea pentru uniformitate, ce atitudini au minorităţile faţă de normele universale şi cum induc ele inovaţia - 

sunt întrebări la care echipa de la Geneva a încercat să răspundă în numeroase cercetări experimentale. Mai bine 

de douăzeci de ani, aceştia au realizat studii în legătură cu influenţa minoritară, studii ce au progresat treptat până 

la abordările recente. De la cercetările despre puterea minorităţii de a schimba opiniile majoritarilor, trecând prin 

cele ce au definit influenţa ca identificare socială şi 
l.Vezi J.A. Perez, Şt. Boncu, Influenţa socială. Texte alese. Iaşi, Editura Universităţii "Al. I. Cuzf.", 1996. 
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prin asimilarea acesteia cu conflictul (ruptură cu normele şi valorile dominante), aceste cercetări au evidenţiat 

modul în care minoritatea poate avea un impact social. Chiar judecată defavorabil, minoritatea poate fi 

recunoscută în specificitatea ei şi - cu toată rezistenţa faţă de inovaţie - poate conduce la noi construcţii mentale. 
C.  Relaţiile între grupuri. Primele cercetări ale lui Doise au identificat două problematici: una a polarizării 

colective şi alta a procesului de categorizare în elaborarea relaţiilor între grupuri. Ducând mai departe ideile lui 

Tajfel cu privire la accentuarea contrastelor între membrii aparţinând unor categorii diferite şi accentuarea 

asemănărilor între membrii aceleiaşi categorii, Doise a distins trei aspecte ale relaţiilor între grupuri: 

comportamentele, valorile şi reprezentările, avansând teza potrivit căreia diferenţele la nivelul reprezentărilor 

cognitive, neconcordanţele de evaluare şi discriminările comportamentale sunt relaţionate între ele. Cauzalitatea 

care pune în mişcare diferenţa dintre grupuri se dezvoltă în spirală: diferenţele comportamentale, în funcţie de 

apartenenţele categoriale, dezlănţuie diferenţieri evolutive şi reprezentative, care, la rândul lor, facilitează 

diferenţe comportamentale. Doise s-a ocupat de procesul de categorizare studiind încrucişarea apartenenţelor 

categoriale, asemănările şi deosebirile între identităţile individuale şi cele colective, de influenţele dintre grupuri. 

Experimentele sale nu au vizat simularea realităţii sociale, ci propunerea unor modele explicative ale realităţii, 

verificând dacă şi cum funcţionează acestea. 
D.  Reprezentările sociale. Din studiul stereotipurilor între grupuri s-a dezvoltat o nouă linie de cercetare: 

dinamica reprezentaţională în contextul relaţiilor sociale pe care le produc reprezentările sociale. Cu alte cuvinte, 

relaţiile între grupuri suscită reprezentări care organizează într-un mod specific tratarea cognitivă şi evolutivă a 

mediului ambiant. Alături de Moscovici şi grupul de la Aix-en-Provence (J.C. Abric şi C. Flament) W. Doise 

este unul dintre cei mai autorizaţi autori în acest domeniu'. 
N-am făcut decât să prezint, foarte sumar, liniile de forţă ale unor cercetări care se întind pe o perioadă de peste 

20 de ani şi ale unui grup care a născut un stil cognitiv şi profesional. Alături de cei doi profesori de la Geneva, 

W. Doise şi G.Mugny, s-a format un grup care lucrează în acelaşi mod serios, existând toate premisele ca ştafeta 

să fie lăsată în mâini la fel de competente: Fabio Lorenzi-Cioldi, Alain Clemance, Fabrizio Butera, Mărgărita 

Sanchez-Mazas, Dario Spini sunt deja nume bine cunoscute între confraţi. Doise şi Mugny, deşi au fost 

provocaţi
2
, evită să-şi definească grupul ca „şcoală", nu vor să fie consideraţi „gardienii unei ortodoxii". Dar 

raportează cu satisfacţie că au produs peste 300 de studii experimentale desfăşurate în şcoli, centre pentru timpul 

liber, armată, spitale, colonii de vacanţă. 
Traiectoria experimentală a acestui grup străbate un drum lung ce trece prin dinamicile şi procesele care au loc în 

interacţiunile sociale şi prin descoperirea principiilor organizatorice comune în diverse situaţii. între ideile cheie 

lansate figurează aceea de conflict ca motor al schimbării, marcaj social, validare, ajustare normativă etc. 

Modeşti, ei nu cred că reprezintă o şcoală. J.A. Perez, care i-a provocat să-şi descrie cercetările pentru studenţii 

spanioli şi autorul rândurilor de faţă, care încearcă să-i facă cunoscuţi celor români, credem că la Geneva s-a 

format o nouă şcoală, comparabilă cu ceea ce a făcut cândva Piaget. 
octombrie 1996 Adrian Neculau 
1. Vezi şi studiile sale publicate în A. Neculau (sub redacţia), Reprezentările sociale. Bucureşti, Ştiinţă şi 

Tehnică, 1995. 
2. Vezi studiul lor de sinteză Percepciân intelectual de un proceso historico din revista spaniolă „Anthropos", nr. 

124, 1991. 
 

INTRODUCERE 

Experienţele de psihologie socială: jocuri naive sau şmecherii ideologice? 
Experimentarea în psihologie socială este obiect de dezbatere şi de contestare. Pentru unii, situaţiile 

experimentale sînt prea artificiale pentru a permite generalizarea concluziilor la situaţii 

neexperimentale: psihologia socială experimentală ar fi un joc steril, bun pentru cercetătorii rupţi de 

adevăratele probleme care agită societatea. Pentru alţii, construindu-şi situaţii experimentale, 

cercetătorii introduc, cu bună ştiinţă sau nu, definiţii ideologice, dîndu-le astfel cauţiunea obiectivitătii 

şi a respectabilităţii ştiinţifice. 
Ce se petrece într-o situaţie experimentală ? Nişte indivizi se întîlnesc în mod real sau simbolic, adesea 



prin intermediul unor chestionare sau al altor dispozitive experimentale. Aceşti indivizi au o istorie şi 

apartenenţe sociale specifice: schemele sau principiile regulatorii ale reprezentărilor şi 

comportamentelor lor sociale au fost dobîndite în diferite situaţii. Construind anumite modalităţi de 

raporturi într-o situaţie experimentală reală, deşi pasageră, experimentatorul vizează mai întîi să pună 

în lumină aceste scheme. Experimentarea revelează procesele regulatorii, ea creează pentru unele 

dintre aceste procese o situaţie de reproducere mai mult sau mai puţin omoloagă cu condiţiile lor 

„naturale". Caracteristicile anumitor condiţii experimentale intensifică dinamica proceselor puse în 

lucru, în timp ce alte caracteristici împiedică derularea lor. 
Să luăm ca exemplu procesul diferenţierii categoriale. El explică accentuarea diferenţelor dintre două 

categorii sociale, precum şi accentuarea asemănărilor dintre membrii unei aceleiaşi categorii în 

privinţa comportamentelor, a reprezentărilor şi a evaluărilor. Ce face experimentatorul ? Creează 

situaţii (de exemplu, conflicte de interese între grupuri) care intensifică efectul diferenţiator al 

procesului şi compară aceste situaţii cu altele (de exemplu, o convergenţă de interese), care fac să 

dispară diferenţierea. Aceste condiţii pot părea artificiale: într-adevăr, ele sînt construite pentru a 

creşte sau a diminua probabilitatea de intervenţie a unui proces specific. Realitatea istorică în care 

intervin asemenea procese este mult mai complexă, dar experimentarea permite, în măsura posibilului, 

tocmai manipularea unui singur proces, pe cînd în situaţiile istorice mai multe procese se încrucişează 

şi se modulează fără încetare. 
Experimentarea îşi propune să studieze procesele specifice care permit indivizilor să participe la 

raporturile sociale şi să degajeze efectele pe care modificările acestor raporturi le produc la nivelul 

dinamicii proceselor individuale. în plus, 
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raporturile sociale nu se derulează niciodată între indivizi izolaţi de orice context sociologic. Indivizii 

ocupă poziţii specifice într-o societate dată şi aceste poziţii influenţează raporturile pe care le stabilesc 

între ei. Experimentarea poate crea, în mod pasager, situaţii care întăresc sau slăbesc aceste raporturi 

sociologic determinate, în scopul unei mai bune definiri. Departe de a-i lipsi pe subiecţii experimentali 

de orice determinare exterioară situaţiei experimentale, demersul pe care îl preconizăm consistă, 

dimpotrivă, în luarea în calcul a normelor comportamentale şi de reprezentare pe care subiecţii le 

transportă cu ei în situaţia experimentală. Prin aceasta, demersurile noastre diferă considerabil de cele 

care vizează construirea unor situaţii de interacţiune numită minimală, care nu iau în considerare 

raporturile sociale existente anterior. Variaţiile pasagere şi limitate pe care le introducem într-o situaţie 

influenţează, adesea destul de slab, dinamicile preexistente şi ne oferă informaţii despre natura lor. 
Dacă experimentarea reuşeşte într-adevăr să pună în lumină procesele ce articulează individualul şi 

colectivul, ea nu poate fi acuzată de artificialitate, chiar dacă ea creează condiţii ce nu se reproduc ca 

atare în afara situaţiei experimentale. Cea mai bună metodă de a înţelege fenomenul fulgerului poate 

să necesite producerea unor slabe descărcări electrice într-un laborator aflat la adăpost de orice 

intemperie, ceea ce nu implică şi reproducerea unor nori negri. Fiecare model de cunoaştere a 

socialului face să intervină, în mod necesar, un număr limitat de variabile, căutînd în acelaşi timp 

evenimente revelatorii pentru intervenţia acestor variabile. O ştiinţă a socialului procedează în mod 

necesar prin construirea unor modele care filtrează anumite aspecte ale realităţii sociale. Demersul 

experimental încearcă deci să înscrie asemenea modele într-o situaţie concretă. Prin aceasta, el nu este 

nici mai complex şi nici mai elementar, nici mai real şi nici mai artificial decît orice altă construcţie 

ştiinţifică. Şi, mai ales, nu este nici mai apropiat şi nici mai îndepărtat de elementul trăit, de istorie. 
în altă ordine de idei, activitatea ştiinţifică a psihosociologilor nu este practicată într-un vid ideologic. 

Dimpotrivă, ea trebuie să pună mereu în discuţie adevărurile prefabricate ale ideologiei şi să degajeze 

determinările şi modul lor de funcţionare. In măsura în care experimentarea psihosociologică include o 

analiză a raporturilor sociale în care se inserează situaţia experimentală, ea nu reproduce în mod 

necesar ca atare reprezentările curente ale acestor raporturi, ci arată cum reflectă ele anumite raporturi 

particulare. Experimentarea devine atunci demistificatoare; ea arată cum caracteristici care sînt 

considerate drept universale nu sînt, de fapt, decît expresia unor anumite raporturi existînd între 

grupuri şi persoane. Nu există deci o raţiune apriorică pentru ca psihosociologia experimentală să fie 

condamnată, fără recurs, drept prizonieră a ideologiei dominante. 
Planul lucrării 
Această lucrare este compusă din patru părţi. Primele două se referă la ceea ce am putea numi 



dinamicile sistemelor colective; este vorba în principal de o dinamică a diferenţierii între entităţile 

colective şi de integrare a individului în aceste entităţi. Opunem noţiunile de diferenţiere şi de 

integrare colectivă pentru a arăta cum ajung experimentele referitoare la una dintre aceste noţiuni să 

integreze mecanismele care ţin de noţiunea opusă. Ultimele două părţi sînt organizate în jurul 

noţiunilor de autonomie şi de interdependenţă: nu se pot studia procesele de funcţionare auto- 
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nomă a individului fără a lua în considerare faptul că ele rezultă dintr-o interdependenţă socială şi, 

invers, sistemele de interdependenţă se realizează în mod necesar prin intermediul suporturilor 

individuale. 
Prima parte se referă la relaţiile dintre categorii şi grupuri sociale. Vom vedea cum prejudecăţile 

reflectă în mod esenţial natura relaţiilor între grupuri, al căror model de diferenţiere categorială 

presupune caracteristici importante. Definiţia de sine şi a identităţii sociale va fi studiată într-un 

context de raporturi între categoriile sociale. Lucrările asupra ancorării sociale a judecăţilor vor arăta 

mai apoi că judecăţile şi evaluările făcute de indivizi au loc tot în acest context. Studiul devianţei, 

adică al grupului care respinge şi al grupului respins, ţine în aceeaşi măsură, în ultima analiză, de 

studiul relaţiilor intergrupale. 
Partea a doua va rezuma investigaţii referitoare la modul în care indivizii se influenţează reciproc. Ar 

fi inutil să bazăm studiul influenţei sociale exclusiv pe modele care îi consideră pe indivizi elemente 

interşanjabile lipsite de orice inserţie sau apartenenţă socială. Dacă cercetările asupra formării 

normelor au debutat prin studiul elaborării normelor în situaţiile de schimb între indivizi, cercetările 

ulterioare au precizat între timp rolul apartenenţelor sociale preexistente în elaborarea situaţiei de 

interacţiune. Pe de altă parte, studiile asupra polarizării colective pun în lumină faptul că interacţiunile 

între indivizi nu fac adesea decît să intensifice o dinamică deja prezentă anterior. în acelaşi mod, 

conformismul şi supunerea nu sînt numai efectele, într-o situaţie aparte, ale dependenţei subiecţilor 

faţă de o majoritate sau o autoritate prestigioasă: aceste fenomene fac parte din sistemele sociale de 

reglare care înglobează situaţia experimentală. Totuşi, o dinamică realizată experimental, limitată, 

deci, prin natură, poate pune în lumină procese psihosociologice care explică explozia 

conformismului, putînd duce chiar la influenţa minorităţilor. 
Partea a treia va arăta că tocmai relaţiile dintre indivizi sînt cele care îl constituie pe individ, îi dau 

specificitate şi acţionează ca mediatori ai determinismelor colective studiate în prima parte. Astfel, 

capitolul asupra subiectului va ilustra teza conform căreia afirmarea de sine şi adaptarea la grup, 

departe de a fi manifestări ale unor procese antagoniste, sînt, de fapt, procese complementare. La fel, 

dacă diferenţierea a ajuns să fie considerată un proces important în definirea de sine, nu trebuie uitat că 

ea se efectuează în principal printr-o comparaţie socială, printr-o referire la celălalt. Procesele prin 

care se elaborează percepţia cauzelor comportamentale şi prin care atribuim responsabilitatea unui act 

celuilalt, sau propriei persoane, sau procesele de reactanţă psihosociologică prin care individul 

încearcă să-şi restabilească autonomia sînt în mod esenţial reacţii specifice la diferitele raporturi cu 

celălalt. 
Ultima parte a cărţii ne va introduce în domeniile de investigare referitoare în mod şi mai direct la 

funcţionarea psihologică a individului, domenii care au fost adesea considerate ca neţinînd de 

psihologia socială. Dar, cum este vorba de investigaţii care, pe de o parte, se referă la dispozitivele 

specifice ce permit indivizilor să se insereze în dinamicile colective şi care, pe de altă parte, revelă 

faptul că aceste procese de funcţionare individuală sînt elaborate şi modificate de diverse forme de 

interacţiune socială, aceste domenii se regăsesc în inima articulării dintre psihologic şi sociologic. 

Astfel, modelul echilibrului nu este o schemă socială numai pentru că organizează în anumite condiţii 

reprezentarea relaţiilor sociale, ci şi în măsura în care se modifică atunci cînd este integrat într-un 

context de relaţii 
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ierarhice sau de antagonisme sociale. La fel, reducerea disonanţei cognitive, departe de a corespunde 

unei nevoi de origine pur individuală, este o nevoie produsă social, corespunzînd exigenţei pe care o 

situaţie socială aparte o impune individului. Cît despre definirea stărilor emotive şi corporale ale unui 

individ, ea se bazează pe semnificaţiile oferite de un context social, starea psihologică a individului 

nepermiţînd, de una singură, o orientare valabilă în lumea senzaţiilor şi a sentimentelor. în fine; în 

capitolul consacrat construirii sociale a inteligenţei se va vedea cum, în situaţii de interacţiune socială, 



sînt elaborate şi actualizate structuri cognitive mai complexe; coordonările cognitive care organizează 

acţiunea individului asupra mediului său sînt făcute posibile de coordonările pe care indivizii le 

elaborează împreună în timpul activităţilor comune. 
Apropierea noastră de psihologia socială începe deci cu studiul proceselor colective legate de dinamica 

apartenenţelor categoriale. Sînt abordate mai apoi procesele considerate drept interindividuale, 

regizînd fenomenele de influenţă socială şi definiţia însăşi a subiectului individual. Pentru a conchide, 

studiem funcţionările sesizate la nivel intraindividual. Dar un alt tip de dezvoltare caracterizează 

diferite capitole: de la un studiu al proceselor ce se derulează la nivelul individului sau între indivizi în 

situaţie experimentală, ajungem să studiem asemenea procese în funcţie de factorii sociologici. 

Cititorul va găsi numeroase exemple ale unei astfel de evoluţii în această carte. Astfel, cercetările 

asupra producerii normelor arătau, la început, cum converg judecăţile indivizilor care reflectează 

împreună asupra unui fenomen ambiguu. Mult mai tîrziu a fost observat rolul pe care îl joacă într-o 

asemenea situaţie divergenţele de un alt ordin, de exemplu opiniile politice. Introducerea unor factori 

sociali anteriori situaţiei experimentale a modificat concepţia noastră asupra a ceea ce se petrece în 

cadrul acesteia. La fel, efectul consistenţei în fenomenele de influenţă socială: primele experienţe au 

dedus că acest factor este important pentru ca o sursă de influenţă să aibă succes; mai apoi, studiul 

divergenţelor ideologice într-o situaţie experimentală a dus la concluzia că această consistenţă trebuie 

să fie însoţită de o atitudine de negociere pentru ca o schimbare de opinie să se producă la subiecţi. 
Istoria psihologiei sociale nu se întinde decît pe cîteva zeci de ani şi, totuşi, ni s-a părut important să 

precizăm în text datele publicării operelor citate. în fine, atunci cînd este vorba de publicaţii în limbi 

străine, data primei ediţii este indicată cea dintîi, imprimată în caractere italice, în timp ce a doua dată 

indică traducerea franceză (singura menţionată în bibliografie). 
Cei trei autori ai cărţii au lucrat împreună la toate capitolele; totuşi, unul singur - cel care a redactat 

textul şi l-a semnat cu iniţialele sale - îşi asumă pentru fiecare capitol responsabilitatea directă. 
Partea întîi 
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PREJUDECĂŢILE SI DIFERENŢIEREA CATEGORIALĂ 
Atunci cînd acţionăm asupra realului, reprezentările acţiunii pe care o urmărim intervin în acelaşi timp 

atît în calitate de cauze, cît şi ca efecte. Ele sînt cauze în măsura în care declanşează şi ne ghidează 

acţiunile şi sînt efecte în măsura în care reflectă diferitele faze ale transformărilor deja realizate. Deci 

în lanţul cauzalităţilor sociale, judecăţile pe care le emitem asupra celuilalt sînt întotdeauna, într-un fel, 

pre-judecăţi în raport cu o stare ulterioară: avem mereu a face cu judecăţi concepute şi emise în timpul 

unei interacţiuni fără sfîrşit. în plus, reprezentările se inserează întotdeauna într-un sistem de tensiuni 

care le influenţează şi le modulează în diferite moduri. Experimentarea a fost ingenioasă în descrierea 

anumitor dinamici care traversează reprezentările înglobate într-un ansamblu de raporturi sociale. 
1. Cercul vicios al discriminării şi al prejudecăţilor 
Sute de cercetări au fost efectuate pentru a şti în ce mod membrii diferitelor grupuri sociale îşi 

reprezintă propriul grup (autostereotip) şi pe celelalte (hetero-stereotip). Dispunem de suficient 

material pentru a stabili hărţi „geo-psihologice" ale diferitelor regiuni din lume, în care ar figura 

diferitele caracteristici pe care şi le atribuie reciproc, la un moment dat, diferitele grupuri naţionale. 

Dar ce sînt aceste reprezentări ? Nu sînt ele decît stereotipuri şi prejudecăţi sau conţin şi un fond de 

adevăr, în măsura în care nu fac decît să îngroaşe anumite trăsături ce aparţin realmente grupurilor 

descrise ? Experienţa arată că problema trebuie abordată diferit. 
Caracteristicile pe care grupurile şi le atribuie reciproc traduc raporturile dintre ele. Sherif (1966, 

1971) şi colaboratorii săi au fost primii care au studiat experimental evoluţia imaginilor intergrupale în 

momentul schimbării raporturilor dintre grupuri. într-una din experienţele lor, două grupuri de băieţi se 

dedau unor activităţi agreabile care cer din partea membrilor lor o participare activă. Dacă, într-o 

primă fază, grupurile sînt separate, într-o a doua fază organizatorii le propun o întrecere. Jocuri 

competitive opun cele două grupuri timp de mai multe zile. Se remarcă foarte repede dezvoltarea unei 



puternice ostilităţi: încă din prima zi a întrecerilor, grupul perdant ia drapelul cîştigătorilor şi îl arde. 

Zilele următoare se organizează raiduri pentru a semăna dezordinea în dormitorul advers. Injuriile şi 

scărmănelile sînt la ordinea zilei. Măsuri adecvate, obţinute cît mai puţin formal, 
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relevă faptul că acest conflict influenţează în mod puternic percepţiile şi reprezentările celor două 

grupuri. Fiecare grup îşi face despre celălalt o imagine foarte defavorabilă în raport cu cea proprie şi 

îşi supraestimează propriile performanţe. Competiţia, adică incompatibilitatea proiectelor celor două 

grupuri, nu provoacă numai ostilitate, ci şi imagini intergrupale extrem de defavorabile. Introducerea, 

într-o a treia fază, a unei serii de activităţi necompetitive şi comune, precum masa luată în comun, 

şedinţele de cinema, focurile de artificii, nu duce la încetarea animozităţii şi nu ameliorează imaginile 

reciproce. Aceste schimbări intervin numai cînd cele două grupuri trebuie, de mai multe ori, să depună 

un efort comun necesar pentru a rezolva nişte probleme care îi privesc pe toţi membrii. Este cea de a 

patra fază a experienţei; ea propune grupurilor scopuri „supra-ordonate" (superordinate goals). Un 

asemenea scop se defineşte prin importanţa sa pentru fiecare dintre cele două grupuri şi prin 

necesitatea contribuţiei tuturor în vederea surmontării dificultăţilor de realizare. Astfel, copiii trebuie 

să caute originea unei lipse de apă, să plătească o sumă ridicată pentru închirierea unui film sau să 

depaneze un camion care aduce proviziile. Este deci vorba, de fiecare dată, de proiecte importante pe 

care un grup nu le poate realiza de unul singur. Cînd mai multe dintre aceste scopuri au fost atinse, 

ostilitatea dintre grupuri se atenuează şi imaginea celuilalt grup devine aproape la fel de favorabilă ca 

şi imaginea propriului grup. 
Să rezumăm ce ne învaţă experienţa lui Sherif asupra modificării reprezentărilor în cursul relaţiilor 

intergrupale : grupurile care au de realizat proiecte incompatibile elaborează imagini reciproce 

negative; numai realizarea unor proiecte supra-ordonate, necesitînd un efort comun şi creînd astfel o 

interdependenţă pozitivă între grupuri, ar putea schimba aceste imagini. Reprezentările intergrupale ar 

constitui deci un fel de suprastructură a cărei evoluţie depinde de schimbările intervenite la nivelul 

raporturilor între interesele de grup. 
Infrastructura raporturilor de interese nu îşi exercită, totuşi, influenţa în mod orb. Imaginile nu sînt 

numai reflexul interacţiunii dintre grupuri, ci intervin în mod activ în această derulare, justificînd 

modul în care se petrec lucrurile. 
Experienţa lui Avigdor (1953) pune în evidenţă acest aspect de justificare, specific reprezentărilor 

reciproce ale grupurilor. Ipotezele sale asupra naturii stereotipurilor sînt următoarele: „1) stereotipul 

este în general defavorabil dacă relaţiile dintre două grupuri sînt conflictuale şi în general favorabil 

dacă relaţiile dintre aceste două grupuri sînt amicale sau au un caracter cooperant; 2) el conţine 

caracteristicile cele mai apte să inducă comportamente ce contribuie, după caz, fie la alimentarea 

conflictului, fie la ameliorarea relaţiilor dintre cele două grupuri" (158). Cum prima ipoteză a fost 

verificată de Sherif, vom arăta în ce mod a încercat Avigdor să verifice cea de-a doua ipoteză, conform 

căreia, dacă un grup are interesul să ajute sau să combată un alt grup, îi va atribui caracteristici care 

justifică un asemenea comportament - favorabil sau defavorabil - în privinţa sa. 
Experienţa a fost realizată într-un cartier din New York, cu grupuri de 8 pînă la 12 fetiţe. Se creează în 

acelaşi timp raporturi de cooperare între două grupuri care pregătesc împreună o reprezentare teatrală 

şi conflicte între anumite grupuri care trebuie să folosească concomitent scena pentru repetiţii sau care 

sînt tratate în mod inegal de către monitoare. 
La sfîrşitul interacţiunii dintre grupuri, membrii fiecăruia descriu ansamblul membrilor grupului cu 

care au colaborat şi ansamblul membrilor cu care au fost în conflict în funcţie de o listă de 32 de 

caracteristici. Aceste caracteristici au fost 
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repartizate în trei categorii; o categorie „pertinentă" : este vorba de caracteristicile despre care 

judecători psihologi erau de acord că pot induce un comportament ostil sau amical; o categorie 

„ambiguă", în privinţa căreia nu a existat unanimitate între judecători; şi o categorie „non pertinentă", 

în privinţa căreia judecătorii fuseseră de acord că nu poate induce un comportament ostil sau amical. 

Rezultatele arată că se face într-adevăr o discriminare între grupul cu care s-a colaborat şi grupul 

antagonist în cazul a 14 din cele 15 trăsături pertinente, în timp ce discriminarea nu este făcută decît 

pentru 8 din celelalte 17 trăsături. în plus, subiecţii dau descrieri mult mai extremiste ale grupurilor 

antagoniste decît ale grupurilor cu care au colaborat. 



Un studiu de Wilson, Chun şi Kayatani (1965, 1979) se referă tot la caracterul selectiv şi justificativ al 

reprezentărilor într-o situaţie de competiţie. în experienţa lor, cupluri de subiecţi se joacă cu alte 

cupluri cu ajutorul unui joc care introduce cu uşurinţă competiţia, în timp ce partenerii fiecărui cuplu 

joacă între ei pentru a-şi repartiza cîştigurile obţinute în jocul cu celălat cuplu. înainte şi după joc 

subiecţii îşi descriu partenerii şi pe membrii celuilalt grup în funcţie de o listă de 22 de trăsături 

reapartizate a priori în patru categorii: 
a) trăsături generale de personalitate ; de exemplu, neliniştit sau credul; 
b) trăsături care indică atracţia socială: amabil, atrăgător; 
c) trăsături de aptitudine : ordonat, eficace ; 
d) trăsături de motivare : ostil, cooperant, meschin. 
Numai ultimele trăsături se află în raport direct cu situaţia. După cum s-a prevăzut, imaginea celuilat 

cuplu devine semnificativ mai negativă în cazul acestor trăsături, în timp ce imaginea partenerului 

devine mai bună după interacţiune. Asemenea schimbări nu se verifică în cazul altor categorii de 

trăsături. într-un alt studiu, Wilson şi Kayatani (1968) ajung la rezultate asemănătoare şi conchid că 

intervenţia unui mecanism proiectiv i-ar împiedica pe subiecţi să găsească motivaţii blamabile în 

propriul lor grup, făcîndu-i să proiecteze asemenea motivaţii asupra celuilalt grup, deşi cele două 

grupuri se comportă la fel. Celălalt grup este astfel făcut responsabil de turnura relaţiilor. 
Dacă o asemenea concepţie a funcţiei justificatoare a reprezentărilor intergru-pale este pertinentă, ar 

trebui să putem observa apariţia reprezentărilor justificative încă din clipa în care se anticipă 

interacţiunea cu un grup antagonist. O asemenea atribuire anticipată a fost observată în timpul unei 

experienţe (Doise, 1969) efectuată cu paradigma experimentală utilizată deja de Wilson, Chun şi 

Kayatani (1965, 1979). Membrii cuplurilor care urmau să se înfrunte trebuiau să se descrie în prealabil 

pe ei înşişi, să-l descrie pe partener şi pe celălalt cuplu după o adaptare franceză a trăsăturilor de 

motivare folosite de autorii de mai sus. înainte de interacţiune, cuplul antagonist este descris într-un 

mod mai defavorabil decît imaginea pe care subiecţii şi-o atribuie lor înşişi şi partenerului. Asistăm 

deci la instalarea unui cerc vicios între prejudecăţi şi discriminări. Cînd o parte are interesul să 

stabilească o discriminare faţă de alta, ea creează o imagine a celuilalt care justifică, în mod anticipat, 

această discriminare. La rîndul său, discriminarea are drept consecinţă faptul că partea opusă 

reacţionează în mod efectiv în funcţie de caracteristicile cars i-au fost atribuite. în cercetările descrise, 

procesul se derulează între două grupuri sau părţi ce ocupă poziţii mai mult sau mai puţin simetrice şi 

interşanjabile: amîndouă contribuie astfel la confirmarea dinamicii cercului vicios. 
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Care este valoarea unui asemenea model şi, mai exact, cum poate fi el aplicat unei realităţi din afara 

laboratorului? Fără îndoială, realitatea socială este de asemenea natură încît părţile opuse ocupă rareori 

poziţii interşanjabile. Totuşi, mecanismul unei reprezentări care se justifică tocmai prin crearea 

condiţiilor sale de înscriere în realitate este aplicabil la numeroase raporturi de discriminare. 

Similitudinea observabilă între stereotipuri referitoare, în ţări diferite, la grupuri ce ocupă o aceeaşi 

poziţie economică defavorizată sugerează faptul că aceste reprezentări au peste tot funcţia de a 

justifica raporturile existente şi de a perpetua distanţa economică, sexuală şi culturală pe care grupurile 

dominante vor s-o păstreze faţă de grupurile dominate. Cînd cei dintîi îi consideră incapabili pe ceilalţi 

să acceadă la anumite funcţii, ei creează condiţiile care fac efectiv ca dominaţii să nu fie pregătiţi să-şi 

asume aceste funcţii. Experimentarea permite realizarea unor exemple tip de astfel de dinamici de 

discriminare şi de prejudecăţi care se întăresc reciproc, ca şi elaborarea unor cadre conceptuale 

aplicabile unor realităţi din afara laboratorului. în laborator, ca şi în afara lui, profeţiile devin realitate 

pentru că nu sînt decît manifestări ale unei dinamici care a fost descrisă ca şi sociocentrismul. 

2. Sociocentrismul evoluativ 
Studiind, alături de Piaget şi Weil (1951), crearea noţiunilor de patrie şi de relaţii cu străinul la copil, 

se poate observa elaborarea unei structurări cognitive şi afective. La nivel cognitiv, copiii mici nu 

ajung de la început să înţeleagă faptul că oraşul lor face parte dintr-un tot care ar fi patria lor, este încă 

vorba de două entităţi juxtapuse; mai tîrziu, are loc o coordonare corectă a categoriilor geneveză şi 

elveţiană, de exemplu. Copilul ajunge să înţeleagă că poate fi, la rîndu-i, străin, şi că străinul nu este 

peste tot şi întotdeauna străin. Se dezvoltă o coordonare şi din punct de vedere afectiv. într-un prim 

stadiu, preferinţele pentru diferite ţări sînt formulate plecînd de la mobiluri subiective şi pasagere: un 

copil poate iubi o altă ţară pentru că acolo se mănîncă prăjituri bune. în cel de-al doilea stadiu, copilul 



renunţă la aceste judecăţi versatile, împrumutînd judecăţile favorabile sau defavorabile din mediul său 

familial şi din anturajul său imediat. Descoperirea unei totalităţi mai largi devine posibilă într-un al 

treilea stadiu; înţelegerea diferenţelor, ca şi o anume relativizare pot atunci să se dezvolte. 
La prima vedere, direcţia pe care Piaget şi Weil o degajă din dezvoltarea ideilor de patrie şi de străin 

pare deci să ducă în mod necesar la înţelegerea între grupurile naţionale. Totuşi, rezultatul real al 

acestui proces este adesea „sociocentrismul patriotic", denumire dată de cei doi autori. Să vedem în ce 

mod Piaget şi Weil (1951, 605 s) explică acest paradox: „.. .Pentru a explica uşurinţa cu care apar mai 

tîrziu diferite forme de sociocentrism naţionalist trebuie deci să admitem fie că, la un moment dat, 

intervin influenţe exterioare tendinţelor care se manifestă în timpul dezvoltării copilului (dar atunci de 

ce sînt acceptate aceste influenţe?), fie că tocmai obstacolele care se opuneau descentralizării şi 

coordonării iniţiale (încă de la formarea ideii de patrie) reapar la toate nivelurile şi constituie cauza 

generală a deviaţiilor şi a tensiunilor. Interpretarea noastră se orientează în această a doua direcţie... 

victoria asupra egocentrismului necesită elaborarea unui instrument de coordonare intelectuală şi 

afectivă, dificil de dobîndit, consistînd în mod esenţial în operaţii de «reciprocitate» şi, la fiecare etapă 

a acestei construcţii, egocentrismul reapare sub noi aspecte, mereu mai îndepărtate de cercul infantil 

iniţial: acestea sînt diversele forme de sociocentrism, moştenire a egocentrismului primitiv şi cauze 
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ale deviaţiilor sau ale tensiunilor ulterioare..." Diversele forme de centrare ar fi deci un obstacol 

persistent în calea coordonării afective şi cognitive a cîmpului social: ele fac ca individul să-şi 

abordeze mediul social din unghiul relaţiilor cu propriul său grup. 
Studiile etnologice arată că sociocentrismul este foarte răspîndit şi că s-ar afla la baza unui stereotip 

universal pe care Levine şi Campbell (1972, 183) îl descriu în aceşti termeni, mai întîi pentru 

autostereotip: 
„1) Sîntem mîndri, ne respectăm pe noi înşine şi onorăm tradiţiile strămoşilor noştri. 
2)   Sîntem loiali. 
3)   Sîntem cinstiţi şi demni de încredere, dar nu ne lăsăm duşi de nas de străini. 
4)   Sîntem curajoşi şi mergem în primele rînduri. Ne apărăm drepturile şi proprietăţile ; nu ne lăsăm 

călcaţi în picioare. 
5)   Sîntem liniştiţi şi amabili şi nu ne urîm decît inamicii. 
6)   Sîntem morali şi curaţi." 
Acestor trăsături ale autostereotipului le corespund următoarele trăsături ale heterostereotipului: 
„1) Ei sînt egoişti şi egocentrici. Se iubesc pe ei înşişi mai mult decît ne iubesc pe noi. 
2)   Nu îşi văd decît propriile interese şi sînt exclusivişti. 
3)   Dacă pot, ne înşală. Nu au simţul cinstei sau al codului moral în afacerile pe care le fac cu noi. 
4)   Sînt agresivi şi expansionişti. Vor să meargă înainte pe cheltuiala noastră. 
5)   Sînt un popor ostil, care ne detestă. 
6)   Sînt imorali şi murdari." 
Sociocentrismul constă deci într-o distorsiune sistematică introdusă în evaluarea caracteristicilor 

prezente atît în grupul de apartenenţă, cît şi în celălalt grup. Este vorba de o dinamică a distorsiunii 

analogă cu cea pe care Wilson şi colaboratorii săi (1965, 1979) au studiat-o în laborator şi care 

consistă tot într-o evaluare diferită a caracteristicilor celor două părţi. 
Peabody (1968) a elaborat o tehnică de măsurare a acestor distorsiuni evaluative în reprezentările 

intergrupale. în ciuda tuturor bias-miloi
1
 care caracterizează aceste reprezentări, un anume consens 

poate exista totuşi între membrii celor două grupuri pentru a-şi atribui caracteristici descriptive 

diferite. Astfel, membrii unui grup A şi ai unui grup B pot fi de acord asupra faptului că cei dintîi îşi 

calculează cu grijă cheltuielile, pe cînd cei din urmă îşi cheltuiesc cu mai multă uşurinţă banii. Cum se 

vor descrie reciproc? Sîntem cît se poate de îndreptăţiţi să credem că membrii grupului A se vor 

descrie ca fiind economi şi că îi vor descrie pe membrii grupului B ca risipitori, în timp ce membrii 

grupului B se vor considera generoşi şi îi vor considera pe membrii grupului A drept avari. 

Bineînţeles, chiar atribuirea de caracteristici „descriptive" diferite va reflecta cel mai adesea o atribuire 

complementară între grupuri ocupînd poziţii diferite într-un sistem de relaţii socio-economice. Un 
l.Bias reprezintă echivalentul englezesc al termenului francez biais. Potrivit strategiei noastre generale de traducere a textelor 

de psihologie, am preferat împrumutul în limba română al termenului impus în literatura americană. Recomandăm, de aceea, 

pronunţia englezească. Conceptul de bias esenţial în descrierea funcţionării sistemului cognitiv ar putea avea drept 

corespondent în româneşte: distorsiune, abatere, eroare, părtinire, deformare, ecart. O bună traducere o constituie expresia 



lendinfă subiectivă. 
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grup economic dominant va fi mai adesea descris ca preocupat de probleme băneşti, iar despre un grup 

dominat se va spune că nu ştie să-şi gestioneze cum trebuie resursele. 
Investigaţia lui Peabody (1968) a fost realizată în Filipine. Nu vom comunica aici decît anumite 

rezultate referitoare la modul în care filipinezii şi chinezii se descriu pe ei înşişi sau se descriu unii pe 

alţii. Aceste grupuri coexistă de mai multe generaţii în insulele Filipine. Coloniile chineze au jucat aici 

un important rol economic; stereotipul lor are o anumită legătură cu acela al hinduşilor în Africa 

orientală, al sirienilor în Orientul mijlociu, al arabilor în Etiopia, al libanezilor în Africa occidentală şi 

al evreilor în Europa (Levine şi Campbell, 1972, 158). 
Chestionarul construit de Peabody avea drept scop separarea, în măsura posibilului, a efectelor 

„descriptive" şi „evaluative" în reprezentările intergrupale. Fuseseră selecţionate mai multe ansambluri 

de cîte patru trăsături, două dintre ele referitoare la o aceeaşi caracteristică descriptivă, de exemplu 

generos şi risipitor, iar alte două la o caracteristică opusă, de exemplu econom şi avar. în acelaşi timp, 

două dintre aceste patru trăsături presupuneau o evaluare pozitivă (generos şi econom), iar celelalte 

două o evaluare negativă (risipitor şi avar). Cele patru trăsături astfel obţinute erau prezentate de 

fiecare dată ca poli opuşi ai aspectului descriptiv şi evaluativ de pe două scări bipolare. Pentru 

exemplul descris, avem următoarele două scări: 
econom..........................risipitor 
generos..........................avar 
De la jumătatea scării, cele trei alegeri mai apropiate de un pol arată că respectiva caracteristică 

corespunde puţin, mai degrabă sau după toate aparenţele, descrierii membrilor unui grup. 
Cele două scări, referitoare de fiecare dată la o constelaţie de patru trăsături, figurează întotdeauna pe 

două pagini diferite ale chestionarului. Existau 14 cupluri de scări care opuneau, de fiecare dată, 

trăsături ce desemnau caracteristici descriptive „tensionate" unor caracteristici „destinse", ca de 

exemplu: stăpîn pe sine -impulsiv, spontan - contractat, serios - frivol, vesel - lugubru. Pentru 

analizarea răspunsurilor, trei grade de răspuns erau notate arbitrar: fie 10, 30, 50 în direcţia trăsăturii 

favorabile, de exemplu econom, generos, stăpîn pe sine, spontan, serios, vesel; fie -l0, -30, -50 în 

direcţia trăsăturii defavorabile, de exemplu risipitor, avar, impulsiv, contractat, frivol, lugubru. 
Prima ipoteză era că, aparţinînd unor grupuri diferite, subiecţii nu vor fi de acord: ei vor manifesta o 

abatere evaluativă sistematică în favoarea propriului grup. Acest bias a fost estimat comparînd suma 

valorilor algebrice obţinute de un grup din partea membrilor săi cu suma valorilor obţinute din partea 

membrilor celuilalt grup pentru fiecare cuplu de scări. Astfel, pe scările econom - risipitor, generos - 

avar, chinezii obţineau în medie nota 29 din partea subiecţilor chinezi şi 10 din partea subiecţilor 

filipinezi; filipinezii obţineau în medie nota 8 din partea subiecţilor filipinezi şi nota -9 din partea 

subiecţilor chinezi. Subiecţii manifestă deci, într-adevăr, un bias evaluativ în favoarea propriului grup. 

Asemenea rezultate se obţin în mod statistic semnificativ pentru zece cupluri de scări în descrierea 

chinezilor şi pentru 11 cupluri în descrierea filipinezilor. 
O a doua ipoteză a lui Peabody era că un anume acord se va manifesta între subiecţii celor două 

grupuri pentru caracteristicile descriptive din fiecare cuplu de scări. O obiectivitate maximă ar antrena 

note evaluative opuse pentru fiecare cuplu 
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de scări, un grup urmînd să fie descris în acelaşi timp drept econom şi avar sau drept generos şi 

risipitor. Obiectivitatea a fost deci estimată calculînd, pentru fiecare grup descris, diferenţa dintre 

rezultatele evaluative obţinute pentru un cuplu de scări. Se reţine valoarea absolută a diferenţelor. Pe 

scara econom - risipitor, chinezii primesc din partea subiecţilor chinezi şi a subiecţilor filipinezi o 

medie cuprinsă între 37 şi 27 (media 32); pe scara generos - avar, aceste medii sînt respectiv 20 şi -7 

(media 7); diferenţa e de 25 de puncte. Din contra, filipinezii primesc, pe prima scară, -29 din partea 

subiecţilor chinezi şi -8 din partea subiecţilor filipinezi (media -l8), iar pe cea de-a doua scară 

respectiv 10 şi 24 (media 17). Diferenţa este de 35 de puncte. Indicele de obiectivitate în descrieri pe 

care îl obţin cele două grupuri este deci, respectiv, de 25 şi 35. Descrierile pe care le obţin chinezii 

pentru cele 14 cupluri de scări dau un indice descriptiv semnificativ diferit de zero pentru zece cupluri 

de scări, în timp ce pentru filipinezi aceasta se întîmplă pentru 11 scări. Datele evidenţiază deci un 



consens obiectiv. 
Să mai precizăm şi faptul că descrierea grupului de chinezi se situează mai degrabă către polul 

„tensionat", în timp ce aceea a grupului filipinez către polul „destins". Asemenea diferenţe concordă 

cu poziţiile economice pe care le ocupă cele două grupuri unul faţă de celălalt. Dacă membrii unor 

grupuri de apartenenţă etnică şi socio-economică diferită împărtăşesc un anume consens în descrierea 

caracteristicilor referitoare la dimensiunile legate în principal de poziţiile lor socio-economice, ei 

evaluează totuşi diferit aceste dimensiuni. Acest rezultat este important: dinamica evaluativă 

diferenţială, pe care metoda lui Peabody ne permite s-o sesizăm, nu îngăduie oare unor grupuri să 

influenţeze în favoarea lor o „tensiune" pe care alte grupuri o introduc într-un domeniu al vieţii sociale 

? Ar fi vorba, deci, de o dinamică prezentă la nivelul reprezentărilor, dar care poate permite unor 

grupuri, la momentul oportun, să-şi înscrie originalitatea şi identitatea în derularea istoriei relaţiilor 

lor. Acesta ar fi principalul aspect pozitiv al socio-centrismului evaluativ al grupurilor. 
3. Procesul de categorizare 
Dorind să prezinte un model general al stereotipurilor dintre grupuri, Tajfel şi Wilkes (1963, 1979) au 

împrumutat un model din studiile referitoare la efectul categorizării asupra percepţiei. Aceste efecte 

consistă într-o accentuare a asemănărilor dintre stimuli aparţinînd unei aceleiaşi categorii şi o 

accentuare a diferenţelor dintre stimuli aparţinînd unor categorii diferite. Accentuarea asemănărilor 

sau a diferenţelor nu se produce pentru orice caracteristică, ci numai pentru cele care au un raport cu 

apartenenţa la categoria în chestiune. Stimulii folosiţi în experienţa lor consistă într-o suită de 8 linii 

diferite unele de altele cu aproximativ 5% din lungimea lor. Sarcina subiecţilor era să estimeze 

lungimea acestor stimuli prezentaţi de mai multe ori într-o ordine întîmplătoare. în funcţie de condiţiile 

experimentale, stimulii puteau fi clasaţi sistematic (condiţia C), la întîmplare (condiţia H) sau puteau 

să nu fie deloc clasaţi (condiţia N). în condiţia C, o literă A figura în mijlocul fiecăreia dintre cele 4 

linii mai scurte şi litera B în mijlocul liniilor mai lungi; exista deci o corelaţie perfectă între lungimea 

stimulilor şi apartenenţa lor la clasa A sau B. în celelalte două condiţii, această corespondenţă nu 

exista, fie pentru că liniile nu erau clasate, nefiind însoţite de o literă (condiţia N), fie pentru că literele 

A şi B figurau la întîmplare în diferitele linii (condiţia H). 
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Rezultatele sînt următoarele:  în condiţia C, subiecţii supraestimează, cun anticipaseră 

experimentatorii, diferenţele dintre cele patru linii mai scurte şi celi patru linii mai lungi, mai ales între 

cei doi stimuli adiacenţi ai celor două clase; îi condiţiile H şi N aceste diferenţe nu se manifestă. în 

condiţia C se observă, d asemenea, o uşoară tendinţă de supraestimare a asemănărilor între stimuli 

aparţi nînd aceleiaşi categorii. Aceste rezultate au fost verificate ulterior, mai ales de Marchand (1970) 

care arată că supraestimarea diferenţelor se intensifică şi mai mult atunci cînd o dimensiune de valoare 

este legată în mod sistematic de apartenenţele categoriale. Accentuarea asemănărilor între elementele 

unei aceleiaşi categorii a fost verificată mai cu seamă în cercetările referitoare la stereotipurile sociale 

(a se vedea, de exemplu, Tajfel, Sheik şi Gardner, 1964, 1979). Stereotipul este deci, prin definiţie, 

percepţia unei corespondenţe - faptul că aceasta este „adevărată" sau „falsă" nu ne preocupă pentru 

moment - între apartenenţa la un grup şi posesia unei anumite caracteristici. Rolul procesului de 

categorizare în stereotipuri a devenit, în urma lucrărilor lui Tajfel, unul dintre domeniile cel mai bine 

explorate din psihologia socială cognitivă (a se vedea Doise, 1990). 
4. Diferenţierea categorială 
Sociocentrismul se reproduce cu uşurinţă într-o situaţie experimentală: practic, este suficient să se 

divizeze un ansamblu de persoane în două categorii ca să se manifeste o abatere în favoarea categoriei 

de apartenenţă. Astfel, în experimentul lui Rabbie şi Horwitz (1969, 1979), cîte opt persoane care nu 

se cunosc vin la laborator şi sînt repartizate - aparent pentru raţiuni administrative - într-un grup 

albastru şi un grup verde. Li se spune că experienţa se referă la formarea primelor impresii. Repartizaţi 

în cele două grupuri, subiecţii răspund mai întîi individual unui test şi unui chestionar, şi descriu două 

fotografii. Apoi experimentatorul îi anunţă că remuneraţia pentru participare nu consistă, din păcate, 

decît din patru radiouri care vor fi distribuite membrilor unui singur grup, în funcţie de condiţiile 

experimentale, fie la întîmplare, fie prin decizia experimentatorului, fie prin votul celor opt 

participanţi. Apoi, unul din grupuri primeşte efectiv radiourile. în condiţia de control, experimentatorul 

nu vorbeşte de remuneraţie. în acest moment, subiecţii se prezintă pe scurt şi dau „primele" impresii 

despre participanţi, cu ajutorul unei scări deja folosite pentru descrierea fotografiilor. Li se cere, în 



general, să descrie atmosfera celor două grupuri. Dacă în situaţia de control (absenţa remuneraţiei) nu 

există nici o diferenţă între descrierile referitoare la propriul grup şi la celălalt grup, diferenţele sînt 

semnificative pentru grupurile experimentale. Persoanele care au primit remuneraţia, dar şi cele care 

au fost frustrate, îi descriu, în general, pe membrii propriului grup şi atmosfera propriului grup mai 

favorabil decît pe membrii şi atmosfera celuilalt grup. Simplul fapt de a împărtăşi o aceeaşi soartă, 

independent de modul în care intervine ea, este deci suficient pentru a suscita o discriminare 

evaluativă în favoarea grupului de apartenenţă. 
Tajfel şi colaboratorii săi (1971, 1979) caută condiţiile minimale care pot să suscite un comportament 

de discriminare între grupuri. Subiecţii experimentelor lor sînt elevii unei aceleiaşi şcoli, care se 

cunosc bine între ei. Se începe printr-o sarcină de percepţie vizuală sau de judecată estetică. Apoi li se 

anunţă că vor fi repartizaţi în două grupuri, adică, în funcţie de natura sarcinii precedente, într-un 
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grup de „supraestimatori" şi un grup de „subestimatori", sau într-un grup „Klee" şi un grup 

„Kandinsky". Subiecţii cred că această repartiţie se face în funcţie de performanţele lor din prima 

sarcină. în realitate, ea este făcută la întîmplare şi fiecare este informat, în mod individual, de 

apartenenţa sa la una sau alta dintre categorii. Nimeni nu ştie din ce categorie fac parte diverşii 

prieteni. Experienţa continuă printr-un studiu asupra luărilor de decizie. Cu ajutorul mai multor 

matrici, subiecţii decid ce remuneraţie vor primi camarazii lor pentru participarea la experienţă. 

Fiecare matrice se referă la remunerările ce trebuie date altor doi elevi: aceştia pot face parte din 

aceeaşi categorie sau din cele două categorii diferite. Subiecţii nu ştiu niciodată cărui coleg îi va fi 

atribuită remuneraţia: nu cunosc decît apartenenţa categorială şi numerele de cod ale celor care 

primesc remuneraţia. Nu se remunerează niciodată pe ei înşişi. 
în tabloul nr. 1 reproducem două exemple de matrici utilizate. Numerele reprezintă zecimi de penny. 

Aceeaşi matrice este folosită de mai multe ori, numerele de sus şi de jos fiind atribuite fie unor 

persoane din aceeaşi categorie cu subiectul, fie unor persoane din cealaltă categorie, sau numerele de 

sus sînt atribuite unei persoane din aceeaşi categorie cu subiectul, în timp ce cele de jos sînt atribuite 

unei persoane din cealaltă categorie. De fiecare dată, subiecţii trebuie să aleagă o singură căsuţă din 

matrice. Se observă că, pentru matricea „a", căsuţele din mijloc corespund unei juste repartiţii a 

remuneraţiilor; pentru matricea „b", căsuţele care se situează în extremitatea dreaptă avantajează pe 

toată lumea. 
Tabloul 1 - Exemple de matrici utilizate 
Matricea „a" 
5 

18 
 6 

17 
 7 

16 
 8 

15 
 9 

14 
 10 

13 
 11 

12 
 12 

11 
 13 

10 
 14 

9 
 15 

8 
 16 

7 
 17 

6 
 18 

5 

          Matricea , b"           

7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25 

După Tajfel et al., 1971 
Pentru fiecare matrice, subiecţii sînt informaţi cu privire la categoria căreia îi aparţine individul ce va 

primi valorile de sus şi cărei categorii îi aparţine cel care va primi valorile de jos. Ei aleg o singură 

căsuţă din matrice pentru a-i remunera pe indivizii în chestiune. 
Cum se comportă subiecţii ? Dacă au de retribuit doi elevi aparţinînd aceleiaşi categorii, sînt folosite 

căsuţele din mijlocul matricii „a". Dimpotrivă, cînd este vorba de o decizie privind un membru din 

propria categorie şi un membru din categoria opusă, subiecţii se abat de la o justă repartiţie, atribuind 

sistematic semenilor lor o căsuţă care îi favorizează în raport cu ceilalţi. Pentru matricile de tip „b", 

căsuţele situate către extremitatea dreaptă a matricii sînt alese numai cînd trebuie remuneraţi membrii 

propriei categorii. Cînd, dimpotrivă, numai valorile de 
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sus sînt destinate unui membru din propria categorie, sînt alese cel mai ades căsuţele situate la stînga. 

Subiecţii îi favorizează deci în mod sistematic pe memb propriei categorii, atunci cînd o pot face, pe 

cheltuiala celorlalţi (matricea „a" dar diminuează în valoare absolută cîştigul semenilor lor pentru a 



evita ca aceşti primind totuşi ceva mai mult în valoare absolută, să nu cîştige mai puţin dec ceilalţi 

(matricea „b"). 
Propunem să integrăm aceste rezultate în cadrul mai general al diferenţieri categoriale (Doise, 1976). 

Să distingem trei nivele în relaţiile dintre grupuri comportamentele, evaluările, reprezentările. Aceste 

nivele sînt legate unele dj celelalte. Nu există comportamente intergrupale care să nu fie însoţite în 

acelap timp de judecăţi evaluative sau de judecăţi mai obiective. Pe de altă parte, o judecat! este deja 

un comportament, ea semnifică întotdeauna o luare de poziţie în privinţi unui alt grup şi, adesea, o 

justificare sau o anticipare a unui act referitor la aceS grup. Teza pe care o apărăm afirmă că 

diferenţierea la nivelul reprezentărilor cognitive, discriminarea evaluativă şi discriminarea 

comportamentală sînt legatt între ele, şi este de ajuns să survină o modificare Ia unul din aceste nivele 

pentru j suscita o schimbare la celelalte două nivele. Am arătat că introducerea reprezentărilor de 

apartenenţă la două categorii diferite duce la discriminări comportamentale şi evaluative. Această 

cauzalitate nu se exercită numai într-un sens, ea se exercită la fel, şi poate chiar mai uşor, în celălalt 

sens: introducerea unei divergenţe la nivel comportamental - de exemplu, creînd un conflict - va fi 

însoţită de accentuarea diferenţelor la nivelul judecăţilor evaluative şi „obiective", şi introducerea unei 

convergenţe la nivel comportamental va diminua discriminarea la nivelul judecăţilor. Sherif (1971) a 

arătat deja aceasta în cercetările sale asupra competiţiei şi cooperării: divergenţa la nivelul proiectelor 

provoacă o diferenţă la nivelul evaluărilor, în timp ce o convergenţă la nivelul proiectelor, prin 

introducerea unoi scopuri de interes superior, antrenează o apropiere la nivelul evaluărilor. Am 

încercat să studiem mai amănunţit procesul de categorizare socială în două experimente. Aceste 

experimente au în comun faptul că studiază reprezentările în momentul precis al anticipării unor 

interacţiuni de natură diferită. In cea dintîi experienţă a lui Doise (1976), procedura urmată pentru 

constituirea unor grupuri experimentale este analogă cu cea a lui Tajfel. Odată ce subiecţii erau 

informaţi despre apartenenţa lor categorială, ei indicau pe scări evaluative, dar şi pe scări mai obiective 

(precum: înalt - scund, gras - slab, brunet - blond, calm - activ) modul în care şi-i reprezentau pe 

membrii propriei categorii şi pe membrii celeilalte categorii. Nu anticipau o altă interacţiune (condiţie 

de control) sau anticipau, în condiţiile experimentale, o interacţiune cooperativă sau competitivă, cu o 

miză mai mult sau mai puţin ridicată. Deşi nu au apărut diferenţe statistic semnificative în cele patru 

condiţii experimentale, s-a verificat totuşi că discriminarea pentru totalitatea itemilor evaluativi, dar şi 

pentru cei patru itemi „mai puţin evaluativi", era în mod semnificativ mai mare în situaţia de 

competiţie pentru o miză ridicată decît în situaţia de control caracterizată prin absenţa unei interacţiuni 

anticipate. Ceea ce constituie deja o primă indicaţie ca o simplă divergenţă la nivel comportamental 

proiectează o diferenţă la nivelul evaluărilor şi la nivelul reprezentărilor. O altă experienţă a fost 

realizată (Doise şi Weinberger, 1972 - 1973) pentru a arăta în ce mod reprezentările ideologice pe care 

le produce o societate pentru a regla raporturile între grupurile care o compun pot, la rîndu-le, să 

evolueze în funcţie de condiţiile de întîlnire dintre membrii acestor grupuri. Reprezentările 
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studiate sînt imaginile pe care băieţii le elaborează în privinţa fetelor în trei situaţii de anticipare a 

întîlnirii: întîlnire cooperativă, întîlnire competiţională indusă prin consemne, întîlnire de competiţie 

spontană. în anticiparea unei întîlniri competitive a doi băieţi cu două fete, discriminarea evaluativă a 

celor dintîi faţă de cele din urmă este relativ mai importantă decît în cazul unei întîlniri cooperative. în 

plus, în această ultimă condiţie, băieţii atribuie relativ mai puţine trăsături feminine fetelor decît la 

anticiparea întîlnirilor competitive. Anticiparea unei întîlniri conflictuale duce deci la elaborarea unor 

imagini mai diferite decît anticiparea unei întîlniri cooperative. 
5. Apartenenţe încrucişate 
O dinamică specifică procesului de diferenţiere categorială stă la baza unei alte serii de cercetări. 

înainte de a explicita această dinamică, să menţionăm faptul că diferenţierea categorială a fost studiată 

mai des în situaţii în care apartenenţa la o categorie excludea apartenenţa la o altă categorie. Totuşi, 

este evident că mediul social este adesea compus dintr-un ţesut de apartenenţe categoriale încrucişate. 

Este deci posibil să definim cel puţin două tipuri de situaţii: situaţii de „categorizare simplă", în care 

există pentru subiecţi, cel puţin la nivelul reprezentărilor induse, o dihotomie radicală între categoria 

lor de apartenenţă şi cealaltă categorie, şi situaţii de „categorizare încrucişată", în care, pentru subiecţi, 

o parte dintre membrii propriei categorii de apartenenţă şi o parte din indivizii categoriei căreia nu îi 

aparţin (conform unei prime categorizări), se regăsesc într-o altă categorie de apartenenţă a lor, 



conform unei a doua categorizări. Cum va funcţiona procesul de diferenţiere categorială într-o situaţie 

de categorizare încrucişată ? Ar trebui să se producă creşterea diferenţelor între cele două categorii 

constituite după prima categorizare dar, în aceeaşi măsură, creşterea diferenţelor între cele două 

categorii constituite potrivit celei de-a doua categorizări. în paralel, ar trebui să înregistrăm o creştere a 

diferenţelor în interiorul aceleiaşi categorii, aceasta fiind compusă, prin definiţie, din membrii a două 

categorii diferite conform celeilalte categorizări. Din aceleaşi motive, ar trebui să se manifeste, în 

acelaşi timp, o accentuare a asemănărilor dintre membrii unei categorii şi membrii altor categorii 

diferite, dar care aparţin aceleiaşi categorii conform unei alte categorizări. Va exista deci un conflict 

între accentuarea asemănărilor şi a diferenţelor în interiorul şi dincolo de frontierele categoriilor. Ne 

putem deci aştepta la o diminuare a diferenţierii categoriale datorită acestor efecte opuse. Este ceea ce 

vom arăta în experimentele pe care le vom expune pe scurt mai jos. 
într-un prim experiment (Deschamps şi Doise, 1979), ceream subiecţilor să descrie (cu ajutorul unei 

liste de 32 de adjective), într-o condiţie de „categorizare simplă", categoriile „persoanelor de sex 

feminin" (F), „persoanelor de sex masculin" (M), ale „tinerilor" (T) şi ale „adulţilor" (A) ; într-o 

condiţie de „categorizare încrucişată", categoriile de descris erau cele ale „tinerilor de sex feminin" 

(TF), ale „tinerilor de sex masculin" (TM), ale „adulţilor de sex feminin" (AF) şi ale „adulţilor de sex 

masculin" (AM). Conform celor de mai sus, prezisesem că diferenţele intercategoriale vor fi mai 

puternice în condiţia de categorizare simplă decît în condiţia de categorizare încrucişată. Subiecţii erau 

80 de fete de vîrste între 13 şi 15 ani, dintre care 40 aflate în condiţia de categorizare simplă şi 

celelalte 40 în condiţia de categorizare încrucişată. Subiecţii trebuiau să indice, pentru fiecare 
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din cele 4 categorii, care dintre cele 32 de adjective convin pentru descrieri categoriei. Fiecare subiect 

descria deci 4 categorii de persoane pe 4 liste. Număr de adjective pe care fiecare subiect le atribuie în 

mod diferit fie categoriilor T şi P pe de o parte, F şi M pe de altă parte, fie categoriilor TF şi AF, TM 

şi AM pe de parte, TF şi TM, şi AF şi AM pe de altă parte, constituia variabila dependenţi Dacă facem 

o comparaţie între indicii de diferenţiere din situaţia de categorizai simplă cu indicii din situaţia de 

categorizare încrucişată, observăm că diferenţiere intercategorială în condiţia de categorizare simplă 

este superioară celei pe care obţinem în condiţia de categorizare încrucişată. Diferenţierea 

intercategorială s diminuează deci, într-adevăr, atunci cînd cele două tipuri de categorii nu sîn 

prezentate în mod exclusiv, ci încrucişat. O diminuare a diferenţelor între categori pare deci să 

însoţească încrucişarea categorială. 
O altă experienţă (Deschamps, 1977) ne-a permis să punem încă o dată îi evidenţă efectul multiplicării 

apartenenţelor categoriale şi să arătăm care este limiti efectelor experimentale, referitoare numai la 

caracteristicile aflate în raport direc cu situaţia experimentală. Nu pretindem, totuşi, că această limitare 

ţine de ui artificiu experimental şi că ar fi inerentă situaţiilor de experiment. Observam situaţiilor 

cotidiene, „naturale", indică numeroase exemple de schimbare a atitudinii dintre grupuri, limitată tot la 

o situaţie specifică. Minard (1952), ca şi Harding şi Hogrefe (1952), în lucrări de teren referitoare la 

integrarea muncitorilor negri în Statele Unite arată că albii pot lucra fără prejudecăţi cu negrii în 

echipe mixte, dar îşi păstrează prejudecăţile rasiale în afara slujbei. Situaţiile experimentale, ca şi 

situaţiile mai „naturale", presupun efecte specifice şi limitate. Experimentul pe care îl vom descrie 

acum comportă două faze: scopul celei dintîi era să examineze funcţionarea diferenţierii categoriale 

atunci cînd apartenenţele categoriale sînt încrucişate; într-o asemenea situaţie, diferenţierea categorială 

ar trebui să fie mai puţin importantă decît într-o situaţie de categorizare simplă. Scopul celei de-a doua 

faze era introducerea unei categorizări simple, pentru a arăta că efectul ei dife-renţiator nu este 

modificat de experienţa anterioară. Subiecţii, copii de ambele sexe între 9 şi 10 ani, au participat la 

experiment în grupuri de 12 persoane (6 băieţi şi 6 fete din aceeaşi clasă). Subiecţii a 5 grupuri au 

participat într-o condiţie de categorizare simplă; categorizarea pusă în evidenţă la nivelul grupurilor 

era categorizarea în sexe. In alte cinci grupuri a fost creată experimental o categorizare încrucişată: ca 

şi în categorizarea simplă, apartenenţa sexuală era pusă în evidenţă, dar, în plus, 3 băieţi şi 3 fete aveau 

o apartenenţă categorială comună (albaştrii) şi alţi 3 băieţi, alături de alte 3 fetiţe, aveau o altă 

apartenenţă comună (roşii). După realizarea în coprezenţă a unei serii de 4 jocuri cu hîrtie şi creion, se 

cerea fiecărui subiect să estimeze cîte jocuri îi reuşiseră fiecăruia dintre cei 12 membri ai grupului 

experimental ; fiecare subiect putea să fi reuşit între 0 şi 4 jocuri. Odată terminată această primă fază, 

un chestionar permitea să se sesizeze reprezentările cele mai generale ale fiecărui subiect asupra 



categoriei sale de apartenenţă sexuală şi asupra celeilalte categorii. Subiecţii indicau, dintr-o listă de 

33 de adjective, pe acelea care caracterizau sau nu propriul lor sex şi, pe o listă identică, adjective 

referitoare sau nu la celălalt sex. Rezultatele arată că încrucişarea apartenenţelor categoriale a avut 

efectul prevăzut (a se vedea tabelul nr. 2): într-adevăr, în condiţia de categorizare simplă, există o 

diferenţă între atribuirile realizate pentru membrii din propria categorie şi cele rezervate membrilor din 

categoria opusă. Această diferenţă dispare în condiţia de categorizare încrucişată. în acest caz, nu 

există nici o diferenţiere în 
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termeni de categorie de culoare: încrucişarea apartenenţelor categoriale poate anula efectul diferenţiator. în plus, 

se constată că diferenţierea între propria categorie de apartenenţă şi cealaltă categorie, introdusă în situaţia de 

categorizare simplă, este mai importantă la băieţi decît la fete. 
Tabelul 2 - Mediile estimărilor performanţelor celuilalt 
Categorizare simplă                           Categorizare încrucişată 
Subiecţi      Acelaşi sex    Sex diferit_____________Acelaşi sex     Sex diferit 
Fete              3,32              3,18                                 3,19               3,21 
Băieţi________3^19________2^66__________________3_I20________3,18 
După Deschamps, 1977 
Pe de altă parte, analiza rezultatelor obţinute în a doua fază a acestui experiment arată că efectul manipulării 

experimentale este limitat. Numărul de adjective pozitive şi negative atribuite propriei categorii de apartenenţă 

sexuală şi celeilalte categorii este identic după participarea la experiment în condiţia de categorizare simplă, ca şi 

după participarea în condiţia de categorizare încrucişată. Această cercetare a permis deci, în primul rînd, să se 

verifice o limitare inerentă funcţionării diferenţierii categoriale atunci cînd se încrucişează mai multe apartenenţe 

categoriale. Ea a permis, în acelaşi timp, să se precizeze că acest efect al încrucişării apartenenţelor categoriale se 

limitează numai la caracteristicile aflate în raport direct cu situaţia experimentală şi cu indivizii aflaţi în această 

situaţie: efectele unei situaţii specifice nu se repercutează în mod necesar la nivelul altor situaţii sociale. 

6. Individualizarea 
Fiecare individ poate fi considerat ca aflîndu-se la intersecţia unor multiple apartenenţe. Dar această singularitate 

este oarecum ocultată ati-ici cînd individul se asociază unei alte persoane cu care împărtăşeşte o anumită 

apartenenţă. Astfel, am putut verifica de mai multe ori că stereotipurile intervin mai puternic atunci cînd doi 

membri ai unei categorii întîlnesc doi membri ai unei alte categorii, faţă de o situaţie în care un singur membru 

dintr-o categorie este confruntat cu un membru dintr-o altă categorie. în timpul întîlnirilor individuale, 

numeroase apartenenţe se amestecă în judecăţi; în timpul întîlnirilor colective, devin predominante apartenenţele 

comune la un grup şi diferenţele faţă de un alt grup. 
Cercetările lui Wilder (1978) trebuie corelate cu această teză, avînd în vedere că ele ilustrează o dinamică de tip 

corolar: atenuarea unui efect al categorizării, mai ales atenuarea omogenizării membrilor out-group-uhii 

(grupului exterior), atunci cînd aceştia sînt prezentaţi ca fiind diferiţi între ei, îngreunează celălalt aspect al 

categorizării, diferenţierea şi discriminarea. într-un prim experiment relatată de Wilder, subiecţii aparţinînd unui 

acelaşi grup experimental trebuie să ia decizii referitoare la remuneraţiile membrilor propriului grup şi ale 

membrilor unui alt grup. în funcţie de condiţiile experimentale, membrii celuilalt grup sînt prezentaţi ca fiind 

unanim de acord sau ca fiind împărţiţi în legătură cu verdictul de dat într-un proces fictiv. Atunci cînd sînt 

confruntaţi cu un grup unanim, subiecţii manifestă obişnuita discriminare în favoarea membrilor propriului lor 

grup. 
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Dimpotrivă, confruntaţi cu un grup ale cărui opinii sînt împărţite, subiecţii nu ma manifestă o 

asemenea discriminare, indiferent dacă deciziile lor privesc un membri majoritar sau un membru 

dizident al celuilalt grup. 
într-un al doilea experiment, este creată o anume animozitate între două grupur aflate în competiţie. 

Grupurile de subiecţi experimentali sînt obiectul unor remarci puţin amabile din partea membrilor 

celuilalt grup. în faza următoare a experienţei 1 ei sînt confruntaţi cu necesitatea de a cere informaţii 

acestui grup. Această cerera este satisfăcută diferit în funcţie de condiţiile experimentale: într-o 

condiţie da cooperare, informaţia cerută este furnizată pe o foaie semnată „Grupul B" ; într-ol condiţie 

fără cooperare, celălalt grup decide în mod colectiv să nu transmit! informaţia cerută, pretextînd lipsa 

de timp; într-o condiţie de cooperare colectiva parţială, o parte a informaţiei este transmisă în numele 

întregului grup, care declara că nu poate furniza informaţii complete, avînd în vedere că numai 

jumătate dinf membri vor să ajute primul grup; în fine, într-o condiţie de cooperare, parţială şip 

individuală, sînt furnizate aceleaşi informaţii ca şi în condiţia precedentă, dar pe foi individuale, unele 

semnate de membri ai celuilalt grup, altele indicînd un refuz.; într-o ultimă fază, subiecţii care cer 

informaţia trebuie să decidă ce remuneraţii trebuie împărţite între membrii propriului grup şi membrii 



celuilalt grup. Ei dispun pentru aceasta de o sumă de 30 de dolari. în condiţiile fără cooperare, şi de 

cooperare colectivă parţială, subiecţii păstrează, în medie, pentru propriul lor grup suma de 24 de 

dolari. Discriminarea în favoarea grupului de apartenenţă este semnificativ mai puţin puternică în 

condiţiile de cooperare şi de cooperare parţială individuală, în care subiecţii decid să păstreze, în 

medie, 17 sau 20 de dolari pentru propriul lor grup. O atitudine colectivă de cooperare, ca şi deciziile 

individuale care, în mod necesar, nu merg toate în sensul cooperării, atenuează discriminarea; un refuz 

de cooperare şi o decizie colectivă de ajutor parţial o accentuează. 
7. Complementaritatea în reprezentările intergrupurî 
Dacă există o regularitate care se degajă din numeroasele cercetări intergrupuri, aceasta consistă în 

faptul că subiecţii urmăresc o apreciere mai favorabilă a propriului grup decît a out-group-ului. Totuşi, 

uşoare modificări în sesizarea reprezentărilor intergrupale influenţează această abatere în favoarea 

grupului de apartenenţă, mergînd adesea pînă la inversiune. Astfel, Mummendey şi Schreiber (1983) 

compară trei metode pentru relevarea evaluărilor intergrupuri. Subiecţii lor aparţin unor grupuri de trei 

membri care au lucrat împreună în prezenţa unui alt grup de trei persoane, realizînd aceeaşi sarcină de 

natură creativă (desenarea unui oraş al viitorului). Odată sarcinile colective terminate de către cele 

două grupuri, ele sînt evaluate de către cei şase subiecţi prezenţi. Variaţiile experimentale sînt 

introduse la nivelul celor opt scări utilizate pentru evaluarea producţiilor celor două grupuri. Un prim 

membru din fiecare grup trebuie să folosească scările în mod interdependent, împărţind o sută de 

puncte între cele două grupuri (cînd un grup primeşte 60 de puncte, celălalt capătă obligatoriu 40). Un 

al doilea membru al grupului emite o evaluare separată cu ajutorul aceloraşi opt scări, punctele 

atribuite producţiei unui grup neinfluenţînd în mod necesar punctele atribuite producţiei celuilalt grup. 

Cel de-al treilea membru are mai întîi de ales trei scări cît mai adaptate, putînd varia pentru producţiile 

celor două grupuri; el este apoi invitat să folosească şi celelalte scări pentru a descrie, tot separat, cele 

două producţii. 
PREJUDECĂŢILE ŞI DIFERENŢIEREA CATEGORIALĂ 
33 
Rezultatele sînt foarte clare: favoritismul în privinţa in-group-ului

1
 este semnificativ mai puternic în 

condiţia de evaluare interdependentă decît în condiţia de alegere a scărilor, rezultatele pentru condiţia 

de evaluare separată fiind intermediare, în plus, în evaluările cu alegere liberă a scărilor, un bias in-

group se observă numai pe scările liber alese pentru evaluarea grupului, o abatere inversă mani-

festîndu-se pe scările alese pentru evaluarea producţiei out-group-ului. 
Ar fi hazardat să generalizăm plecînd de la un singur experiment, dar Mummendey şi Schreiber indică 

şi rezultatele altor investigaţii, astfel încît, după părerea noastră, concluzia lor este justificată: „.. 

.posibilitatea de comparare a in-group-ului şi a out-group-ului pe dimensiuni diferite şi, de aici, 

posibilitatea de favorizare a in-group-ului, pe dimensiunile pertinente pentru identitatea sa, şi a out-

grupului exterior pe alte dimensiuni pare să deschidă o perspectivă care, deşi se potriveşte cu teoria 

identităţii, indică mijloace mai puţin competitive pentru salvgardarea unei identităţi sociale pozitive" 

(Mummendey şi Schreiber, 1984, p. 367). 
Evaluările complementare permit diferitelor grupuri să-şi construiască o identitate pozitivă, dar pe 

dimensiuni diferite. Ele sînt foarte frecvente, după cum arată o investigaţie a lui Peabody (1985) 

efectuată în diferite ţări europene, referitoare la stereotipurile dintre grupurile naţionale. Adesea, 

evaluările out-group-vlui sînt la fel de favorabile, dacă nu chiar mai favorabile decît evaluările in-

group-ului pe dimensiunile specifice.Ca şi cele ale lui Mummendey şi Schreiber, aceste rezultate 

revalorizează într-un fel statutul grupului exterior; dar de aici nu trebuie să conchidem că grupurile se 

acomodează uşor cu o eventuală inferioritate în raport cu alt grup. 
Un nou model: prototipia 
Modelele de categorizare folosite în mod curent în psihologia socială erau bazate în general pe o 

logică simplă de apartenenţă sau de neapartenenţă categorială. La începutul anilor '70, Rosch (1973) a 

introdus un alt model de categorizare, cel al prototipicităţii. Un prototip nu este definit numai prin 

diferenţele faţă de membrii unei alte categorii, ci şi prin diferenţele faţă de ceilalţi membri ai categoriei 

de apartenenţă. Acest model admite în mod explicit faptul că există diferite grade de apartenenţă la o 

categorie, altfel spus, că anumiţi membri ai unei categorii aparţin acesteia într-o măsură mai mare decît 

alţii. 
Membrii cei mai reprezentativi ai unei categorii se numesc prototipuri. Aceştia există şi pentru 

calităţile aşa-zis naturale precum culorile sau fructele, pentru produsele fabricate precum mobilele sau 



maşinile, ca şi pentru categoriile sociale precum profesiile, situaţiile de întîlnire sau tipurile de 

personalitate. 
Membrii consideraţi drept cei mai exemplari pentru o categorie vor servi drept punct de referinţă în 

judecăţile referitoare la ceilalţi membri ai aceleiaşi categorii. Anumite asimetrii se reflectă în judecarea 

asemănărilor şi a diferenţelor, aşa cum arată în Franţa studiile lui Codol (1984). în general, 

asemănările celorlalţi membri cu membrii prototipici sînt puse în evidenţă, în vreme ce diferenţele 

dintre prototipuri şi membrii mai puţin prototipici sînt accentuate. 
1. Pentru traducerea termenilor francezi l'intra-groupe şi le hors groupe şi pentru desemnarea grupului de apartenenţă şi a 

celui de non-apartenenţă am fi putut opta pentru cuplurile intragrup-extragrup sau endogrup-exogrup. Alegerea noastră s-a 

oprit asupra conceptelor in-group şi out-group întrucît ele sînt deja impuse în mediu colectivelor de cercetare în domeniul 

psihologiei sociale. 
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Un alt domeniu de studiu a fost cu deosebire explorat de către cercetăto prototipicităţii; el se referă la 

nivelele de categorizare, după cum acestea sînt m abstracte sau mai concrete. Studiile disting cel mai 

adesea trei nivele de includere categoriilor: o categorie supra-ordonată, ca de exemplu categoria 

mobilelor, a mai abstractă şi cea mai inclusivă, o categorie subordonată, precum categori meselor de 

bucătărie, cea mai puţin inclusivă şi cea mai concretă, şi o categorii intermediară sau de bază, precum 

categoria masă. în studiul prototipicitătii, aceşti categorii de bază sînt cele mai importante, căci sînt în 

acelaşi timp bogate ir atribute şi bine diferenţiate în raport cu alte categorii de bază. De exemplu, masa 

lampa şi scaunul sînt trei categorii de bază, ele evocă multe caracteristici şi aj relativ puţine în comun. 

Fiecare dintre aceste categorii regrupează mai muld obiecte care induc comportamente asemănătoare 

în măsura în care aparţin aceleiaşi categorii de bază, dar care duc la comportamente diferite atunci cînd 

aparţin unor categorii diferite. La un nivel subordonat, categorii precum scaun de bucătărie^ scaun de 

salon, scaun de bistrou sînt la fel de bogate în raport cu caracteristicii» evocate, dar nu permit 

diferenţieri la fel de nete la acelaşi nivel de incluziune, j Aceste diferenţe de nivel de includere ar 

interveni şi în reprezentarea personajelor, a rolurilor sociale sau a trăsăturilor de personalitate. Cantor 

şi Mischel (1979) arată j aceasta în cazul categoriilor precum persoane extravertite (nivel supra-

ordonat), tipuri comice (nivel intermediar) şi clown (nivel subordonat).                               ţ 
O sarcină importantă ce revine psihologilor sociali constă în studierea condiţiilor sociale care 

favorizează actualizarea clasificărilor mai dihotomice, de genul r apartenenţă totală sau neapartenenţă, 

a clasificărilor în funcţie de apartenenţele încrucişate, sau a clasificărilor prototipice, cu grade diferite 

de apartenenţă. Nu . este vorba de a decide in abstracto ce formă de clasificare ar fi mai adaptată sau 

mai caracteristică pentru funcţionarea noastră psihologică. Dar raporturile sociale structurează 

reprezentările inter-grupale în funcţie de una sau alta din aceste moda- ^ lităţi de categorizare. 
W. D.   V 
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DEFINIRE DE SINE SI IDENTITATE SOCIALĂ 
Noţiunea de identitate propune o definiţie a individului situată la articularea dintre domeniul 

sociologic şi cel psihologic. Ea permite să ne întrebăm care este importanţa apartenenţelor sociale în 

definirea individului şi care este partea propriu-zis individuală, idiosincrasică, introdusă în această 

definiţie. Reflecţia asupra identităţii pune problema generală a integrării agenţilor sociali într-un spaţiu 

social (recunoaşterea unei apartenenţe) şi, în acelaşi timp, problema faptului că aceşti agenţi caută un 

loc specific în acest spaţiu social (caută să se diferenţieze, să se singularizeze). Dacă noţiunea de 

identitate ocupă un loc central în psihologia socială, aceasta se explică probabil prin faptul că ea nu 

face decît să reia o temă majoră, una din preocupările principale ale acestei discipline. După cum scria 

Codol (1979, 424), „această preocupare majoră - obiect al unor dezbateri foarte vechi atît în filozofie, 

religie sau ideologie, cît şi în psihologie - este pur şi simplu un conflict între afirmarea şi necesitatea 

individuală şi afirmarea şi necesitatea colectivă; între căutarea unei identităţi personale şi căutarea unei 

identităţi colective ; între ceea ce constituie în acelaşi timp diferenţa individuală şi similitudinea cu 

celălalt; între vizibilitatea socială şi conformism; pe scurt, între individ şi grup". Iar această 

preocupare, care poate lua forme multiple, trimite la raportul -adesea gîndit ca opoziţie - între 

individual şi colectiv, raport aflat în centrul psihologiei sociale. 
1. Eul, eul social şi eul psihologic 
La G.H. Mead (1934, 1963) întîlnim deja ideea că eul (seif în engleză, în franceză le soi) este constituit 

în acelaşi timp dintr-o componentă „sociologică", eul social (me, în franceză le moi), care nu ar fi decît 

o interiorizare a rolurilor sociale, şi dintr-o componentă mai personală, eul psihologic (/, în franceză 

leje). Şinele nu ar fi deci numai o organizare, o interiorizare a atitudinilor sociale. Eul unui individ se 

dezvoltă plecînd de la judecăţi pe care celălalt le emite asupra lui în interiorul unui context social în 

care individul şi acest celălalt inter acţionează. La fel se întîmplă în cazul comportamentelor şi al 



rolurilor sociale: de exemplu, copilul adoptă la joacă rolurile celuilalt, pînă cînd acestea devin propriile 

sale roluri. Dar, dacă eul se constituie prin participarea la procesul social, nu rezultă din aceasta că 

eurile tuturor indivizilor sînt identice şi interşanjabile. „Faptul că eul se constituie în 
Capitolul 
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procesul social şi că reprezintă un reflex individual al acestuia sau - mai exact - ua reflex al acelui 

model de comportament organizat pe care procesul social îl prezinţi şi pe care indivizii îl încorporează 

în structura lor respectivă, toate acestea nu sînl incompatibile cu faptul că orice eu are propria sa 

individualitate, modelul său unic". Mai departe, citim: „Originea socială, constituţia şi structura 

comună a eurilor nu exclud mari diferenţe şi variaţii între ele, şi nu interzic individualitatea mai mult 

sau mai puţin distinctă pe care fiecare eu o posedă de fapt" (Mead, 1963,1 17l-l72). 
Cum se pot explica diferenţele individuale sau, altfel spus, specificitatea fie-l cărui eu, dacă procesul 

constitutiv al eului este identic pentru fiecare individ ?l Mead este obligat să distingă două aspecte ale 

eului: eul psihologic care ari reprezenta eul ca subiect şi eul social care ar reprezenta eul ca obiect. Mai 

exact: I „eul psihologic este reacţia organismului la atitudinile celorlalţi; eul social estel ansamblul 

organizat de atitudini ale celorlalţi pe care ni le asumăm. Atitudinile celorlalţi constituie eul social 

organizat, la care reacţionăm ca eu psihologic" (Mead, 1963, 149). 
De fapt, trebuie să considerăm „eul psihologic şi cel social ca elemente constitutive ale eului" (ibid., 

178). Eul rezultă, în cele din urmă, dintr-o interacţiune,] dintr-o tensiune dialectică între eul psihologic 

şi cel social. Eul psihologic reprezintă aspectul creator al eului care răspunde atitudinilor interiorizate 

ale celuilalt, pe cînd eul social este tocmai acest ansamblu organizat de judecăţi ale celuilalt pe care 

eul şi le asumă. Eul este constituit din „conversaţia dintre eul psihologic şi eul social", în măsura în 

care această „conversaţie" reprezintă transpunerea în conduita individului a procesului care, în 

interacţiuni, leagă un organism de celelalte. 
Mead (1963, 170) stabileşte o distincţie între eul social conformist şi eul psihologic creator: „spunem 

despre un individ conformist că are aceleaşi idei ca şi vecinii săi. în aceste circumstanţe, el este cu 

greu ceva mai mult decît un eu social; adaptările sale sînt slabe şi se produc, după cum am spus, în 

mod inconştient. Opus acestui eu social există individul care are o personalitate definită, care 

reacţionează la atitudinea organizată printr-o diferenţă semnificativă. într-un asemenea om, eul 

psihologic este cel care domină experienţa. Aceste două faze care apar în mod constant sînt cele mai 

importante pentru eu". 
După cum există o relaţie dialectică între eul psihologic şi eul social, se desenează şi o relaţie între 

individ şi societate, plecînd de la tensiunile dintre eu şi celălalt. Astfel, dacă eul social este produsul 

societăţii care îi determină conţinutul, societatea este transformată, în acelaşi timp, de acţiunile eului 

psihologic. Dacă, pentru Mead (1963, 153), „nici un individ nu poate reorganiza întreaga societate, ... 

omul afectează în mod continuu societatea prin propria-i atitudine, fiind atent la atitudinea grupului 

faţă de el şi reacţionînd la această atitudine. Prin această reacţie, el modifică atitudinea grupului". 
în definitiv, eul este, pentru Mead, mai puţin o „substanţă", o structură, cît un proces ; el reiese din 

trecut, din interacţiunea cu celălalt, are în prezent o funcţie ce poate fi calificată drept ajustare la o 

situaţie dată şi presupune capacitate de schimbare în viitor în măsura în care din această ajustare 

rezultă ceva nou. 
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2. Perspective psihanalitice 
Un alt curent de cercetare este interesat de personalitatea inserată într-un context social: este vorba de 

curentul numit psihanaliză „culturalistă", Kardiner (1939) fiind unul din primii săi reprezentanţi. încă 

din 1927, etnologi precum Malinowski sau Margaret Mead în 1928, repun în cauză anumite noţiuni 

psihanalitice de bază, precum universalitatea complexului lui Oedip şi a perioadei de latenţă. După 

cum arată Deutsch şi Krauss (1965, 1972, 182), „numeroasele studii antropologice realizate asupra 

unor societăţi neoccidentale, elementare, au adus multe argumente pentru respingerea ciudatei optici 

psihanalitice conform căreia burghezii vienezi, pacienţii lui Freud, ar fi prototipuri ale umanităţii". 

Dimpotrivă, anumite noţiuni psihanalitice precum identificarea, desemnînd primul ataşament afectiv al 

copilului pentru celălalt şi, la adulţi, atitudinea care comportă fie introiecţia („introducerea" celuilalt în 

eu), fie proiecţia („introducerea" eului în celălalt) permit să înţelegem mai bine cum poate deveni un 

individ parţial conform modelelor culturale. Paralel cu acest „conformism", psihanaliza contribuie la 



explicarea modului în care constrîngerile instituţionale ajung să creeze eterogenitatea, ca urmare a 

unor mecanisme de apărare, de exemplu, şi nu a unor simple obiceiuri stereotipe. 
Această influenţă a „culturii" asupra personalităţii se regăseşte la nivelul a ceea ce Kardiner, dar şi 

Linton (1945, 1968) numesc personalitatea de bază. Este vorba despre un tip mediu de personalitate, 

comportând trăsături comune unei culturi. Mai exact, personalitatea de bază defineşte personalitatea 

împărtăşită de membrii unei aceleiaşi societăţi şi rezultînd din experienţe comune. Pentru Kardiner, 

această personalitate se formează esenţialmente în copilărie. în plus, ea este poate factorul cel mai 

important de integrare socială: într-adevăr, prezentă în instituţiile caracteristice ale unei culturi, 

personalitatea de bază va modela individul în conformitate cu normele, valorile şi ideologiile; ea îl va 

adapta societăţii. Mai mult decît un simplu reflex cultural, ea reprezintă în acelaşi timp un factor de 

existenţă şi de continuitate. 
Alţi autori, precum, de exemplu, Fromm (1941, 1963; 1956, 1966), privesc această personalitate de 

bază din perspectiva societăţilor moderne complexe: este vorba despre ceea ce se numeşte „caracter 

social" sau caracter naţional. Acest caracter social desemnează caracteristicile relativ permanente ale 

personalităţii membrilor unei societăţi, rezultate din experienţe de bază şi dintr-un mod comun de 

existenţă; printre funcţiile sale, figurează şi adaptarea individului la societate, astfel încît acesta să 

acţioneze cum trebuie. De exemplu, societăţile industriale cer trăsături de caracter precum ordinea, 

punctualitatea, disciplina, care constituie o parte a caracterului social, sînt producţii ale acestuia, dar şi 

principii generatoare de cultură. 
într-o societate complexă, nu există una, ci mai multe personalităţi modale : în funcţie de diversele 

subculturi, ar exista personalităţi „multimodale". Erikson (mai ales în 1963) trece de la conceptul de 

personalitate modală la cel de identitate. După cum subliniază Zavalloni (1973, 246), în această optică 

neofreudiană, conceptul de identitate este definit cu ajutorul a patru dimensiuni: 
„1. Conştiinţa unei identităţi individuale trebuie considerată ca un sentiment pozitiv, prezent în toate 

aspectele eului; 2.  stabilitatea caracterului personal; 
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3.    sinteza pe care o constituie eul (ego-synthesis) este concepută ca o forrnlj integrare a eului, 

superioară sumei identificărilor din copilărie; 
4.    o solidaritate internă cu idealurile şi cu identitatea de grup." 
Identitatea este deci concepută ca rezultînd din interacţiunea dintre dimensiuţ sociologică şi 

psihologică ale individului; identitatea ar rezulta deci din inu, acţiunea dintre individ şi societate. în 

paralel cu această conceptualizare, se puiy altă problemă majoră:  aceea de a şti cum putem intui, cum 

putem „măsu identitatea, mai ales identitatea socială. 

3. Măsurarea identităţii 
Noţiunea de identitate socială este legată de cercetările asupra rolurilor soci* asupra poziţiilor ocupate 

de un individ într-o societate. Această concepţie eP foarte clară şi explicită la Sarbin şi Allen (1968, 

550) pentru care „identitaB socială ar fi o parte a procesului eului, reprezentînd cogniţiile ce decurg f 

plasarea în ecologia socială". Pentru aceşti autori, stabilirea unui rol trebuie con» derată o variabilă 

independentă, exercitînd o influenţă asupra altor aspecte £ conduitei, mai ales asupra identităţii 

sociale: cele trei dimensiuni ale identitai sociale ar fi deci statutul, valoarea şi implicarea.                                              
■% 
Statutul reprezintă poziţia, locul ocupat în structura socială. Dacă rolul permis plasarea unei persoane 

pe o dimensiune de statut, el permite şi evaluarea acestfi persoane, plasarea ei pe o dimensiune 

evaluativă. în fine, cu cît implicarea uni individ într-un rol va fi mai importantă, cu atît acest rol va 

contribui la identitatea sa.i 
Cum poate fi înţeleasă identitatea socială? Pentru Sarbin şi Allen (1968, 554)şi deşi nu au fost 

elaborate în aceasta perspectivă, „numeroase procedee folosii© pentru evaluarea caracteristicilor eului 

pot fi utilizate mutatis mutandis pentnp aprehensiunea identităţii: liste de adjective, scări de atitudini, 

eseuri autoa biografice, inventare, etc. în alţi termeni, aceste tehnici definesc schimbările» produse în 

structurile cognitive referitoare la «locul persoanei în lume»". Totuşi,f tehnica cel mai des folosită în 

studiul identităţii sociale se datorează lui Kuhn şi McPartland (1954): este vorba de testul „Cine sînt eu 

? ". 
Conduita unui individ - aceasta este ipoteza de bază - depinde de identitatea sa; iar identitatea sa 

decurge din locul pe care îl ocupă în societate. „Twenty Statements ( Test" (TST) serveşte la testarea 



acestei ipoteze. 
Tehnica folosită este foarte simplă: se cere fiecărui subiect să răspundă de 20 ' de ori la rînd întrebării 

„Cine sînt eu?", fiecare răspuns trebuind să fie diferit. Rezultatele obţinute arată că subiecţii răspund 

mai întîi în termeni de categorizare 
! 
socială care desemnează un rol, un statut sau apartenenţa la un 

grup (de exemplu, 
( 
bărbat, student, catolic...). După epuizarea acestor răspunsuri consensuale, so- '• 

ciologice, poziţionale, adică după epuizarea „etichetelor sociale", apar ceea ce autorii numesc 

răspunsuri „subconsensuale" sau răspunsuri subiective, idiosin-crasice (de exemplu, fericit, tulburat, 

inteligent...). 
Gordon (1968) foloseşte aceeaşi tehnică şi cere unui număr de 156 de studenţi să răspundă de 15 ori la 

rînd la întrebarea „Cine sînt eu? ". Răspunsurile cele mai frecvente sînt vîrsta (82%) şi sexul (74%). 

Categoriile identităţii sociale, precum vîrsta, profesiunea, sexul, sînt o parte a conceptului de sine a 

individului. Identitatea socială subiectivă ar varia în funcţie de poziţia socială obiectivă. De exemplu, 

femeile menţionează mai des decît bărbaţii categoria lor sexuală de apartenenţă, 
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negrii îşi menţionează apartenenţa etnică mai des decît albii şi evreii apartenenţa religioasă mai des 

decît creştinii. O situaţie de minoritate, o poziţie dominată ar duce deci la conştientizarea mai acută de 

către indivizi a categoriei sau categoriilor sociale care îi fac minoritari. 
Gordon stabileşte o distincţie între identitatea socială şi identitatea personală. Mai exact, plecînd de la 

analiza răspunsurilor la testul „Cine sînt eu? ", el distinge categorii de răspunsuri care merg de la polul 

social la polul personal: 
1.  caracteristicile atribuite care se referă la categoriile cărora individul le aparţine prin naştere sau prin 

funcţiile desemnate (sex, origine etnică şi naţională, religie); 
2.  rolurile şi apartenenţele referitoare la rolurile parentale, precum mamă, frate, la apartenenţa 

politică, la ocupaţia profesională (poziţii dobîndite); 
3.  identificările abstracte, existenţiale, convingerile ideologice ; 
4 interesele şi activităţile, interesele intelectuale, activităţile artistice ; 
5. caracteristicile personale, incluzînd valorile morale, autonomia sau simţul de autodeterminare, 

percepţia unităţii eului, integrarea la nivel personal, competenţele individuale. 
Acest test ne permite să ştim dacă individul se identifică grupurilor de apartenenţă; în schimb, el nu 

permite să se cunoască semnificaţia dată de individ componentelor sociale ale identităţii sale 

(„valoarea" pe care un individ o acordă acestor grupuri de apartenenţă), nici să se ştie dacă le percepe 

ca un avantaj sau ca un dezavantaj. Grupurile desemnate de un individ sau proeminente în mintea sa, 

nu sînt în mod necesar importante în identitatea acestui individ. Testul „Cine sînt eu? " nu permite nici 

explorarea modalităţilor de articulare a componentelor sociale şi personale ale identităţii. Această 

tehnică presupune o distincţie între componentele sociale ale identităţii sociale a unui individ (bărbat, 

femeie, student, profesor, catolic, evreu...) şi componentele identităţii personale (de exemplu, amabil, 

inteligent, nerăbdător...). Or, atributele personale sînt legate de categoriile sociale şi constituie, într-un 

fel, trăsăturile lor caracteristice. Aceste limite au făcut-o pe Zavalloni să elaboreze o nouă tehnică de 

investigare a identităţii. 
Pentru Zavalloni, identitatea psihosocială ar trebui concepută „ca o structură cognitivă legată de 

gîndirea reprezentaţională" (1973, 251). 
Pentru a descoperi relaţiile funcţionale dintre conştiinţa subiectivă a identităţii (identitate personală) şi 

atributele sociale obiective (identitate socială) vom încerca să analizăm în ce mod apartenenţa la 

grupuri date (naţiune, clasă socială, sex, etc.) afectează percepţia de sine şi a valorilor personale, şi 

reciproc. 
Inventarul identităţii sociale comportă două faze. în cea dinţii, subiecţii trebuie să spună ce le vine în 

minte (asociaţie liberă) atunci cînd evocă membrii unui grup căruia îi aparţin, gîndind fie „Noi...", fie, 

„Ei..." (de exemplu, „Noi francezii sîntem..." sau „Ei, francezii, sînt..."). Cînd se obţin cel puţin 5 

răspunsuri la o întrebare se trece la întrebarea următoare. Aceeaşi tehnică este folosită pentru 

următoarele 8 categorii: naţiune, sex, religie, profesie, clasă socială, apartenenţă sau simpatii politice, 

grup de vîrstă şi statut familial (cel puţin 80 de asociaţii libere, de vreme ce pentru fiecare categorie se 

pune întrebarea „Noi..." şi „Ei..."). Din această primă fază se obţine un material de „gradul unu", 

folosit ca stimul experimental în generarea unor noi date („date de gradul al doilea"). Datele de gradul 

unu sînt supuse astfel unei „introspecţii focalizate", care constituie a doua fază şi presupune trei etape. 

In prima etapă, subiecţii sînt întrebaţi dacă atributele sau caracteristicile pe care le-au asociat fiecărei 



categorii în prima fază li se pot 
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aplica personal, dacă ele sînt favorabile, neutre sau negative şi dacă fiecare ase este, în ochii lor, 

importantă sau esenţială. într-o a doua etapă, subiecţii întrebaţi dacă în timpul asocierii libere au fost 

conştienţi de o diferenţă răspunsurile „Noi..." şi „Ei...", dacă s-au referit la grup în totalitatea lui sau 

subgrup aparte, dacă cred că au emis un punct de vedere personal sau pe ace altor persoane. în fine, 

într-o a treia etapă a introspecţiei focalizate, se caută i afle semnificaţiile asociate atributelor sau 

caracteristicilor, atunci cînd acestea utilizate pentru descrierea grupului sau atunci cînd sînt utilizate de 

individ pent se descrie pe sine însuşi. 
Această tehnică permite obţinerea unui material considerabil din care ZavaD şi Louis Guerin (1984, 

203-204) trag o serie de concluzii. Mai întîi, „eu" şi „n sînt indisociabili şi constituie o „totalitate 

reversibilă". în alţi termeni, rep zentările eului şi ale lui „noi" trimit la conţinuturi comune, 

împrumutate atîti modelele culturale, cît şi din biografia personală. Individualul şi colectivul ar fij 

acest caz, „un fel de gestalt în care eul este cînd figura şi Alter fondul, ci viceversa, amîndoi fiind însă 

asociaţi şi cimentaţi de ceea ce am putea numi ema identifială". Grupurile sau categoriile abstracte sînt 

„domesticite de către eu graţie unui mecanism de recodare. „Orice grup social, prin natura sa abstractă 

j cvasi-obiect, trebuie - pentru a fi reprezentat - să se încarneze în persoane sj personaje (reale sau 

simbolice) particulare". Aceste personaje încarnează „real tatea" grupului şi sînt „adevărate prototipuri 

ale grupului de identitate (prototipJ identifiale) sau ale grupului de alteritate (prototipuri diferenţiale)". 

în fine, J „sistem de diferenţiere şi de opoziţie binară între eu - non-eu, acelaşi şi celălal pozitiv - 

negativ sau bun - rău" ar fi principiul constitutiv al identităţii. Prl intermediul incluziunilor şi al 

excluziunilor, acest sistem ar permite construiri identităţii sociale subiective (opoziţia noi/ei); prin 

intermediul asimilărilor şi I diferenţierilor, el este cel care permite să se stabilească identitatea personal 

subiectivă (opoziţia eu/non-eu)                                                                        j 
fi 4. Identitate socială, categorizare socială                                     p 
şi competiţie socială                                                                  " 
n O altă abordare a identităţii, mai specific experimentală, ne este furnizată di ci lucrările realizate la 

universitatea din Bristol, plecînd de la cercetările lui Tajfe gj asupra procesului de categorizare.                                                                    
g] 
Tajfel şi Turner (1979) rezumă în propoziţiile următoare concepţia lor despnni „identitatea socială":                                                                                     
ti' 
„1. indivizii încearcă să menţină sau să mărească stima de sine - ei caută si acceadă la o concepţie 

pozitivă despre sine;                                                 m 
2.   grupurile sociale sau categoriile (şi faptul de a le aparţine) sînt asociate unoi 

w 
conotaţii pozitive 

sau negative şi, din acest motiv, identitatea socială poate fi (° pozitivă sau negativă, în funcţie de 

evaluările (care tind să fie împărtăşite ni social, fie în interior, fie între grupuri) acelor grupuri care 

contribuie la pi constituirea identităţii sociale a individului;                                                  ar 
3.    evaluarea propriului grup este determinată prin raportare la alte grupuri specifice, de prin 

intermediul comparaţiilor sociale în termeni de atribute sau de caracteristici da valorizate. O diferenţă 

pozitivă între grupul de apartenenţă şi un alt grup pro- să duce un prestigiu ridicat; o diferenţă negativă 

antrenează un prestigiu scăzut",   cîl 
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Plecînd de la aceste propoziţii, autorii deduc următoarele principii teoretice: 
,1. indivizii caută să menţină sau să acceadă la o identitate socială pozitivi; 
2.   identitatea socială pozitivă este bazată, în mare măsură, pe comparaţiile favorabile care pot fi 

făcute între grupul de apartenenţă şi anumite alte grupuri pertinente. Grupul de apartenenţă trebuie 

perceput ca pozitiv diferit sau distinct de alte grupuri pertinente; 
3.   atunci cînd identitatea socială este nesatisfăcătoare, indivizii vor căuta să părăsească grupul căruia 

îi aparţin pentru a intra într-un grup mai pozitiv şi/sau să acţioneze astfel încît propriul lor grup să 

devină pozitiv." 
Tajfel şi Turner adaugă că există cel puţin trei feluri de factori care pot influenţa discriminarea dintre 

grupuri: mai întîi, indivizii trebuie să fi interiorizat apartenenţa lor la un grup ca un aspect al 

conceptului de sine; situaţia socială trebuie să permită comparaţii între grupuri în care selecţia şi 



evaluarea atributelor pertinente este posibilă; în fine, cu cît două grupuri vor fi mai asemănătoare, mai 

apropiate, cu atît posibilitatea de comparare va fi mai mare sau, în alţi termeni, grupul de apartenenţă 

nu poate fi comparat cu orice alt grup: acesta trebuie să pară pertinent pentru a determina o comparaţie 

între grupuri. 
Numeroase cercetări care au folosit paradigma experimentală a „grupului minimal", pusă la punct de 

Tajfel şi de colaboratorii săi (a se vedea în capitolul 1 experienţa lui Tajfel et al.), au urmărit punerea 

în evidenţă a efectelor căutării unei identităţi sociale pozitive asupra comportamentelor intergrupuri. 

Rezultatele arată că, atunci cînd subiecţii trebuie să-i remunereze pe membrii propriului grup 

experimental (şi pe ei înşişi), ca şi pe membrii unui alt grup pentru participarea la experiment, ei nu 

caută în mod sistematic să sporească cîştigul propriului grup (şi, deci, propriul lor cîştig). Dimpotrivă, 

ei elaborează o strategie consistînd în sacrificarea unei părţi a recompensei monetare destinată 

propriului grup şi lor înşişi, pentru a dobîndi o distincţie pozitivă faţă de celălalt grup. în plus, subiecţii 

discriminează mai mult în favoarea propriului grup de apartenenţă atunci cînd comparaţiile cu alt grup 

sînt pertinente. Din acest motiv, Turner, Brown şi Tajfel (1977, 16) vor afirma, în concluzia acestor 

experimente, că „aceste cercetări ilustrează o formă de discriminare competitivă între grupuri... bazată 

nu numai pe interese economice opuse, ci chiar sacrificînd aceste interese. Este clar că o asemenea 

discriminare în favoarea grupului de apartenenţă nu poate fi explicată prin teoria conflictului obiectiv 

dintre grupuri... Procesele identităţii sociale... pot reprezenta un factor autonom în discriminarea 

intergrupuri, a cărui cauză este distinctă de relaţiile între interesele obiective ale grupurilor". 
Să menţionăm şi cîteva rezultate ale unui studiu realizat de Brown (1978) într-o mare uzină, de 

construcţii aeronautice de la Bristol, în Marea Britanic în această uzină se găseau două grupuri de 

muncitori: membrii grupului de dezvoltare (ocupîndu-se de dezvoltarea şi de încercarea noilor 

avioane) care cîştigau, în momentul studiului, aproximativ 20 de pence mai mult decît membrii 

grupului de producţie (ce produce avioane comercializate). Să remarcăm că în istoria ultimilor ani, în 

mod tradiţional, muncitorii din grupul de dezvoltare cîştigau puţin mai mult decît cei din grupul de 

producţie (niciodată mai mult de o liră în plus pe săptămînă), dar că acest avantaj era ameninţat. 

Brown cere muncitorilor din aceste două grupuri să decidă, cu ajutorul unor matrici adaptate după cele 

folosite de Tajfel et al. (1971) cît ar trebui să cîştige membrii fiecărui grup (a se vedea tabelul 1). 
44 
PSIHOLOGIE SOCIALĂ EXPERIMB 
«JIR 
Tabelul 1 - Matrici utilizate pentru determinarea strategiilor folosite în compararea săli 
Iul 
Tipl 
Salarii                   Salarii 
pentru                   pentru 
Dezvoltare             Producţie 
63,30 L 64,30 L 

62,80 L 63,30 L 

62,30 L 62,30 L 

61,80 L 61,30 L 

61,30 L 60,30 L 

ătr 
Tip 2 
Salarii                   Salarii 
pentru                   pentru      fgc 
Dezvoltare              Producţie   E 
65,10 L du 68,10 L 

65,60 L 67,10 L 
Ai 

66,10 L 66,10 L     ie: 



66,60 L 65,10 L      ip, 

67,10 L 64,10 L      L 

După Brown, 1978 
Salariile săptămînale, în lire engleze. 
e au ne 
anau dic& 
Subiecţii umpleau patru pagini de matrici, două pe care figura matricea de triS (o dată cu grupurile în ordinea 

prezentată în exemplul din tabelul 1, o dată inversl ordinea grupurilor) şi două pagini pe care figura matricea de 

tip 2 (cu aceeB inversiune a ordinii grupurilor pe cele două pagini). 
Rezultatele arată că membrii grupului de producţie aleg în marea lor majori™ (aproximativ 70%) căsuţele din 

mijlocul celor două tipuri de matrici, adică aefl căsuţe care atribuie un salariu egal lucrătorilor din propriul grup 

şi celor din gruj| de dezvoltare. Strategia lor dominantă ar fi deci încercarea de a stabili o asemăn o egalitate cu 

membrii grupului de dezvoltare ale căror salarii sînt uşor mai ridicai decît ale lor. Membrii grupului de 

dezvoltare, în proporţie de 70%, aleg, în cazE matricii de tip 1, cînd grupul lor este în dreapta şi celălalt grup în 

stînga, căsuţei din susul matricii, ceea ce revine la stabilirea unei diferenţe pozitive faţă de celălal grup. 

Dimpotrivă, atunci cînd grupurile figurează în aceeaşi ordine ca în exemplK din tabelul 1, ei aleg mai degrabă 

căsuţele din centru. în matricile de tip 2, nuna 37% din membrii grupului de dezvoltare aleg căsuţele din mijlocul 

matricii, ceilall subiecţi alegînd mai degrabă căsuţele din josul matricii atunci cînd cele doiF grupuri figurează în 

ordinea din exemplul dat, şi mai degrabă căsuţele din sust matricii în cazul unei ordini inverse. în alţi termeni, 

membrii grupului de „stat» scăzut" (grupul de producţie) au mai degrabă tendinţa de a folosi o strategie cari 

stabileşte o paritate a cîştigurilor între cele două grupuri, pe cînd membrii grupul ii de statut relativ superior 

(grupul de dezvoltare) utilizează mai adesea o strategii vizînd stabilirea unei diferenţe pozitive a cîştigurilor în 

favoarea lor. O alta măsurare făcută de Brown merge în acelaşi sens; cînd se cere membrilor celoJ două grupuri 

să estimeze salariul pe care ar trebui să-l primească muncitorii celoil două grupuri (a se vedea tabelul 2), 

membrii grupului de statut scăzut nu stabilesc! o diferenţă semnificativă între cele două grupuri, pe cînd membrii 

grupului deJ dezvoltare atribuie salarii mai ridicate muncitorilor din propriul lor grup decîtP celor din celălalt 

grup. 
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Tabelul 2 - Media salariilor atribuite muncitorilor din cele două grupuri ie către membrii celor două 

grupuri 

 Dezvoltare Producţie 

(salarii existente) (62,18 L) (61,98 L) 
Subiecţi 
Dezvoltare 
Producţie 

71,21 L 69,16 L 70,81 L 69,06 L 

DupăBrown, 1978 
Aceste cercetări lasă să se creadă că, într-adevăr, indivizii caută, aşa cum presupuneau autorii, să 

acceadă la sau să prezerveze o imagine pozitivă de sine ; ei tind către această auto-evaluare pozitivă 

prin intermediul unei competiţii sociale între grupuri, tinzînd să valorizeze grupul lor de apartenenţă în 

raport cu alte grupuri. 
5. Depersonalizare şi identificare socială 
Acestor afirmaţii referitoare în mod direct la identitatea socială trebuie să le adăugăm anumite 

elemente ce permit mai buna sesizare a modului în care sînt conceptualizate, din această perspectivă, 

raporturile dintre aspectele sociale şi aspectele personale ale identităţii. Tajfel şi Turner introduc o 

distincţie între ceea ce ei numesc polii extremi ai comportamentului social, poli care trimit la 

comportamentele interpersonale şi intergrupuri. „La un capăt (care, după toate probabilităţile, nu poate 

fi găsit sub această formă «pură» în «existenţa reală») descoperim interacţiunile dintre doi sau mai 

mulţi indivizi, indivizi definiţi în întregime prin relaţiile lor interpersonale şi prin caracteristicile 

individuale, deloc afectaţi de diversele grupuri sau categorii sociale de apartenenţă. La cealaltă 

extremă, se găsesc interacţiunile între cel puţin doi indivizi (sau grupuri de indivizi), total determinaţi 

de apartenenţele lor respective la diferite grupuri sau categorii sociale, deloc afectaţi de relaţiile 

interindividuale între persoanele în chestiune. Şi în acest caz este puţin probabil să întîlnim în situaţiile 

«reale» forme «pure» ale acestei extreme" (Tajfel şi Turner, 1979, 34). După cum remarca Turner 

(1981), comportamentului intergrupal (şi discriminării intergrupale) îi corespunde identitatea socială, 



iar comportamentului interpersonal (şi diferenţierii dintre eu şi celălalt) îi corespunde identitatea 

personală. Atunci cînd identificarea cu un grup creşte, se trece de la polul interpersonal la polul 

intergrupal. Concluziile anumitor cercetări realizate de Turner (1975) arată că subiecţii nu acţionează 

în termeni de diferenţiere între grupuri decît atunci cînd aceasta reprezintă pentru ei singurul mod de 

obţinere a unei auto-evaluări pozitive, de acces la o identitate pozitivă. Dacă se poate acţiona în 

termeni de diferenţiere între eu şi celălalt, bias-ul intergrupal nu se manifestă. Acesta apare numai 

atunci cînd fenomenele de identificare cu grupul permit o identitate pozitivă. Altfel spus, categorizarea 

în sine nu este suficientă pentru a provoca o diferenţiere între grupuri; subiacentă procesului de 

cateşorizare socială ar fi tendinţa de a stabili o diferenţiere pozitivă între eu şi altul. în alţi termeni, 

dacă individul, prin identificarea cu grupul, accede la o identitate pozitivă, el stabileşte o diferenţă 

între grupuri, dar nu mai are tendinţa de a stabili o diferenţiere faţă de ceilalţi membri ai grupului său, 

iar dacă individul are posibilitatea de a se 
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diferenţia direct de celălalt (şi, prin aceasta, poate accede Ia o evaluare pozitiv^ sine), el nu va mai 

stabili o diferenţiere între diferitele grupuri din anturajul săfţ 
Plecînd de la această dihotomie clară între comportamentele individualp intergrupuri, cu cît identitatea 

socială este mai puternică, cu atît identitatea pejpi nală este mai puţin importantă şi cu cît identitatea 

personală este mai salientă'g, atît individul are mai puţin nevoie de o identitate socială, de vreme ce 

identiti socială, ca şi identitatea personală, satisfac aceeaşi nevoie de imagine pozitiv^ sine. O mai 

mare salienţă a apartenenţei la un grup presupune o identificare spa' a fiecărui subiect cu in-group-ul 

şi, în acelaşi timp, diminuarea diferenţierii îJn sine şi in-group, în paralel cu exacerbarea diferenţelor 

între grupuri. Fapt evoole de altfel, de Turner, atunci cînd introduce noţiunea de „depersonalizare". 

Pentrolifi „factorii care sporesc salienţă categorizării în in-grouplout-group exterior tindde sporească 

identificarea (similitudinea, echivalenţa, interşanjabilitatea) între eiie ceilalţi membri ai grupului 

(precum şi diferenţierile faţă de membrii unui alt gniiv şi, prin aceasta, depersonalizează eul pe 

dimensiunile stereotipice care caracterizau* ză grupul de apartenenţă. Depersonalizarea trimite la 

procesul de «auto-stereotipyoi prin intermediul căruia indivizii ajung să se considere, înainte de toate, 

exempli interşanjabile ale unei categorii, mai degrabă decît indivizi unici şi distincţi unulji c celălalt" 

(Turner, 1987, 50). Identitatea socială şi identitatea personală sînt comim pute atunci ca doi poli care 

se exclud reciproc. Se poate observa că sîntem depadifi de proiectul lui Mead care, graţie, între altele, 

principiului unei conversaţii între bm şi Mine, credea că poate depăşi antinomia dintre individ şi 

societate, individcă, devenind o creaţie continuă a societăţii şi societatea o creaţie neîntreruptă a 

indivizilodifi 
Căutînd să precizeze raporturile dintre versantul psihologic (care trimite în ( unicitatea individului 

gîndit ca posesor al unei constelaţii specifice de trăsături) Coi sociologic (acela al apartenenţelor, al 

similitudinilor, al identicului, al asemănatît torului) al identităţii, Turner (1987) va distinge trei nivele 

în definirea eului:      ma 
a) un nivel supra-ordonat, referitor la definirea eului ca fiinţă umană, trimiţînd . identitatea umană 

bazată pe comparaţii între specii (similitudine în interiori
st 

speciei umane, diferenţe faţă de alte forme 

de viaţă);                                   "ce 
un nivel intermediar al definirii de sine ca membru al unui grup (similitudii

un
' intra-grupale şi diferenţe 

intergrupuri), trimiţînd la o identitate socială bazată"'' 
b) 
c) 
comparaţii intergrupuri (intra-specie); 
(c& 
sau 
de 
şi un nivel subordonat al definirii de sine ca fiinţă singulară (diferenţiere într eu şi celălalt în interiorul 

grupului de apartenenţă), trimiţînd la o identital personală bazată pe comparaţii interpersonale (intra-

grup). 
A                                                                                                                                                                            CAJJ 
In aceeaşi ordine de idei, se poate spune că procesul de „particularizare" propu ax Billig (1985) poate 

fi apropiat de nivelul subordonat definit de Turnei cer, într-adevăr, pe cînd categorizarea se referă la 

procesul care consistă în plasare cer, unui element aparte într-o categorie generală sau în gruparea lui 



alături de alţi elemente, particularizarea trimite la procesul graţie căruia un element aparte si distinge 

de categoria generală sau de alte elemente. Dar introducerea acestor diferiţi niveluri lasă problema 

opoziţiilor între dimensiunile sociale şi personale ale indenti taţii neschimbată, de vreme ce continuă 

interesul faţă de relaţiile de dependenţi negativă care le leagă. 
1. Am respins, în traducerea termenului francez saillant corespondenţii româneşti evident, proeminent, preponderent sau 

relevant. Propunem soluţia împrumutului conceptelor echivalente din literaturi americană : substantivul salienfă şi adjectivul 

salient. 
de 
baz 
cor 
ele

1 
a si 
sau 
dif 
im{ 
dift 
_ 
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De fapt, din toate aceste lucrări se degajă impresia că avem mari dificultăţi de a ieşi din această 

opoziţie dintre individual şi colectiv, că sîntem închişi într-o logică dihotomică, prin care similitudinea 

şi diferenţa, identitatea socială şi identitatea personală devin doi poli negativ dependenţi. Totuşi, 

rezultatele altor cercetări arată că, în anumite condiţii, indivizii caută în acelaşi timp similitudinea şi 

diferenţa. 
6. Covariaţia între identitatea socială şi identitatea personală 
Unul din modurile de a rezolva această opoziţie între individual şi colectiv este de a pleca de la ideea 

unei identităţi, aflate în „ţara nimănui", dintre similitudine şi diferenţă, de la postulatul necesităţii unei 

reglări, a unui dozaj, a unei medii între identitatea socială şi cea personală (un echilibru între două 

tendinţe opuse, tendinţa de asimilare, de afiliere, de integrare - care trimite la similitudine - şi tendinţa 

de divergenţă sau de „a fi diferit" - corespunzînd la ceea ce am putea numi individualism şi trimitînd la 

diferenţiere). Tap (1985, 1988) afirmă aceasta atunci cînd vorbeşte de un „compromis" între factorii 

sociali şi individuali în identitate. 
Dar există cel puţin un alt mod de a conceptualiza articularea între similitudini şj diferenţe, între 

identitatea socială şi personală. Este vorba de modelul covariaţiei similitudinilor şi a diferenţelor. 

Decît să plecăm de la postulatul conform căruia diferenţierile interindividuale şi intergrupuri sînt 

plasate la cele două extremităţi ale unui continuu, fiind astfel, cel puţin parţial, mutual exclusive, se 

poate considera că, în anumite condiţii, cu cît identificarea cu un grup este mai puternică, cu atît 

diferenţierea interindividuală în interiorul grupului este mai importantă. Lucru pus în evidenţă de 

Codol (de exemplu, în 1975) prin ceea ce el numeşte fenomenul de Conformism Superior de Sine: cu 

cît un individ aderă la normele unui grup, cu atît el are tendinţa de a se distinge de ceilalţi membri ai 

grupului, considerîndu-se mai conform normelor decît aceştia. Are loc o căutare simultană a 

similitudinii şi a diferenţei: dacă te simţi asemănător, în mod simultan (şi nu în contrapunct) te simţi 

diferit. Propoziţia centrală a acestui model afirmă că un proces general de „centrism cognitiv" se 

manifestă atunci cînd introducem la indivizi reprezentarea unui univers dihotomic, împărţit în două 

categorii mutual exclusive. în funcţie de această idee, atît bias-ul de favoritism a in-group-ului sau 

diferenţierea intergrupuri (ceea ce s-ar putea eticheta drept „sociocentrism"), cît şi bias-ul de 

autofavoritism sau de diferenţiere între eu şi celălalt (ceea ce s-ar putea califica, în paralel, drept 

„egocentrism") ar creşte atunci cînd o categorizare devine mai salientă. 
Un anume număr de cercetări ne permit să testăm această propoziţie. Procedura experimentală utilizată 

în aceste lucrări se apropie de cea utilizată în paradigma „grupului minimal" pusă la punct de Tajfel. 

Nu vom intra aici în detaliile acestor cercetări, nici în detaliile rezultatelor. Să spunem doar că, într-

una din aceste cercetări (Deschamps, 1984), realizată cu 88 de elevi ai unei şcoli normale de fete, de 

vîrste între 16 şi 20 de ani, jumătate dintre subiecţi erau repartizaţi, aparent pe baza preferinţelor lor 

estetice (dar, de fapt, în mod arbitrar), în două grupuri, unul constituit din elevele care ar fi preferat, 

chipurile, tablourile lui Klee şi cel al elevelor cărora le-a plăcut Kandinsky (condiţia de categorizare). 

Cealaltă jumătate a subiecţilor nu era repartizată în două grupuri, nici o inducţie de apartenenţă Klee 



sau Kandinski nefiind efectuată (condiţia de necategorizare). Se prezicea că diferenţierea eului faţă de 

celălalt, ca şi diferenţierea intergrupuri, va fi mai importantă în condiţia de categorizare decît în cea de 

necategorizare. La nivelul diferenţierii între grupuri se observă, după cum era de aşteptat, o 

discriminare în 
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favoarea in-group-ului în condiţia de categorizare şi, evident, lipsa unui ei acest gen în condiţia de 

necategorizare. La nivelul diferenţierii între eu şi c în condiţia de categorizare, această diferenţiere este 

în mod semnificaţi importantă decît în condiţia de necategorizare: altfel spus, simpla induc subiecţi a 

reprezentării unui mediu compus din grupul lor şi dintr-un alt gr neapartenenţă (unul din efecte fiind, 

bineînţeles, diferenţierea între grupuri) sport mod semnificativ bias-ul de autofavoritism sau 

diferenţierea între eu şi celăl raport cu condiţia de necategorizare (din care lipsea inducţia 

experimentală i categorizări). Este deci suficient să se sporească experimental diferenţierea grupuri 

(prin inducerea, în acest exemplu, a unui univers dihotomizat) pent subiecţii să accentueze diferenţa pe 

care o stabilesc între eu şi celălalt. 
Ba chiar mai mult. Inversa este, de asemenea, adevărată, ceea ce înseamn dacă accentuăm 

experimental diferenţierea între eu şi celălalt într-un grup ferenţierea dintre grupuri se accentuează 

concomitent. O sută doisprezece băii fete, elevi ai unei şcoli secundare, de vîrste între 14 şi 15 ani, au 

participat la o cercetare (a se vedea Deschamps şi Volpato, 1984). Ca şi în condiţia de categori din 

experimentul precedent, subiecţii erau împărţiţi în două grupuri, aparen funcţie de preferinţa lor pentru 

operele a doi compozitori contemporani: Riley Kabelac. Jumătate din subiecţi, cei plasaţi în condiţia 

de individualizare, se aşi tau, în cadrul paradigmei „grupului minimal", ca fiecare individ să primea 

exact remuneraţia ce urma să le fie acordată de diferiţi subiecţi. Cealaltă jumătal subiecţilor era plasată 

într-o condiţie de fuziune, aşteptîndu-se ca membrii u; grup să primească o aceeaşi remuneraţie, 

corespunzînd mediei punctelor date toţi subiecţii diferiţilor membri ai acestui grup. Predicţiile au fost 

verificate, ce ce înseamnă că, în condiţia de fuziune, diferenţierea dintre eu şi celălalt, ca discriminarea 

în favoarea propriului grup sînt mai slabe decît în condiţia de ia vidualizare. Atunci cînd accentuăm 

diferenţierea dintre eu şi celălalt - centrii subiecţii asupra unor indivizi caracterizaţi prin apartenenţa 

lor grupală şi nu asupi grupului în totalitatea sa - diferenţierea dintre grupuri creşte în paralel. 
Trebuie să adăugăm faptul că acest model al covariaţiei pare să se aplice i special indivizilor membri 

ai unor grupuri privilegiate într-un raport intergrupal Nu numai că diferenţierea dintre grupuri şi 

omogenizarea nu variază, în mo necesar, împreună, dar, în plus, variaţia concomitentă a diferenţierilor 

în interiorii unui grup şi între grupuri ar depinde şi de statutul relativ al grupurilor confruntat) 

(Deschamps, 1982; Lorenzi-Cioldi, 1988). Alte cercetări confirmă acelaşi lucruj De exemplu, s-a putut 

arăta (Deschamps şi Doise, 1979) că, atunci cînd băieţi trebuiau să-şi evalueze reuşita la diferite 

sarcini, precum şi pe cea a altor băieţi şi fete, ei realizau o discriminare în acelaşi timp între rezultatele 

băieţilor şi fetelorj cît şi între propriile lor rezultate şi cele ale altor băieţi. Dimpotrivă, dacă fetele fac] 

o discriminare între rezultatele atribuite băieţilor şi cele pe care şi le atribuie, spre] deosebire de băieţi, 

ele nu manifestă nici o tendinţă de a-şi atribui rezultate mail bune decît ale altor membri din propria 

lor categorie. 
Rezultatele cercetărilor pledează pentru pertinenţa modelului covariaţiei similitu-l dinilor şi 

diferenţelor. Bineînţeles, raportul dintre individual şi colectiv se poatel exprima diferit în funcţie de 

situaţii, de culturi, de societăţi. Dar experienţa! simultană a similitudinii şi a diferenţei reprezintă 

probabil „nucleul dur" sau partea I centrală a unei reprezentări de sine mai mult sau mai puţin 

împărtăşită în tipul' nostru de societate. 
J.-C. D.f 
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Capitolul J 
i 

ANCORAREA SOCIALĂ A JUDECĂŢILOR 
A emite o judecată, adică a exprima o opinie favorabilă sau defavorabilă despre cineva sau ceva, este 

adesea considerat drept actul cel mai individual cu putinţă. Or, acest act este, la rîndul său, modelat de 

inserţia sa aparte într-o ţesătură specifică de raporturi sociale simbolice. Fiecare judecată asupra unei 

realităţi cu o oarecare importanţă socială este ancorată în evaluări referitoare la un ansamblu mai vast 

de realităţi sociale, în principii de categorizare şi de ierarhizare ce acţionează încîmpul social. 
Moscovici (1976) foloseşte termenul de ancorare atunci cînd descrie, de exemplu, modul în care în 

anii '50, în Franţa, imaginea psihanalizei s-a inserat în sistemele prealabile de clasificare, de tipologie a 



persoanelor şi de evenimente. Practica socială a psihanalizei, relativ nouă la vremea respectivă, este 

clasată şi denumită în funcţie de legăturile pe care se presupune că le întreţine cu categorii sociale 

evaluate diferit: bogaţii, artiştii, dezechilibraţii, femeile, copiii. într-un fel, psihanaliza este astfel 

considerată o practică rezervată unor părţi ale societăţii şi, prin aceasta, ea nu este luată foarte în serios 

de indivizii care o asociază cu aceste grupuri. 
Diferitele procese de asimilare şi de accentuare a contrastelor şi a categorizărilor explică procesul 

general al ancorării. 
1. Asimilare şi contrast 
Hovland şi Sherif au realizat, încă din anii '50, un ansamblu de cercetări referitoare la factorii care 

influenţează percepţia diferenţelor dintre diferite opinii. Sherif şi Hovland (1961) au presupus că în 

judecăţile pe care indivizii le emit asupra diferitelor opinii şi atitudini intervin fenomene de asimilare 

şi de contrast: ele ar accentua similitudinea între opiniile indivizilor şi altele care sînt destul de 

apropiate, accentuînd în paralel diferenţa dintre opiniile lor şi altele mai îndepărtate. Este vorba, deci, 

de un proces de ancorare, în sensul că judecăţile emise asupra opiniilor particulare depind de alte 

opinii prezente în cîmp. 
Modul cel mai direct de a măsura adeziunea indivizilor la o opinie dată este de a li se cere să-şi 

exprime acordul cu ajutorul unei scări cu mai multe categorii de răspunsuri, mergînd, de exemplu, de 

la +3 la -3, semnificînd: absolut de acord, de acord, oarecum de acord, indiferent, oarecum în 

dezacord, în dezacord, total în dezacord (scara lui Likert în 7 puncte). Se poate, de asemenea, cere 

indivizilor să indice, în legătură cu o serie de opinii, cum li se pare conţinutul acestora, privit în 
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sine, în legătură cu un obiect social: favorabil sau defavorabil ? Adesea, st subiecţilor să claseze 

diverse opinii înscrise pe fişe într-un anume numi teancuri, astfel încît toate opiniile care se găsesc în 

acelaşi teanc să expri atitudine de aceeaşi intensitate în privinţa unei entităţi sociale. Această tehui lui 

Thurstone, care nu implică angajarea directă a subiecţilor, s-a dovedit f utilă pentru studierea efectelor 

de ancorare. 
O cercetare a lui Hovland şi Sherif (1952) avea drept scop tocmai studi judecăţilor pe care membrii 

diferitelor grupuri le emit asupra enunţurilor de op exprimînd atitudini mai mult sau mai puţin 

favorabile în privinţa negrilor. în ace cercetare, s-a verificat faptul că negrii şi albii care au militat în 

mişcări anti-se gaţioniste consideră că un număr foarte ridicat de itemi de judecat sînt fo defavorabili 

negrilor. Subiecţii albi „neutri" sau de-a dreptul „anti-negri" ei dimpotrivă, judecăţi destul de 

asemănătoare şi nu clasează prea multe judecat categoria „extrem de favorabil negrilor". Efectul de 

contrast pare, deci, să acţioneze în acelaşi fel la militanţii din cele două părţi opuse. 
Sînt posibile mai multe interpretări ale acestor rezultate. Cele două grupuri albi „neutri" şi „anti-negri" 

nu diferă poate atît de mult în privinţa opiniilor 1 Alţi cercetători au obţinut, totuşi, rezultate analoage 

(Zavalloni şi Cook, 196: extinzînd în acelaşi timp evantaiul grupurilor de subiecţi luaţi în consideraţii 

studenţi negri (grupul I) şi albi (grupul II) militînd în organizaţiile anti-segregaţionisi subiecţi cu opinii 

egalitariste, dar neangajaţi în organizaţii militante (grupul III subiecţi cu opinii segregaţioniste, dar 

neangajaţi în organizaţii militante (grupul 1] şi, în fine, subiecţi segregaţionişti, cunoscuţi pentru 

apartenenţa lor la grupuri cai au dus o campanie împotriva admiterii studenţilor negri la universitate 

(grupul V) 
Subiecţii aveau în principal sarcina de a situa 114 enunţuri deja folosite de căa Hovland şi Sherif în 11 

categorii mergînd de la „foarte defavorabil negrilor" (primii rang) la „foarte favorabil negrilor" (rangul 

11). Pentru analizarea rezultatelor enunţurile au fost regrupate în trei categorii: enunţuri favorabile, 

neutre sau defa| vorabile negrilor, conform judecăţilor emise de subiecţii unei alte experienţe. 
Tabelul 1 - Judecăţile medii ale celor trei categorii de enunţuri emise de diferitele grupu\ de subiecţi* 
Grupuri de subiecţi    Enunţuri defavorabile   Enunţuri neutre   Enunţuri favorabilei î                            
1,75                      4,29                     9,02 
II 

in rv 

______v__________ 
După Zavalloni şi Cook, 1965 
♦Grupuri de subiecţi de la I (studenţi foarte favorabili negrilor) Ia V (studenţi foarte! defavorabili 

negrilor). Notele scării de judecăţi merg de la 1 (enunţ considerat foarte! defavorabil negrilor) la 11 



(enunţ considerat foarte favorabil negrilor). 
r; Tabelul 1 arată că rezultatele sînt foarte nete pentru enunţurile defavorabile şi E neutre: cu cît 

subiecţii sînt mai favorabili negrilor, cu atît ei consideră că aceste \ judecăţi sînt mai defavorabile 

negrilor. Acest rezultat poate, deci, reflecta un efect R de contrast. Dimpotrivă, nici o tendinţă 

semnificativă nu se degajă din rangurile ■, medii obţinute din enunţurile favorabile. Examinînd mai în 

detaliu rezultatele, se I. 
1,75 4,29 9,02 
1,90 4,52 8,86 
2,14 4,97 8,87 
2,48 5,37 8,48 
2,84 6,05 8,77 
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constată că respectiv 10, 8, 8, 2 şi 3 enunţuri primesc ca rang mediu nota 11 (extrem de favorabil) din 

partea grupurilor de la 1 la 5. Nu există deci nici o urmă a unui efect de contrast din partea grupurilor 

defavorabile negrilor (IV şi V). Cel mult, se poate vorbi de un efect de asimilare: subiecţii favorabili 

consideră mai multe enunţuri extrem de favorabile negrilor decît subiecţii care le sînt defavorabili. 

Efectul de simetrie nu se verifică deci la subiecţii din grupurile IV şi V în judecăţile referitoare la 

enunţurile defavorabile. 
De ce subiecţii favorabili segregării rasiale nu reacţionează ca şi subiecţii anti-segregaţionişti, care 

folosesc mult mai adesea categoriile extreme de judecată? Zavalloni (1964) încearcă să explice această 

diferenţă distingînd două tipuri de judecăţi care ar interveni într-o asemenea situaţie: judecata directă, 

care exprimă atitudinile subiectului, şi judecata indirectă, prin care subiectul situează opinia de judecat 

în raport cu obiectul social. Prima judecată exprimă deci măsura în care subiectul acceptă sau respinge 

opiniile pe care trebuie să le judece. De altfel, Sherif şi Hovland (1961) admit şi ei intervenţia 

atitudinii personale a subiecţilor atunci cînd prezic că aceştia vor asimila diferitele opinii care se 

găsesc în „intervalul lor de acceptare" şi vor contrasta opiniile aflate în „intervalul lor de respingere". 
După Zavalloni (1964, 203), autorii care propun modelul asimilării şi al contrastului nu au explicitat 

suficient legătura existentă între două feluri de judecăţi: „Chestiunea fundamentală ridicată în analiza 

relaţiilor dintre atitudini şi judecăţi nu a fost formulată analitic de către Hovland şi Sherif. Ea poate fi 

formulată astfel: în ce mod influenţează scara (continuum acord-respingere) internă (sau de atitudine) 

a celui care judecă evaluarea pe scara externă obiectivă (continuum favorabil-defavo-rabil faţă de X) ? 

Folosind implicit, ca bază a predicţiei lor, cele două continuumuri ca şi cum ar fi interşanjabile, 

Hovland şi Sherif îşi interziceau rezolvarea problemei pe care o puneau. Distingînd analitic aceste 

două continuumuri, se poate releva o relaţie structurală simplă între ele, o relaţie de congruenţă sau de 

incongruenţă, în funcţie de atitudinea celui care judecă. Congruenţa înseamnă că se pot suprapune cele 

două continuumuri sau că ele sînt interşanjabile; incongruenţa presupune o relaţie inversă între cele 

două continuumuri." 
Consecinţe importante decurg din această articulare a două tipuri de judecăţi şi Zavalloni (1964, 204) 

le explicitează în cazul judecăţilor referitoare la opiniile despre negri. Atunci cînd există o congruenţă, 

„scorurile obţinute pe o scară a atitudinilor şi pe o scară a judecăţilor vor fi identice" şi modelul lui 

Hovland şi Sherif este aplicabil. Situaţia este absolut diferită atunci cînd apare incongruenţa, atunci 

cînd se cere unui subiect să considere favorabile negrilor nişte opinii pe care le respinge sau 

defavorabile opiniile pe care le apără. în acest caz, „... sarcina celui care judecă va fi să interiorizeze în 

mod provizoriu o scară de evaluare care intră în conflict cu propria-i scară internă de atitudine". Iar 

Zavalloni reaminteşte că există, într-adevăr, numeroase date care arată că un judecător favorabil este 

mai dispus decît un judecător defavorabil să ataşeze o apreciere polului toarte favorabil în raport cu un 

obiect social. 
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2. Categorizarea în judecăţile sociale 
Cercetările lui Sherif şi Hovland asupra bias-ului în judecăţile referitoare la şi atitudini antrenează 

consecinţe importante pentru măsurarea atitudinilor : încerca măsurarea atitudinilor subiecţilor chiar 

prin intermediul bias-urilor ţ le manifestă în aceste judecăţi. C.W. Sherif (1973) a efectuat această mă 

folosind procedura categoriilor personale. în general, conform acestei proc nu se cere subiectului să-şi 

explice propria atitudine, ci să claseze, în numă categorii pe care îl crede necesar, enunţurile 



referitoare la o problemă dată, încît enunţurile din fiecare categorie să se potrivească împreună şi să 

expri aceeaşi atitudine şi astfel încît diferitele categorii să fie ordonate în funcţ gradul mai mult sau 

mai puţin favorabil al atitudinii pe care o exprimă în leg cu obiectul în chestiune. Esenţa metodei este 

să nu se sugereze subiecţilor nur de categorii pe care trebuie să le folosească. Două măsurări pot fi 

obţinui această metodă. Mai întîi, „numărul de categorii folosite: cu cît angajarea persoane este mai 

intensă, cu atît mai puţine categorii va folosi pentru categoriz unui ansamblu de enunţuri mergînd de la 

o extremă la cealaltă". Apoi: „S categoriilor desemnate: o persoană oarecum angajată în domeniul 

studiat va tribui aceste judecăţi în manieră bimodală, astfel încît categoria cea mai imporţi să 

regrupeze enunţurile contestate şi categoria minoră, enunţurile cele mai ace tabile" (Sherif şi Sherif, 

1969, 351). 
Modelul teoretic subiacent acestei proceduri este, evident, cel al asimilării ji contrastului, persoanele 

angajate într-o cauză tinzînd să respingă enunţurile care li se par acceptabile, deci şi enunţurile 

intermediare, şi să nu asimileze cu pozi lor decît enunţurile acceptabile. 
Utilitatea acestui procedeu a fost demonstrată empiric şi, avînd în vedere impe: fanta acestei 

paradigme, vom descrie pe scurt o experienţă (Sherif, 1973) efectua într-o mare universitate americană 

în cursul anilor 1966 şi 1967, epocă în ca numai un student din 200 era negru, iar o mişcare unificată a 

negrilor nu exista campusuri. Nu expunem aici decît o parte a rezultatelor referitoare la studen negri. 

Materialul de clasat pentru fiecare subiect consistă în 50 de descrieri  situaţie de întîlnire între negri şi 

albi, de tipul următor: - un student negru carej obţinut un succes academic este invitat la profesorul său 

pentru a sărbători acel succes. Ştie că va fi singurul negru prezent la această sărbătoare. - Un studen 

negru este contactat la sfîrşitul studiilor pentru a ocupa un post în gimnazii dintr-un oraş. Directorul 

acestei şcoli îi spune că doreşte sincer să angajeze uj profesor negru, dar că, pentru a evita crearea unor 

rumori, preferă să-l întîlneascf pe candidat într-un alt oraş. Studentul se întreabă dacă merită să se ducă 

la întîlnirej 
Consemnul dat subiecţilor este să claseze aceste 50 de situaţii în numărul di categorii necesare pentru a 

le diferenţia după cum cred ei că este mai mult sau mai i puţin recomandabil ca studentul să se 

angajeze sau nu în relaţia descrisă cu albii. 1J acelaşi timp, ei sînt invitaţi să denumească diferitele 

categorii pe care le constituie, ( deoarece cercetările anterioare au arătat că anumiţi subiecţi mai puţin 

angajaţi ezitai ( adesea să atribuie un nume anumitor categorii de enunţuri. 
Principala variabilă presupusă a influenţa o asemenea clasificare era probabilitatea ca subiecţii să aibă 

contacte cu albii: cu cît această probabilitate era mai | mare, cu atît subiecţii s-ar fi implicat mai mult în 

sarcina dată şi ar fi folosit mai ( puţine categorii. Două variabile au fost reţinute pentru a clasa subiecţii 

în funcţie j 
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de o asemenea probabilitate de contact: statutul lor de student independent, trăind cel mai adesea 

printre albi, şi apartenenţa lor la o asociaţie de studenţi negri, implicînd aproape întotdeauna coabitarea 

cu alţi negri şi apartenenţa lor sexuală: în general, bărbaţii au, faţă de femei, mai multe contacte, mai 

ales heterosexuale, cu albii. 
Tabelul 2 arată numărul de categorii folosite în funcţie de probabilitatea de contact cu albii: cu cît 

această probabilitate este mai ridicată, cu atît scade numărul de categorii utilizate. Acest tabel indică şi 

procentul de situaţii pe care subiecţii nu le-au categorizat, indice al neimplicării lor. Bineînţeles, acest 

indice variază în proporţie inversă cu probabilitatea de contact interrasial. 
Tabelul 2 - Numărul de categorii numite şi procentele de enunţuri neatribuite unor categorii numite de diferitele 

grupuri de subiecţi 
Grupuri Număr de categorii Enunţuri necategorizate 

(procentaje) 

Bărbaţi negri independenţi 2,80 0 
Femei negre independente 3,50 1,30 
Bărbaţi negri (în asociaţii) 4,67 3,44 
Femei negre (în asociaţie) 5,57 4,56 

După Sherif, 1973 
3. Efectul supraimpunerii de categorii 
Conform procesului de accentuare a contrastelor formulat de Tajfel (1959), supra-impunerea de 

categorii, mai ales cînd acestea au o valoare, nu rămîne fără efect asupra stimulilor sociali judecaţi. 



Astfel, apartenenţa enunţurilor de opinie la categorii diferite ar trebui să ducă la o accentuare a 

diferenţelor între judecăţile referitoare la aceste enunţuri, cel puţin dacă apartenenţa lor la categorii 

diferite are un raport cu caracteristica de judecat (a se vedea capitolul I). Un asemenea raport există 

într-adevăr atunci cînd opiniile considerate mai mult sau mai puţin acceptabile sînt, în acelaşi timp, 

mai mult sau mai puţin favorabile în privinţa obiectului atitudinii. 
Există deci un mijloc de a integra efectele de asimilare şi de contrast în modelul lui Tajfel. Eiser 

(1971, 2-3) realizează această integrare postulînd că atitudinile de acceptare şi de respingere 

îndeplinesc funcţiile categoriilor supraimpuse din modelul lui Tajfel: „Cînd în locul unei dimensiuni 

fizice avem o dimensiune favorabilă sau defavorabilă în privinţa unui obiect social, acceptarea sau 

respingerea enunţurilor de către subiectul care judecă furnizează caracteristicile unui atribut adiţional. 

Condiţiile fiind, în rest, aceleaşi, rezultă că, cu cît poziţia celui care judecă se situează mai aproape de 

o extremă (cu alte cuvinte, cu cît acceptarea sau respingerea enunţurilor este corelată cu atitudinea 

favorabilă sau defavorabilă pe care aceste enunţuri o exprimă faţă de problema în chestiune), cu atît 

judecăţile sale ar trebui să fie mai polarizate". 
Eiser va ilustra experimental aceste conjecturi apropiate de cele ale lui Zavalloni (1964). El va 

progresa în etape: o primă experienţă (Eiser, 1971) verifică efectul contrastant al impunerii unei 

clasificări, coincizînd cu repartizarea unui anume număr de enunţuri în enunţuri favorabile şi 

defavorabile în privinţa unui obiect de 
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atitudine; mai apoi, el va studia mai ales rolul semnificaţiei sociale a sci folosite (Eiser, 1973 ; Eiser şi 

Mower White, 1974). 
Obiectul de atitudine reţinut pentru primul experiment era utilizarea dro, problemă importantă pentru o 

populaţie de studenţi englezi de la sfîrşitul '60. S-au folosit 64 de enunţuri exprimînd atitudini foarte 

variate asupra probi de tipul: „Statul nu are dreptul să interzică folosirea unui drog ale cărui el nocive 

nu au fost încă dovedite" ; sau: „Oamenii ar trebui să fie foarte prui cînd încep să fumeze marijuana". 

O cercetare pilot verificase că aceste atitudii repartizau mai mult sau mai puţin regulat pe un 

continuum de atitudini mergîni la foarte defavorabil Ia foarte favorabil în privinţa liberei folosiri a 

drogurilor. 
Prezentate ca extrase din diverse ziare, enunţurile au fost expuse la întîmp subiecţilor din situaţia de 

control. în condiţia experimentală care introduce categorizare, cele 32 de enunţuri favorabile folosirii 

drogurilor erau prezentai fiind extrase dintr-un ziar („The Gazette") şi cele 32 de enunţuri mai puţin 

rabile ca extrase dintr-un altul („The Messenger"). Enunţurile erau reproduşi aceeaşi ordine aleatorie 

ca şi în situaţia de control, cu singura diferenţă că fiei enunţ era însoţit de numele ziarului ce le-ar fi 

publicat. Subiecţii experime; erau informaţi că este vorba de nume fictive, sub pretextul că revelarea 

adevărate] nume ar fi putut să le influenţeze răspunsurile. 
Toţi subiecţii trebuiau să evalueze aceste diferite enunţuri pe o scară de puncte, mergînd de la „extrem 

de tolerant" Ia „extrem de intolerant" în priv folosirii drogurilor. într-un alt chestionar, subiecţii 

trebuiau să exprime în măsură erau de acord (sau în dezacord) cu fiecare item. Aceste din urmă 

răspunsd trebuiau să permită repartizarea subiecţilor în grupuri favorabile sau defavorabL folosirii de 

droguri. 
Tabelul 3 prezintă rezultatele pe scara de judecată. Se constată că subiecB experimentali diferenţiază 

mai puternic enunţurile tolerante şi intolerante dea subiecţii din situaţia de control. Ipoteza care 

prezice că impunerea unei categorizM pertinente duce la un contrast în judecăţi este verificată. S-ar 

putea deci ca efecte» de asimilare şi de contrast descrise de Sherif şi Hovland să ţină în realitate ■ 

intervenţia categoriilor supraimpuse itemilor de judecat. 
c 
Enunţuri Grup de control Grup experimental   fi 
toleranţi 4,07 3,63              1 
intoleranţi 8,39 8,43              d 
toleranţi 4,13 3,59 
intoleranţi 7,73 8,08 
Tabelul 3 - Judecăţi medii ale enunţurilor favorabile şi defavorabile folosirii drogurilor 
Atitudinea subiecţilor Favorabili 
Defavorabili 



După Eiser, 1971* 
* Notele de pe scara judecăţilor merg de la 1 (item considerat foarte tolerant) la 11 (item -' 
considerat foarte intolerant).                                                                                P 
Tabelul prezintă şi un alt rezultat important: subiecţii favorabili drogurilor d diferenţiază mai mult 

enunţurile tolerante şi intolerante decît subiecţii defavorabili, -i Acest rezultat, în acord cu rezultatele 

obţinute în cercetările referitoare la atitudinea a în privinţa negrilor, fusese prezis de autor. El confirmă 

astfel regularitatea cu care xi judecăţile favorabile faţă de un obiect de atitudine diferenţiază mai bine 

judecăţile g ce exprimă atitudini favorabile şi defavorabile în privinţa aceluiaşi obiect.                f. 
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Nu e acelaşi lucru să-ţi descrii propriile atitudini drept favorabile negrilor, deci social acceptabile 

(cazul pro-negrilor) şi să le descrii ca defavorabile sau intolerante la adresa lor, deci social 

inacceptabile (cazul anti-negrilor), într-o epocă în care toleranţa era valorizată. Această incongruenţă 

dintre propriile atitudini şi judecăţile pe o scară de toleranţă îi împiedică pe subiecţii „anti" să 

formuleze judecăţi la fel de extreme ca şi subiecţii „pro". Aceeaşi analiză poate explica diferenţele 

dintre judecăţile favorabile şi defavorabile din experimentul lui Eiser (1971): toleranţa fiind valorizată 

social, subiecţii anti-droguri ezită să admită că opiniile pe care le împărtăşesc sînt intolerante şi că 

opiniile pe care le resping sînt tolerante. Subiecţii favorabili drogurilor nu au, evident, aceleaşi motive 

de a-şi modera judecăţile. 
Dacă această interpretare a asimetriilor dintre efectele de contrast este corectă, atunci inversarea lor 

pentru aceiaşi subiecţi trebuie să fie posibilă, modificînd raporturile dintre valorizarea opiniilor ce 

trebuie judecate şi conotaţiile evaluative ale polilor scărilor de judecată. într-un prim contra-

experiment, destinat să manipuleze congruenţa între scările de atitudine şi scările de judecată, Eiser 

(1973) reia 30 de enunţuri despre utilizarea drogurilor, dintre care o jumătate exprimă atitudini 

favorabile şi cealaltă jumătate o atitudine defavorabilă. Totuşi, de această dată, subiecţii nu sînt numai 

invitaţi să descrie aceste enunţuri pe o scară mergînd de la tolerant la intolerant, dar şi pe alte scări. 

Conotaţiile evaluative ale polilor acestor scări variază : pentru două scări (imoral-moral; decadent-

decent) polul corespunzător folosirii libere a drogurilor devine negativ, în timp ce pentru celelalte două 

(liberal-autoritar, spirit deschis-spirit limitat) conotaţiile evaluative ale polilor corespund primei scări. 

în această sarcină, subiecţii „anti", ca şi subiecţii „pro" se găsesc într-o situaţie în care pe anumite scări 

există o congruenţă, în timp ce pe alte scări conotaţiile evaluative ale polilor şi acceptarea sau 

respingerea conţinutului enunţurilor sînt incongruente. Ne aşteptăm deci să regăsim, în fiecare grup de 

subiecţi, o mai mare polarizare a judecăţilor cu ajutorul scărilor „congruente" decît cu ajutorul scărilor 

„incongruente". Aceasta corespunde observaţiilor efectuate. 
într-un alt experiment, Eiser şi Mower White (1974) folosesc zece declaraţii referitoare la autoritate. 

Cinci declaraţii apără autoritatea, afirmînd, de exemplu: „Se pot învăţa multe de la oamenii în vîrstă. 

Au mai multă experienţă şi o judecată mai limpede despre ce este sau nu valabil". Alte cinci declaraţii 

nu sînt favorabile autorităţii şi argumentează, de exemplu, că : „Nimeni nu-i poate spune altuia ce să 

facă din viaţa lui. Fiecare face ce vrea cu ea...". Se spunea unor subiecţi între 14 şi 15 ani că aceste 

declaraţii au fost emise de alţi tineri. Sarcina lor consta în descrierea pe zece scări a tipului de persoană 

care produsese declaraţia citată. Conotaţiile scărilor de judecată variau astfel încît cinci erau 

congruente cu atitudinea favorabilă autorităţii (de exemplu : cooperant-necooperant; calm-nerăbdător), 

iar alte cinci congruente cu o atitudine defavorabilă (de exemplu: progresiv--retrograd; independent-

dependent). Pe de altă parte, în funcţie de atitudinea lor în privinţa autorităţii, subiecţii au fost divizaţi 

în trei grupuri: „pro", „neutri", „anti". 
Se prezisese, bineînţeles, că elevii favorabili autorităţii vor diferenţia mai clar declaraţiile „pentru" şi 

„contra" pe scări precum: cooperant-necooperant, calm--nerăbdător, congruente cu propria lor 

atitudine, şi că elevii defavorabili vor face acelaşi lucru pe scări precum: progresist-retrograd, 

dependent-independent. Rezultatele au confirmat această predicţie. Pe de altă parte, subiecţii neutri 

fac, în general, diferenţieri apropiate ca intensitate de cele obţinute de la subiecţii ce folosesc scări 

incongruente cu propria lor atitudine. 
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Efectul de congruenţă între scările de judecată şi scările de atitudine, întră de Zavalloni (1964), a fost 

deci elucidat experimental de cercetările lui Ei Astfel, o serie de rezultate ce prezintă asimetrii între 

judecăţile diferitelor gruj este integrată într-un model unic, în care intervin apartenenţele grupale şi val 



zarea scărilor de judecată. 
4. Efectul de ordine 
O tehnică folosită în studiul experimental al ancorării este efectul de ord Deconchy (1987, 153) o 

foloseşte pentru a studia experimental ceea ce el numi „filtrele cognitive" ce intervin în modul în care 

individul defineşte caracteristii naturii umane: „... problema constă în stabilirea «ideii de om» (a 

identităţii! «ontologice», interacţionale, comportamentale...), prin care individul filtreazăp ducerea 

unei cunoaşteri referitoare tocmai la om". 
Pentru a studia intervenţia unui „filtru ideologic" în raporturile dintre umai animal, Deconchy (1987a, 

b, 1991) analizează într-o serie de experimente un e de ordine. O listă de nouă comportamente este 

prezentată în două rînduri subiecţi (de exemplu: alegerea partenerului, creaţia artistică, credinţa într-o 

viaţă di viaţă, importanţa acordată prezenţei celuilalt). O parte dintre subiecţi (ordinea 01/ M este 

invitată mai întîi să evalueze pentru fiecare din comportamente dacă, „pi comparaţie cu alte fiinţe vii, 

fac ei parte din caracteristicile prin care un om el într-adevăr om (este vorba, evident, de specia umana, 

considerată în ansambl ei)". Ei trebuie să se pronunţe apoi asupra limitelor unui patrimoniu comport 

mental comun omului şi animalului, răspunzînd întrebării următoare: „Credeţi! aceste comportamente 

care, la o primă vedere, pot fi considerate tipic umane, I pot regăsi la anumite specii animale ? " 

Ordinea întrebărilor este inversată pe™ ceilalţi subiecţi (ordinea Al/ 02). Important nu este să 

rezumăm aici diferite» experimente care au folosit această tehnică, ci să prezentăm principalele 

rezulta* ale unui experiment (Deconchy, 1987a) care le rezumă. Dacă există diferenţe ■ funcţie de 

comportamente, dintre care unele sînt văzute ca împărtăşite între speciil umană şi non-umană, se 

degajă totuşi o tendinţă generală, care confirmă că evoci rea prealabilă a unei posibile comunităţi între 

om şi animal suscită o muncă M diferenţiere în descrierea speciei umane:  „Dacă în şapte cazuri din 

nouă coJ portamentele sociale evocate apar, în 02, drept mai caracteristice omului decît 1 Ol, 

deplasările cele mai puternice (...) se observă la nivelul comportamentele! considerate caracteristice 

omului şi neîmpărtăşite de animal: comportamentele I doliu (...) şi, mai ales, credinţa într-o existenţă 

ulterioară (...). Deplasarea li nivelul creaţiei artistice nu este semnificativă. Dimpotrivă, singurele două 

inver* siuni observate afectează comportamentele considerate, în acelaşi timp, drept carac teristice 

omului şi comune cu animalul (...): mai modest în cazul importanţa relaţiilor interpersonale în învăţare 

(...) şi mai masiv în alegerea soţului (...)) Asistăm deci, după toate aparenţele şi în privinţa tuturor 

subiecţilor, la o dubi? strategie de diferenţiere: accentuare a dimensiunii „caracteristice" a 

comportamentelor sociale aflate în apanajul omului şi atenuarea dimensiunii „caracteristice" a celor 

care fac parte din patrimoniul comportamental comun omului şi animalului* (Deconchy, 1987, 165-6). 
In cercetările sale asupra reprezentărilor sociale ale inteligenţei, Poeschl (1989) foloseşte un demers 

experimental analog celui folosit de Deconchy. Ea pleacă de la 
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ideea că ar exista o reprezentare a inteligenţei aplicabilă în general la fel de bine omului cît şi 

animalului. Această reprezentare s-ar modifica atunci cînd se induce o comparaţie între om şi animal. 

Pentru a studia această modalitate de ancorare, Poeschl foloseşte o listă de 30 de itemi, aleşi pentru că 

reies din mai multe studii asupra inteligenţei. Lista este prezentată în două rînduri subiecţilor: jumătate 

dintre ei evaluează pertinenţa itemilor mai întîi pentru definirea inteligenţei omului, apoi pentru 

inteligenţa animalului; ordinea cerinţelor este inversată pentru cealaltă jumătate a subiecţilor. 

Răspunzînd la prima sarcină, subiecţii ignoră, evident, faptul că vor refolosi chestionarul pentru o altă 

ţintă. Pentru scările prezentate în prima poziţie, raportul dintre om şi animal nefiind evocat, există 

puţine diferenţe între cele două estimări. Diferenţele devin, dimpotrivă, mult mai numeroase pentru 

itemii evaluaţi în a doua poziţie, după inducerea comparaţiei. Ancorarea mai explicită a definiţiilor în 

raporturile dintre specii accentuează pertinenţa a 15 trăsături (printre care evaluarea consecinţelor 

actelor, integrarea cunoştinţelor, acţiunea îndreptată către un scop, sensibilitatea faţă de altul) pentru 

calificarea inteligenţei umane. Totuşi, aceste diferenţe nu se prea observă pentru itemii în raport cu 

instinctul, domeniu comun oamenilor şi animalelor. 
Analiza efectelor de ancorare în judecăţile sociale are ca obiect un mecanism important în elaborarea 

reprezentărilor sociale. Pentru a le înţelege, trebuie neapărat să studiem ancorarea socială a expresiei 

individuale a opiniilor, atitudinilor sau credinţelor stereotipe, adică să arătăm în ce mod participă ele la 

raporturile simbolice dintre agenţii sociali. 
W.D. 
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Capitolul 4 

DEVIANŢA 
Devianţa poate fi definită ca o transgresiune, social percepută, a regulilor şi normelor aflate în vigoare 

într-un sistem social dat; ea este un comportament care repune în cauză atît normele sociale, cît şi 

unitatea sau coeziunea sistemului. Totuşi, aceste norme se modifică în funcţie de schimbările istorice 

şi sînt valorizate diferit de subgrupurile care fac parte din sistem. Astfel, de exemplu, în studiul 

evoluţiei societăţii rurale din Algeria, Bourdieu şi Sayad (1964) constată că schimbările socio-

economice sînt însoţite de o inversiune a anumitor norme. într-adevăr, în vechiul mod de producţie 

bazat pe troc, onoarea şi solidaritatea clanurilor sau a satelor erau esenţiale. O tîrguială bazată pe 

calcul era valorizată negativ, ca fiind meschină. în noul mod, bazat pe schimbul monetar, ceea ce se 

numea meschinerie a devenit calcul abil şi valorizat pozitiv. Invers, candoarea şi inocenţa valorizate 

înainte sînt considerate tîmpenie şi prostie în noul sistem. în plus, bătrînii şi tinerii nu împărtăşesc în 

aceeaşi proporţie aceste norme antagoniste. 
Relativitatea normelor fiind astfel amintită, care pot fi, în general, concepţiile asupra devianţei, asupra 

rădăcinilor şi efectelor sale? Problematica pare să se rezume în această dublă întrebare: devianţii 

contra societăţii sau societatea contra devianţilor ? 
1. Două abordări ale devianţei 
Mai mult decît alte domenii ale psihologiei sociale, devianţa constituie un teren pe care se exprimă 

viziuni foarte generale asupra societăţii şi asupra funcţionării ei. O primă perspectivă, calificată de 

Moscovici (1979) drept „funcţionalistă", se focalizează asupra reproducerii şi menţinerii raporturilor 

sociale, pe scurt, asupra unui stătu quo. Se postulează implicit că sistemele sociale sînt optimale, 

funcţionale, (aproape) ideale. Partizanii acestei abordări iau în principal în consideraţie procesele 

adapta-tive graţie cărora aceste sisteme pot să-şi asigure perenitatea şi să se asigure împotriva 

schimbării, considerată un fel de rău. Implicit, se presupune existenţa unei viziuni juste asupra lumii, 



în care adevăratele valori ar fi definite o dată pentru totdeauna, într-o viziune anistorică. Pe scurt, 

viziunea funcţionalistă ar trăi cu iluzia unui imobilism al normelor şi ideilor. Valoarea unei norme 

fiind astfel definită în termeni absoluţi, se pune problema descoperirii condiţiilor şi a mecanismelor, a 

legilor (aproape „naturale") prin care indivizii şi grupurile o interiorizează şi i se adaptează. în această 

perspectivă s-au studiat mecanismele conformismului şi ale obedienţei (a se vedea capitolul 7), adică 

ale formelor de control social care asigură 
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omogenizarea şi consensul prin reducerea divergenţelor. Din acest punct de vedere! vom trece în 

revistă în acest capitol lucrările referitoare la reacţiile faţă de devianţil 
în perspectiva interacţionistă (Moscovici, 1979), lucrările de psihologie sociala şi-au consacrat, în 

ultimii douăzeci de ani, eforturile în direcţia compensării importanţei acordate acestor dinamici de 

control social. Din punctul lor de vedere! normele sînt relative, fruct al unui compromis sau al unei 

supuneri, accentul fiind pus pe condiţiile şi mecanismele lor de transformare. Procesele de inovaţie şi 

def difuzare a inovaţiei sînt considerate drept fundamentale pentru evoluţia socială I istorică a 

normelor. Anumiţi indivizi şi grupuri, puţin dispuse să se conformeze! stătu 7HO-ului şi să respecte 

normele „universale", constituie sursa acestor mutaţii:! minorităţile active (a se vedea capitolul 8). în 

acest capitol, ne vom referi şi la cîteva dinamici implicate în comportamentul devianţilor înşişi. 
în ce priveşte studiul devianţei, vom califica prima abordare drept „naturalistă"! în sensul că bazele 

devianţei ar fi, din punctul său de vedere, caracteristicile! „naturale" ale devianţilor. Metodologia 

utilizată în această abordare consistă, odată stabilit un eşantion de devianţi, în studierea diferitelor 

caracteristici: biologice, fizicei psihologice, sociologice. Factorii astfel degajaţi sînt consideraţi 

cauzele stării de devianţă. în această perspectivă, încă dominantă, nu se pune problema uneil 

refundamentări a conceptului de devianţă. Cercetătorii care împărtăşesc acest puncl de vedere au 

interiorizat valorile dominante ale societăţii, fără a le repune în discuţie. I 
La capătul opus, perspectiva „interacţionistă" consideră că devianţă este dej natură socială - nu numai 

pentru că ea se înscrie într-un sistem social ca transgre-l siune a normelor, ci şi pentru că apare prin 

universalizarea acestor norme impusa de entităţile sociale dominante. Societatea creează devianţă 

pentru că dictează regulii şi defineşte „gradul de libertate" posibil în interiorul acestor reguli. 
Un individ sau un grup nu devine efectiv deviant decît atunci cînd este recu-l noscut ca atare. în 

această privinţă, se poate vorbi de inegalitatea şanselor de al deveni deviant: anumite grupuri sociale 

sînt mai vizate decît altele de instanţele del reglare a devianţei (control social). în plus, inserţia 

individului în numeroase categorii sau grupuri sociale generează conflicte de norme care duc aproape 

necesar la devianţă. 
2. Respingerea deviantului 
într-un studiu de teren, Festinger, Schachter şi Back (1953, 1968) observaseră că, în imobilele 

rezervate studenţilor căsătoriţi dintr-o universitate, ocupanţii unui acelaşi grup de case împărtăşeau 

opinii similare în privinţa unei probleme comune (de asociaţie de locatari), în timp ce diversele grupuri 

de imobile nu împărtăşeau în mod necesar aceeaşi opinie. Autorii au pus, de asemenea, în evidenţă o 

corelaţie vădită între coeziunea grupului de subiecţi care locuiau în acelaşi imobil, măsurată prin 

frecvenţa alegerilor sociometrice interne grupului, şi forţa normei aflate în vigoare în acest imobil, 

măsurată prin proporţia de locuitori care o împărtăşesc. în fine, în interiorul acestor subgrupuri, 

persoanele care se abăteau de la norma majoritară erau mai rar alese în testele sociometrice, ceea ce 

constituie un indice de respingere a devianţilor. Explicaţia acestor date este că în orice grup social apar 

presiuni uniformizatoare în privinţa opiniilor şi atitudinilor, cu atît mai puternice cu cît distanţa dintre 

poziţia individului şi normă este mai mare, aceste presiuni actualizîndu-se în comunicaţiile sociale 

informale (Festinger, 1950, 1971) şi putînd 
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să înceteze în caz de respingere. Raţiunea acestei presiuni ar fi că, în faţa unei probleme fără răspuns 

obiectiv, verificabil empiric, uniformitatea socială este o garanţie de realitate sau de adevăr. în plus, 

aceste presiuni ar fi necesare pentru a asigura înaintarea grupului către obiectivele sale. 
Experimentul lui Schachter (1951, 1965) caută să verifice această concepţie, manipulînd în acelaşi 

timp variabila de coeziune (înaltă/scăzută) şi variabila de pertinenţă (pertinentă/non-pertinentă) şi 

testînd ce se întîmplă atunci cînd grupul are un scop comun. 
Procedura comună diverselor condiţii este următoarea: subiecţii participă la sesiunea experimentală 



crezînd că este vorba de prima reuniune a unui club în care doriseră să intre, dorinţă exprimată în 

timpul unei întîlniri anterioare. în realitate, ei sînt afiliaţi la întîmplare unuia din cele patru cluburi 

create pentru manipularea celor două variabile independente. în două cluburi cu o coeziune puternică 

(definită ca ansamblul de „forţe" care îi determină pe membrii grupului să rămînă în grup), subiecţii se 

regăseau în cluburile pe care le aleseseră efectiv (cluburile „cinema" şi „studiu de caz"). în două 

cluburi cu o coeziune scăzută, ei se regăsesc în cluburi considerate nu prea interesante de către toţi 

subiecţii (cluburile de „jurnalism" şi de „radio"). Variabila pertinentă este manipulată prin intermediul 

temei de discuţie propusă tuturor cluburilor în timpul primei reuniuni: studiul cazului unui tînăr 

delincvent. în două dintre cluburi, această sarcină este pertinentă pentru scopurile clubului („studiu de 

caz" şi „jurnalism"), în timp ce în celelalte două cluburi („cinema" şi „radio") ea nu este pertinentă. Se 

obţin astfel patru condiţii prin încrucişarea celor două variabile independente: 
- coeziune puternică + pertinenţă                          (club:  studiu de caz) 
- coeziune slabă + pertinenţă                                (club:  jurnalism) 
- coeziune puternică 4- non-pertinenţă                    (club:  cinema) 
- coeziune slabă + non-pertinenţă                          (club:  radio) 
Pentru a-şi începe activitatea de club, fiecare grup ia cunoştinţă de cazul unui tinăr delincvent (Johnny 

Rocco), fiecare membru trebuii"' mai apoi să aleagă tratamentul cel mai adecvat dintre cele şapte 

posibilităţi ale dimensiunii „toleranţă-pedeapsă", poziţiile extreme recomandînd fie indiferenţa (pol 

preferat de subiecţi), fie o pedeapsă exemplară. Fiecare membru îşi exprimă alegerea oral, procedură 

ce pune în evidenţă diferenţele de opinie: într-adevăr, grupurile sînt compuse din aproximativ şapte 

subiecţi, plus trei complici, dintre care unul alege răspunsul modal al subiecţilor experimentali 

(complice modal), în timp ce ceilalţi doi exprimă decizia cea mai severă (complici devianţi). în timpul 

unei discuţii de 45 de minute, complicii intervin conform unui plan dinainte stabilit. Complicele modal 

îşi apără şi reafirmă poziţia (conformistă, de fapt), unul dintre complicii devianţi îşi modifică progresiv 

opinia, ajungînd, în cele din urmă, să împărtăşească norma celorlalţi subiecţi (deviant „flotant"), în 

timp ce ultimul complice rămîne pe poziţia lui deviantă de-a lungul conversaţiei (deviant stabil). La 

sfîrşitul acesteia, se face un ultim recensămînt al opiniilor, după care subiecţii completează diverse 

chestionare sociometrice şi propun lista membrilor diverselor comitete, mai mult sau mai puţin 

importante pentru existenţa ulterioară a grupului: comitet executiv (cel mai favorizat), comitet de 

organizare şi comitet de corespondenţă (cel mai puţin valorizat). Pot fi respinşi astfel membrii ale 

căror comportamente au fost controlate de experimentator în timpul interacţiunii: subiectul conformist 

modal, 
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deviantul flotant (care se lasă, într-un fel, influenţat de grup) şi deviantul stabi Experimentul se încheia 

în acest moment, urmat de explicarea adevăratelor inteiţ 3. , ale experimentatorilor. 
Rezultă din analizele interacţiunii că numărul de comunicări adresate deviantul 

Atu 
stabil creşte în timp: 

ar exista, într-adevăr, o presiune uniformizatoare, presiui 
asu

l mai puternică totuşi în clubul „studiu de 

caz", cel mai coeziv şi pentru care temai 
neC( 

discuţie este pertinentă. Se pare că respingerea apare tot în 

acest context * într-adevăr, pe cînd în celelalte cluburi multiplicarea comunicaţiilor cu devians 
c 
stabil 

este continuă, în clubul de studiu de caz, rata comunicărilor scade subit dup ţ* vreo 30 de minute. 

Odată eşuate presiunile grupului pentru a-l convinge pe deviau 
1
"

10 
grupul încetează să i se mai 

adreseze. Această ruptură este oare sensizabilă şil Pf nivelul rangurilor sociometrice ? 
Tabelul 1 indică scorurile obţinute la testul sociometric (dorinţa de a-l avea p 

mi
 • 

un membru al grupului ca tovarăş de club) de către deviantul stabil şi de căti    . '' 
deviantul flotant. 
de, 
Tabelul 1 - Media rangurilor sociometrice obţinute de către devianţi                                1 
Deviant 
Condiţia 
Stabil 
Flotant 
nu ( Inte fiili 
 



Coeziune puternică/ pertinenţă Coeziune slabă/ pertinenţă Coeziune puternică/ non-pertinenţă 

Coeziune slabă/ non-pertinenţă 
6,44 5,83 6,51 5,67 
5,02 4,56 4,44 5,03 
După Schachter, 1951, 1965 
Fiecare subiect avînd în medie de ordonat 9 persoane, rangul 5 reprezintă statutul mediu; 
respingerea este deci exprimată de un scor superior lui 5. 
Aşa cum se anticipase, deviantul stabil obţine alegeri sociometrice mai pupi favorabile decît cel 

flotant, ceea ce indică o respingere din partea grupului. îi cluburile coezive, această respingere este 

mai importantă decît în cluburile cu o slabă coeziune, ceea ce confirmă rezultatele obţinute din 

comunicări.                    meu 
Şi alte lucrări au confirmat că presiunea uniformizatoare a grupului creşte odati obie cu coeziunea lui, 

traducîndu-se prin comunicări mai numeroase cu subiecţii extre- elev mişti. Dimpotrivă, efectul de 

respingere a deviantului nu se regăseşte în mod bilit constant. Faptul poate fi explicat prin diferenţele 

dintre situaţiile experimentale: com caracteristicile subiecţilor; procedura utilizată, anumiţi autori 

punînd grupurile să fie i „discute" în scris pentru a controla mai bine comunicările, deoarece această 

tehnică Cea permite să se substituie mesaje standardizate mesajelor originale; durata discuţiei:       1 

efectul de respingere nu apare la Schachter decît după o jumătate de oră, or puţine proj experimente 

propun un timp de discuţie atît de lung. O explicaţie teoretică mai prol interesantă se referă la stilul de 

comportament al deviantului. Astfel, Doise şi indi Moscovici (1969-l970) arată că o devianţă abruptă 

exercită o influenţă mai redusă perr într-un grup decît o devianţă care se revelează progresiv. Am 

descoperit noi înşine (Mugny, 1975) că o sursă minoritară care apără o poziţie devianţă are mai puţină 

influenţă - şi este deci, oarecum, mai respinsă - atunci cînd are un stil rigid decît cînd este mai suplă în 

negociere. Vom găsi o prelungire directă a acestei problematici în capitolul asupra influenţei 

minorităţilor. 
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3. „Naturalizarea" 
Atunci cînd devianţii, în loc să reziste pasiv la presiunea grupului, exercită presiuni asupra acestui 

grup, riscul de respingere creşte. Dar respingerea nu ia în mod necesar chipul unei represiuni reci, nici 

al unei simple discriminări sociometrice. Ea poate lua forme mai subtile. „Naturalizarea" ar fi unul din 

mecanismele prin care un sistem social se poate imuniza împotriva devianţilor, ruinîndu-le 

credibilitatea. Acest mecanism consistă în a considera anumite proprietăţi stabile, naturale, 

idiosincrasice ca fiind sursa unor comportamente şi discursuri deviante, ceea ce permite să nu se ţină 

cont de ele. Naturalizarea poate lua forme diverse: „biolo-gizare" (pentru că e negru; pentru că e 

femeie...), „psihologizare" (aşa e felul lui; e paranoic...), „sociologizare" (e sindicalist, politician...). 

Vom arăta mai jos că abordarea în termeni psihosociologi a unei tentative de influenţă duce la 

diminuarea influenţei, ceea ce ilustrează funcţia socială a unor astfel de mecanisme de „naturalizare". 
De exemplu, să cităm cazul acelui profesor universitar care considera că Elveţia nu este mai presus de 

orice bănuială, lucrarea lui provocînd o polemică intensă. Interpretarea „psihologizantă" a acestei 

lucrări care denunţă politica elveţiană poate fi ilustrată de următorul extras de presă: 
0 POVESTE DE FAMILIE 
(ATS) - Referindu-se, fără să citeze, la lucrarea consilierului naţional genevez Ziegler, Dl. Chevallaz a 

declarat: „Se poate întîmpla ca un copil răsfăţat de familie bună (...) să se ridice de la masă înainte de 

sflrşit, să spargă o vază, să trîntească uşa cu putere şi să se ducă să calce în picioare trandafirii cultivaţi 

cu dragoste de bunica sa. Cei de 50 de ani îşi înghit friptura cu noduri, vărul bancher explodează de 

mînie (...), psihologii găsesc, pe urmele lui Freud, numeroase explicaţii, Mauriac face un roman din 

toate astea. Elveţienii nu vor face o dramă". 
(„La Suisse", 18 iunie 1976, p. 17). 
Se poate arăta experimental că interpretarea în termeni psihologici a comportamentului unui deviant 

determină o influenţă redusă din partea acestuia ? Este exact obiectul cercetării pe care am realizat-o 

alături de S. Papastamou, interogînd 88 de elevi dintr-un liceu din Elveţia romandă asupra opiniilor lor 

referitoare la responsabilităţile în domeniul poluării. Aceste opinii erau culese cu ajutorul unui 

chestionar compus din 16 propoziţii referitoare la această problemă. Jumătate din itemi acuză fie 



industriile, fie categoriile individuale (gospodinele, cei ce recurg la picnicuri...). Cealaltă jumătate 

deculpabilizează aceleaşi categorii. 
Pe o scară de 7 puncte, subiecţii indică dacă sînt sau nu de acord cu fiecare propoziţie. O săptămînă 

după, ei sînt invitaţi să citească un text referitor la aceeaşi problemă, care acuză industriile, dar refuză 

complet să incrimineze categoriile individuale, fapt contrar opiniei dominante. înainte de lectură, două 

consemne permit manipularea variabilei independente: 
- într-o condiţie de „psihologizare", subiecţii erau puşi să observe caracteristicile psihologice ale 

autorului textului plecînd de la o simplă lectură. Erau anunţaţi că după lectură li se va cere să descrie 

personalitatea autorului. Nici o dimensiune psihologică nu era specificată, pentru a studia efectul în 

sine al atribuirii în termeni psihologici; 
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-   în condiţia martor, pentru a evita folosirea spontană a unei asemenea aboif de către subiecţi, aceştia 

erau invitaţi să se concentreze asupra conţinutuj pentru a-l rezuma în liniile esenţiale. 
După lectură, ei răspundeau din nou aceluiaşi chestionar din testul prelir ceea ce permitea să se 

sesizeze eventualele schimbări de opinie. îl descriau ap autorul textului cu ajutorul unei liste de 40 de 

adjective (Mugny, 1975), jum^ pozitive, jumătate negative (indicele de pozitivitate a imaginii se 

obţine prin scfl rea adjectivelor negative din adjectivele pozitive alese). în cele din urmăM rezumau în 

zece rînduri conţinutul textului cu ajutorul căruia se indusese influent Rezultatele sînt consemnate în 

tabelul 2.                                                      10 
Rezultă deci că, prin simpla concentrare a subiecţilor asupra caracteristic* psihologice ale autorului, 

extrase la o simplă lectură, obţinem o imagine multfl puţin pozitivă a autorului care apără o poziţie 

minoritară decît dacă subiecţilor Ii,si cere să se concentreze asupra conţinutului. în corolar, se poate 

spune că infh%i. obţinută în condiţia de psihologizare este semnificativ mai puţin importantă dacăţjf se 

induce o asemenea abordare.                                                                   nil 
Tabelul 2 Schimbările de opinie medii pe o scară de 7 puncte şi pozitivitatea imagK autorului textului 

inductiv 
;oi 
Condiţie 
Schimbare de opinie 
Imagine  ■ 
Psihologizare Nepsihologizare 
+0,464 +0,763 

+ 1,489  ■ +2,943   I 
Ipoteza conform căreia mecanismul de atribuire în termeni psihologici diJ nuează influenţa potenţială 

a unui deviant a fost confirmată într-un ansamblul 
nu ;au 
e 
cercetări realizate de Papastamou (1987). Intr-una dintre aceste cercetări (Mugny Papastamou, 1980, 

experimentul nr. 2), subiecţii erau 24 de studenţi de ambeT sexe care urmau unul din seminariile 

noastre de introducere în metodele psihologi . 
sociale. Metoda didactică folosită consta în antrenarea studenţilor înşişi în scut 
experimente care ilustrau un domeniu aparte al psihologiei sociale. In timpul unf 
foL 
dec 
discuţii referitoare la diferitele metode de evaluare a atitudinilor, subiecţii râ pundeau unui prim 

chestionar referitor la armata elveţiană, consistînd în 20 ? 
va adjective (10 pozitive şi 10 negative) despre care trebuiau să spună dacă răspund si 
nu ideii pe care o au despre armată. Toţi subiecţii aveau o poziţie negativă faţă 
armată, dar se putea face o distincţie între subiecţii extremişti şi cei moderaţi. Lii 
cerea apoi să citească versiunea scrisă a unui discurs antimilitarist şi minorit)?:,' 



(Mugny, 1975; a se vedea capitolul 8). 
în faza următoare, procedura era diferită în funcţie de grupurile experimenta/ 
subiecţii avînd de descris pe autorii textului (a căror identitate nu era revelată) 
v,ac 
a)
de intr-o primă condiţie, subiecţii dispuneau de 12 adjective pe care trebuiau săi 

înconjoare dacă răspundeau imaginii sugerate de citirea textului. Aceste adjectiv™ 
erau etichete politice (liberal, reformist, revoluţionar, anarhist, etc). într-o a doii 
se 19 
condiţie, aceste 12 adjective politice erau repartizate pe foaia de chestionar prinţi. alte 12 adjective 

suplimentare de ordin mai psihologic. Era vorba, de fapt, d„ adjective referitoare la percepţia 

consistenţei şi la blocajul negocierii (tolerant autoritar, confuz, riguros...). în ambele condiţii 

(inducerea imaginii în termen politici sau politici şi psihologici), subiecţii completau în cele din urmă 
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post-chestionar similar pre-chestionarului, conţinînd însă adjective diferite. Indicele 
de opinie se obţine prin scăderea numărului de adjective negative reţinute din 
numărul de adjective pozitive. Măsurile nefiind, în cazul post-testului, aceleaşi ca 
în cazul pre-testului în privinţa conţinutului, o analiză de variantă efectuată asupra 
notelor transformate după legea normală dă următoarele indicaţii: reiese mai întîi 
o diferenţă marcată între subiecţii extremişti şi subiecţii moderaţi, aceştia din urmă 
fiind singurii influenţaţi (ei schiţează o imagine şi mai negativă a armatei); dar 
acesta este un rezultat binecunoscut în psihologia influenţei şi care se poate explica 
parţial printr-un „efect de plafon", marja de schimbare posibilă diminuîndu-se, în 
mod necesar, pentru subiecţii extremişti. O analiză internă, referitoare numai la 
subiecţii iniţial moderaţi, arată că subiecţii cărora le-a fost indusă o imagine în 
termeni politici se opun mai puternic armatei, pe cînd inducţia politică şi 
psihologică nu aduce schimbări. Simplul fapt de a-i face pe subiecţi să interpreteze 
originea comportamentelor minoritare în termeni de caracteristici psihologice este 
suficient pentru a contracara impactul lor social şi aceasta cu atît mai mult cu cît 
minoritatea se arată conflictuală (Papastamou, 1987). 
Un experiment al lui Papastamou, Mugny şi Perez (1991) arată, în cadrul unei paradigme asupra 

poluării asemănătoare cu cea de mai sus, că psihologizarea constituie într-adevăr o strategie specifică 

de rezistenţă faţă de devianţi. Toţi subiecţii aveau de citit un mesaj, pretinzîndu-se că acesta reprezintă 

o luare de poziţie aprobată fie de o majoritate (88%), fie de o minoritate (12%). Conform unei a doua 

variabile independente, subiecţii trebuiau să citească acest mesaj fie pentru a-l susţine, fie pentru a-l 

respinge. Pentru aceasta, subiecţilor li se propuneau mai multe argumente, trebuind să spună în ce 

măsură le-ar folosi sau nu pentru apărarea sau respingerea opiniei respective. Cele patru argumente pe 

care le vom reţine aici se refereau la caracteristicile autorilor (de exemplu:  „autorii acestui text au o 

personalitate echilibrată" era un argument posibil în favoarea mesajului; în condiţia de critică a 

mesajului, „perturbată" figura în loc de „echilibrată"). Rezultatele relevă din interacţiunea celor două 

variabile. în principal, reiese că subiecţii tind să folosească mai degrabă argumente psihologizante 

pentru a se opune unei minorităţi decît unei majorităţi sau pentru a pleda în favoarea unei minorităţi. 

Ştiind că psihologizarea are drept efect contracararea influenţei, aceste date confirmă că ea va fi 

folosită pentru a rezista unei surse minoritare sau deviante căreia vrem să ne opunem. Dar aceasta nu 

echivalează oare cu introducerea unor manipulări experimentale ce acţionează un mecanism la care 

grupurile recurg adesea pentru a anula posibilităţile de influenţă ale minorităţilor contestatare, 

opunîndu-se astfel inovaţiilor care repun în cauză ordinea stabilită? 
în concluzia acestui studiu referitor la reacţiile faţă de devianţă, să notăm că aceste cercetări s-au 

referit mai ales la diferitele forme de respingere ale deviantului. Nu ar fi vorba, în realitate, de 

reflectarea unei norme dominante, care propovăduieşte o atitudine fundamental negativă faţă de 

devianţă? Această atitudine se reflectă şi mai clar în difuzarea zvonurilor (precum cel de la Orleans, 

Morin, 1969), fapt care, într-o situaţie de dezorientare socială, repune adesea în cauză indivizii sau 

grupurile marginale conform unor mecanisme specifice, discutate de Rouquette (1975). Dar ce cred 

devianţii ? 
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4. Reacţiile deviantului 
Care sînt, pentru individ, consecinţele faptului de a fi în poziţie deviantă faţă de u grup? Pentru 

Freedman şi Doob (1968), lucrările relative la reacţiile deviantulu nu studiază devianţa ca atare, de 

vreme ce ea este definită întotdeauna faţă del normă. De cele mai multe ori, abaterea de la normă este 

valorizată negativ, j descrisă în termeni de poziţie antisocială sau de inadaptare. In experimenteli 

autorilor citaţi, subiecţii nu vor fi niciodată făcuţi să-şi evalueze pozitiv sau negaţii devianţa. 
Autorii avansează două premise. Mai întîi, ei pleacă de la ideea că devianţa esl o poziţie socială 

percepută negativ de către subiecţi şi a doua, că subiecţii vor fi, mi consecinţă, motivaţi să minimizeze 

sau să reducă sentimentul lor de devianţi Impresia dezagreabilă ar fi cauzată de faptul că subiecţii se 

tem să nu fie respinşi di către ceilalţi membri ai grupului. Am văzut că sporirea presiunii 

uniformizatoan rezultă din accentuarea diferenţelor dintre răspunsul modal al grupului şi poziţii 

susţinută de subiect. Pe de altă parte, se face referinţă la teoria comparării sociali (Festinger, 1954, 

1971): autorii extrag de aici ipoteza că, în situaţia ambiguă j anxiogenă a deviantului, acesta va avea 

tendinţa de a se compara cu ceilalţi devian) pentru a se auto-evalua. 
Paradigma experimentală folosită este caracterizată prin faptul că subiecţii nf ştiu decît că se află în 

poziţie deviantă, fără să cunoască direcţia acestei devianţe, j aceasta cu intenţia de a-i minimiza 

caracterul pozitiv sau negativ. Consemneli întăresc această intenţie insistînd asupra naturii non-

evaluative a sarcinii. în plus, devianţa este definită pe o dimensiune importantă pentru subiecţi, de 

vreme ce estt vorba de teste de personalitate. 
Subiecţii sînt, toţi, studenţi şi studente dintr-o aceeaşi universitate, plătiţi pentn participarea lor la 

aproximativ două ore de experimentare. La sosirea subiecţilor li laborator, în număr de 5 sau 6, 

eventual cu tot cu complici, experimentatorul li spune că vor da un test de personalitate. Pentru 

aceasta, subiecţii iau loc în cabint individuale, unde primesc prin tragere la sorţi o literă de la A la F 

prin care st disting între ei. Subiecţii îşi înscriu numele pe chestionarul ce va rămîne confidenţial. 

Experimentatorul insistă asupra caracterului neevaluativ al testelor (răspunsuri nici bune, nici rele, nici 

adevărate, nici false). Testele sînt prezentate apoi p cartele perforate, pentru a face plauzibilă 

rapiditatea analizei şi exactitatea dateloi Subiecţii sînt avertizaţi că după fiecare din cele cinci sub-teste 

ce constituie i ' baterie completă va urma un feed-back, sub forma unei distribuţii a scoruriloi totalităţii 

membrilor grupului. La capătul întregii serii, subiecţii primesc, în plus, un scor general pentru toată 

bateria. 
Manipularea sentimentului de deviantă se face prin intermediul acestui feed-back. Subiecţii devianţi 

(D) primesc cartele pe care se poate vedea că sînt foarte diferiţi de restul membrilor grupului, fără a şti 

însă sensul acestei diferent! (în funcţie de teste, subiectul se găseşte la dreapta sau la stînga scării de 

scoruri posibile). Subiecţilor nedevianţi (ND) li se indică locul în distribuţie. Figura 1 exemplifică 

distribuţiile primite de subiecţii „devianţi". Se indică distribuţia unii grup de 100 de subiecţi, întărind 

astfel percepţia devianţei, abaterea subiectului faţi de norma grupului fiind confirmată de distribuţia 

generală. Toate experienţele st grefează pe această simplă paradigmă, alte variabile fiind sistematic 

încrucişate cu distincţia dintre subiecţii D şi ND. 
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Măsurările realizate la nivelul testelor permit autorilor să evalueze eficacitatea manipulării sentimentului de 

devianţă. Astfel, de exemplu, unul din itemii de auto-evaluare de tip diferenţiator semantic era „similar-diferit". 

în toate experimentele, subiecţii D se definesc, în medie, ca fiind mai diferiţi decît cei ND. în plus, această auto-

descriere ca „diferit" nu alterează estimările pe alte dimensiuni (precum stima de sine...). 
Procedura comună diferitelor experimente fiind descrisă, putem aborda două domenii: conduite ale devianţilor, 

în comparaţie cu nedevianţii din grupul martor, şi conduitele de agresiune. 
Autorii avansează ipoteza că subiecţii D se tem să nu fie respinşi de ceilalţi din pricina devianţei lor, căutînd deci 

să evite contactele cu membrii grupului cei mai susceptibili de a exersa represalii, adică subiecţii ND. Pentru a 

scăpa de această constrîngere, subiecţii D ar trebui deci să prefere afilierea cu alţi devianţi. Inspi-rindu-se din 

teoria comparării sociale, autorii presupun în plus că afilierea cu alţi devianţi va fi cu atît mai mult dorită cu cît 

aceştia vor fi mai asemănători cu subiectul, situîndu-se deci de aceeaşi parte a scării. 
Figura 1 - Exemplu, de feed-back pentru subiectul deviant (b) 
Distribuţia generală a scorurilor: 
 



Distribuţia scorurilor în grup: JB(3) 
______10. 
scoruri 
0- 9 10-l9 20-29 30-40 
.20 
£(22) " E (23) TD(24) 

Jir 

L 

procentaj 
care primeşte 
acest scor 
3 % 41 % 51 % 
5 % 
30. 
.40 
După Freedman şi Doob, 1986. 
Primul experiment urmează schema obişnuită. După ce subiecţii au completat bateria de teste şi au primit toate 

feed-back-urile, experimentatorul le spune că unul dintre colegii săi are nevoie de subiecţi pentru un experiment 

asupra rezolvării de probleme în grup. Pentru aceasta, este nevoie de grupuri de două persoane. Subiecţii trebuie 

să înconjoare, dintr-o listă de 25 de persoane, pe trei dintre colegii lor de experiment cu care ar prefera să 

lucreze. Experimentul se termină aici, alegerile constituind măsura lui principală. Rezultatele arată că subiecţii D 

aleg efectiv mai mult decît cei ND alţi devianţi pentru a lucra împreună. Aceasta este valabil atît pentru devianţii 

în direcţii opuse, cît şi în aceeaşi direcţie, dar efectul pare mai puternic pentru aceştia din urmă. 
O replică la această experienţă se referă la diferenţa de afiliere dintre devianţii în direcţii opuse sau în acelaşi 

sens. Procedura întăreşte realismul ultimei faze: 
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subiecţii aleg dintre cele şase persoane aşezate, chipurile, în sala învecinată. Pam dintre ei sînt subiecţi 

ND şi doi subiecţi D: unul către acelaşi pol ca şi subiect™ celălalt către polul opus. Rezultatele arată 

că, în această situaţie, subiecţii D ala mai ales devianţi similari: dar, în acest caz, interacţiunea era 

iminentă, mai mul decît în experimentul precedent. Accentuarea riscului de interacţiune cu alţi sil 

biecţi, diferiţi, îl face pe subiect să-şi precizeze mai bine alegerea unui partener, m evită astfel riscul de 

a fi supus unui tratament neplăcut. 
în aceste două experimente, subiectul se aştepta, în măsuri diferite, desigur, I fie identificat în timpul 

unei interacţiuni directe şi alegea un partener cît tul asemănător cu sine însuşi. Ce se întîmplă dacă 

subiectul poate alege să fie sau nu îl contact cu aceşti alţii ? Se emite ipoteza că riscul de confruntare 

directă îi face pi subiecţi să folosească strategii de a deveni cît mai puţin vizibili. 
Experimentul care răspunde acestei întrebări este asemănător cu cele dinaintel Totuşi, dacă pentru 

jumătate dintre subiecţi este clar că fişele perforate perml identificarea clară şi uşoară a fiecărui 

membru, pentru cealaltă jumătate lucruril nu stau la fel: fiecare membru al grupului ştie că există un 

deviant în grup, dar ni ştie despre cine este vorba, de vreme ce foile nu indică decît litera subiectului 

cari le primeşte. Ca urmare a unei manipulări abile şi complexe, subiecţii trebuie si aleagă în cele din 

urmă dacă vor să lucreze colectiv în jurul unei mese sau în box» separate. Scara merge de la 1 (faţă în 

faţă) la 6 (boxe separate). Tabelul 3 prezint! rezultatele pentru diferite condiţii. 
Tabelul 3 - Preferinţele pentru munca în comun sau în boxe separate 
Identitatea deviantului 
Subiecţi______________cunoscută_______________necunoscuţi 
Devianţi                             1,67                                    2,85 
_____________Nedevianţi______________2J5____________________2,16 
După Freedman şi Doob, 1968 
1 = preferinţă maximă pentru munca în comun, 6 pentru munca în boxe separate. 
Din rezultate reiese că subiecţii ND nu diferă în privinţa preferinţelor, fie m sînt sau nu identificabili. 

Dimpotrivă, răspunsurile devianţilor sînt net diferenţiate:! cînd subiectul D se ştie neidentificat, 



alegerile sale merg în direcţia lucrului tarii contact direct cu ceilalţi membri. Cînd, dimpotrivă, 

identitatea deviantului est» cunoscută, el caută contactul direct cu membrii grupului, ceea ce ar putea 

rezultai dintr-o încercare de integrare, ca un fel de tentativă de a-şi compensa devianţa.1 Deşi această 

interpretare este plauzibilă, altele pot fi la fel de valabile: se poatJ presupune că, odată subiecţii 

identificaţi, ei vor încerca să convingă, fiind în căutarea unui suport social, după cum indică un 

experiment a lui Gerard (1953)1 care observă că subiecţii minoritari emit, faţă de subiecţii majoritari, 

mai multei comunicări, tinzînd să-l influenţeze pe celălalt. 
Experimentele consacrate comportamentelor de agresiune confirmă rezultatele! de mai sus. Să 

descriem pe scurt două manipulări experimentale. Cea dintîi se inspiră din teoria conform căreia 

frustrarea provoacă agresiunea. Astfel, autorii vorl introduce în procedura obişnuită o fază în care un 

complice, D sau ND, îi va frustrai pe subiecţi. Pentru aceasta, experimentatorul anunţă că toţi subiecţii 

vor participai la un mic test în contul unui alt cercetător, care le va plăti o sumă suplimentarii 
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relativ importantă. Or, în timpul absenţei experimentatorului, complicele atinge aparatele care vor 

servi, chipurile, la următorul experiment şi, în mod vizibil, le strică fără să vrea. Experimentatorul îşi 

dă seama de aceast lucru şi îi anunţă pe subiecţi că al doilea experiment nu va putea avea loc şi că nu îi 

va putea plăti. Se trece atunci, tot în cadrul primului experiment, la faza de învăţare de tipul celei 

folosite de Milgram (1974, cf. capitolul 7). Complicele, ales „la întîmplare" ca elev, trebuie să suporte 

şocuri electrice moderate în caz de insucces. Subiecţii constituie publicul şi trebuie să decidă, la 

fiecare răspuns al subiectului, dacă răspunsul este bun sau rău, sarcina complicelui fiind să facă 

asociaţii originale. La fiecare item, subiectul decide dacă răspunsul este original sau nu; cînd nu este, 

el alege răspunsul „şoc". Dacă majoritatea grupului votează „şoc", subiectul care învaţă trebuie să 

suporte un şoc. Subiecţii cred că răspunsurile sînt anonime, dar experimentatorul notează, de fapt, 

diferitele răspunsuri. Tabelul 4 indică media „şocurilor" atribuite de către subiecţii D şi ND unor 

complici ND, D similar sau D nesimilar (această distincţie nefiind valabilă decît pentru subiecţii D), 

numărul de itemi fiind 30. 
Tabelul 4 - numărul de răspunsuri „şoc" destinate unui complice sursă de frustrare 
Complice                                       Deviant                              Nedeviant 
similar                             nesimilar 
Subiecţi devianţi                9J4                                 12,91              13,38 
Subiecţi nedevianţi_________________12,62___________________12,24 
După Freedman şi Doob, 1968 
Rezultatele concordă cu cele din experimentele precedente : subiecţii D îi protejează oarecum pe 

subiecţii D similari şi îi pedepsesc pe D nesimilari şi pe ND tot atît cît şi ND. Aceştia, dimpotrivă, nu 

manifestă nici o discriminare în privinţa devianţilor, care nu sînt mai respinşi decît ND. 
în al doilea experiment de acelaşi tip, măsura se referă la alegerea membrilor, fie pentru a suporta 

şocuri, fie pentru a primi o recompensă pentru aceeaşi sarcină ca şi cea descrisă mai sus. Rezultatele 

confirmă experimentele precedente: D aleg mai degrabă şocurile pentru D nesimilari sau ND şi invers 

în ce priveşte recompensele. Cît despre subiecţii ND, ei propun mai adesea pe D ca victime, ceea ce, 

de astă dată, merge în sensul unei discriminări în privinţa lor. Această respingere se referă deci mai 

mult la alegeri decît la intensitatea pedepselor: odată alegerea efectuată, şocurile sînt atribuite victimei 

într-o aceeaşi proporţie. 
Cum trebuie primită o asemenea abordare a devianţei? Ea pare să ţină de o concepţie neinteracţionistă, 

de vreme ce autorii presupun o psihologie universală a devianţei, lipsită de variaţiile datorate 

transgresării unor norme specifice. Interacţiunea între devianţi şi non-devianţi este studiată, desigur, 

dar nu şi condiţiile care fac ca un comportament să fie calificat drept deviant. Definiţia nu se bazează 

decît pe raritatea statistică. Autorii manipulează, deci, o reprezentare foarte abstractă şi imprecisă a 

devianţei. 
Pe de altă parte, se poate crede că subiecţii consideră că „un bun psiholog" (experimentatorul) tinde 

întotdeauna să dedramatizeze relaţiile între „normali" şi „anormali" şi că această reprezentare poate 

influenţa anumite comportamente ale subiecţilor. La urma urmelor, devianţa este exclusiv internă 

grupului, deviantul 
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fiind definit întotdeauna în funcţie de relaţiile sale cu majoritatea, fără să se tal apel la relaţiile cu alte 

grupuri ce pot avea norme diferite. Or, asemenea relaţii pB să joace un rol important în reacţiile 

devianţilor înşişi. Vom aborda acest aspectl cele ce urmează.                                                                                           
c 
5. Devianţa în relaţiile dintre grupuri 
c Devianţii se aleg adesea reciproc cînd este vorba să se afilieze : această solidarilal c îi face oare să 

formeze un nou grup, opoziţia dintre acesta şi grupul majori™ avînd, în acest caz, un sens cu totul 

diferit? Un experiment al lui Gerard şi Hol (1974) arată că realizarea unei solidarităţi intragrupale 

decurge tocmai din conştiel tizarea unei poziţii minoritare, solidaritate care nu apare la subiecţii unei 

majol taţi; coeziunea grupurilor minoritare s-ar putea deci să fie mult mai puternică deci c cea a 

grupurilor majoritare. Subiecţii începeau prin a evalua numărul de puni negre dispuse pe un carton alb, 

probă care, după spusele experimentatorului, re» caracteristicile psihologice fundamentale în funcţie 

de subestimarea sau supraesl marea numărului de puncte de către indivizi. Răspunsurile fiind date în 

scris ■ grupuri de 10 persoane (fiecare subiect crezînd că este subiectul „C"), experimenta torul cerea 

apoi subiecţilor să redacteze un eseu de o pagină despre un tablou I Renoir. După cîteva minute, 

experimentatorul lua foile şi îi anunţa pe subiecţi I repartizarea lor în grupuri de sub- şi supra-

estimatori. Fiecare subiect făcea astfl parte dintr-un grup de 2, 5 sau 8 supra- sau sub-estimatori, 

percepîndu-se decil minoritari, „la egalitate" sau majoritari. Subiecţii trebuiau să judece pe diferii scări 

două texte referitoare la tablou, unul provenit de la un sub-estimator şi altH de la un supra-estimator 

(deci unul din propriul grup şi celălalt din grupul opus). ■ realitate, texte standard erau substituite 

foilor predate de subiecţi. Rezultatele arai că supraestimarea produsului unui membru al grupului 

propriu nu apare decît ■ condiţia minoritară. Cum o asemenea abatere în favoarea propriului grup nu 

apal la celelalte grupuri, nu se poate face apel la o simplă explicaţie în termeni I discriminare în 

favoarea unui altuia asemănător cu sine. Discriminarea în favoarl propriului grup, evidentă în 

cercetările descrise în capitolele precedente, ar fi del o caracteristică a relaţiilor dintre grupuri, 

accentuată de poziţia minoritară a grupuluil Experienţa lui Gerard şi Hoyt nu face decît să indice că 

este mai avantajos să I observe nu reacţiile devianţilor individuali, ci reacţiile grupurilor de devianţii 

opoziţia lor faţă de grupul majoritar. Totuşi, contextul sociologic este mai compll decît opoziţia unei 

minorităţi de devianţi faţă de o majoritate. Este, într-adevl evident că subgrupurile, constituind un 

sistem social, nu împărtăşesc acelei norme. Dar în funcţie de normele cărui subgrup sînt definite 

normele grupuluil Grupurile dominante îşi impun, de fapt, propriile norme, normele celorlalte grupil 

devenind astfel norme deviante. Cînd grupurile dominate tind să-şi pună în valo« propriile norme, ele 

trebuie să se opună nu numai majorităţii sau grupului dominant, I şi altor grupuri deviante sau 

dominate. în măsura în care grupul deviant s-a defil o dată pentru totdeauna ca opus normei 

dominante, poziţia sa de ruptură esl constantă, interacţiunea cu entitatea majoritară nemodificînd 

poziţia predeterminall Definiţia grupului poate depinde atunci mai puternic de relaţiile între grupuri! 

minoritare. Această ipoteză nu a fost formulată în lucrările clasice asupra devianţei care iau în 

considerare numai reacţiile pasive sau de retragere ale devianţilor faţă I majoritate şi deloc reacţiile 

„active" ce tind să răstoarne logica socială a devianţei 
ANTA 
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'roblematica generală a unui experiment realizat de Mugny şi Papastamou f6-l977) s-a referit la condiţiile care îi 

fac pe minoritari să se situeze pe poziţii eme, opuse activ normei dominante. Factorul studiat cu titlu de explorare 

era [petiţia influenţelor minoritare. Ipoteza era următoarea: subiecţii, minoritari în itatea socială (şi nu fabricaţi 

de situaţia experimentală), ar prezenta comporta-îte mai extreme atunci cînd se află în competiţie cu alţi 

minoritari decît atunci 1 sînt în competiţie cu majoritarii. Experienţa s-a derulat în Grecia, cîteva luni ă căderea 

dictaturii coloneilor şi cîtva timp după ce noul guvern respinsese un iect de lege care propunea acordarea 

dreptului de vot de la 18 ani. Subiecţii, în ,tă de 17 ani, cea mai mare parte total favorabili acestui proiect, 

constituiau un pde minoritari reali. Subiecţii care se opuneau proiectului au fost eliminaţi din ntionul 

experimental, de vreme ce împărtăşeau poziţia dominantă. într-un stionar preliminar, în afară de întrebarea 

referitoare la poziţia lor pro sau contra, fost prezentate subiecţilor 10 propoziţii ce luau poziţii diferite faţă de 

proiect, iecţii trebuind să-şi exprime acordul cu fiecare dintre ele pe o scară de 7 puncte, doua zi, subiecţii au fost 

rugaţi să scrie o pledoarie în favoarea poziţiei lor ntru dreptul de vot la 18 ani), consemnul variind în trei feluri: 
în condiţia martor, li se cerea să scrie o pledoarie pentru a convinge persoanele nehotărîte, „care nu se pot decide 

dacă dreptul de vot trebuie sau nu acordat de la 18 ani". Se preciza că se dispune de mijloace de verificare a 

faptului dacă destinatarii mesajului au fost convinşi; 



în condiţia de „competitor majoritar", consemnul preciza pe deasupra că subiectul se afla în competiţie cu o 

persoană care apăra poziţia opusă şi că existau mijloace de a vedea cine a fost mai convingător. Competitorul 

care apără respingerea proiectului poate fi deci considerat majoritar; într-o condiţie de „competitor minoritar", 

competitorul era prezentat ca împărtăşind o poziţie similară cu cea a subiectului, competiţia fiind interminoritară. 
Odată ce subiecţii îşi redactaseră pledoaria, ei răspundeau din nou aceluiaşi îstionar ca şi în testul preliminar, 

ceea ce permitea să se măsoare extremizarea iniilor. O altă măsură se referea la pledoarie: argumentele erau 

împărţite în tru categorii relative la : 
integrarea juridică, militară şi economică a tinerilor în societatea greacă ; definirea politică a tinerilor ca 

progresişti; funcţionarea democratică a societăţii; maturitatea psihologică şi intelectuală a tinerimii. 
Pentru fiecare subiect se numărau categoriile pentru care el aducea cel puţin un gument. Tabelul 5 rezumă 

rezultatele. 
belul 5 - Schimbarea de opinie şi numărul de categorii din pledoarie 
Condiţie                         Schimbare de opinie                 Număr de categorii 
Mttrol                                             -0,100                                     2,556 
ompetitor majoritar                         -0,033                                     2,625 
ompetitor minoritar                        +0,563                                     2,185 
upă Mugny şi Papastamou, 1976-l977 ihimbare exprimată pe o scară de 7 puncte, un semn pozitiv indicînd o 

polarizare. 
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în ceea ce priveşte opiniile, numai condiţia de competiţie interminoritarăB antrenat extremizarea lor. 

Această polarizare este în plus corolarul unei diminuări n numărului de dimensiuni folosite de către 

subiecţi pentru pledoarie. 
Rezultatele concordă cu cele din anumite lucrări asupra polarizării colective d Doise (1973) a arătat că 

polarizarea este însoţită de o creştere a importan) o acordate anumitor dimensiuni pertinente. Dinamica 

polarizării (cf. capitolul 6) pi putea să se bazeze în cazul nostru pe necesitatea de diferenţiere impusă 

subiecţii fi prin consemn. Consemnul fiind de a produce o influenţă mai puternică deşcs competitorul, 

subiecţii trebuiau să apară drept diferiţi, ceea ce este o condui d foarte răspîndită la minoritari: 

„Experienţa cotidiană ne arată într-adevăr că mini d ritarii sînt rareori de acord cu o teză unică. 

Minoritarii tind, dimpotrivă, ţa accentueze elementele care îi diferenţiază, chiar în mod subtil" 

(MoscoviciB Ricateau, 1972, 167). Dar de ce această singularizare se face în sensul un o polarizări şi 

nu al unei atenuări? Referindu-ne la lucrările lui Codol (1975, şti capitolul 10), putem presupune că 

subiecţii, atunci cînd trebuie să se compare c celălalt (sau, în cazul nostru, să „fie comparaţi») caută să 

se prezinte drept ra n conformi normelor propriului grup decît ceilalţi membri, diferenţierea unindu-i p 

astfel în mod judicios cu conformismul. Norma grupului minoritar fiind opinia fit ci rezerve că dreptul 

de vot trebuie acordat de la 18 ani, ortodoxia subiecţilor nost ci s-ar exprima deci prin polarizare. în 

competiţiile interminoritare, subiecţii refiu d pur şi simplu să-şi atenueze opiniile, pentru a nu fi 

confundaţi cu poziţia majorita n sau măcar apropiaţi de aceasta.                                                                       
ti 
Calea de cercetare propusă aici ţine de o răsturnare a definiţiei devianţa „ Devianţii devin o sursă de 

influenţă potenţială şi această dinamică se înscrie fd relaţiile dintre grupuri, marcate de raporturi de 

putere, a căror schimbare estţ p eventual, simbolizată de devianţi.                                                                     
tî 

P 6. Producerea devianţei                                                             E 
S( 
Abordarea experimentală a psihologiei sociale în domeniul devianţei prezintă li jr crări cărora le lipsesc 

încă perspectivele teoretice solide. Cea mai mare parte dino ^ ele se înscriu într-o concepţie a devianţei 

pe care am dori-o depăşită. S-a conştienţi pi zat, desigur, determinarea socială a devianţei, care rămîne 

totuşi definită în interi n orul unui grup, dincolo de orice raport de putere (Schachter), sau „naturalizata 

experimental, dincolo de orice referire la normele specifice (Freedman şi Doob).i 
Bilanţul rămîne insuficient, cu atît mai mult cu cît discipline apropiate propui deja o conceptualizare 

mai sistematică. Astfel, curentul dominant din criminologi se mărginise să explice trecerea la actul 

criminal conform unei abordări factoriale dar factorii reţinuţi se referă la fel de bine la caracteristici 

biologice, ca şi ecc nomice, culturale, sociologice..., ale indivizilor consideraţi delincvenţi. Oricare a fi 

factorul luat în calcul, se consideră că delincventul este diferit de „grupu normal", această diferenţă 

justificînd de una singură devianţa. Ca şi în psihologii socială, se poate vorbi aici de naturalizarea 

devianţei. O asemenea concepţie, de; încă dominantă, este depăşită de partizanii interacţionismului, 



care concep devianji drept rezultat al unei interacţiuni între grupurile sociale, anumite grupuri 

dominant producînd de fapt devianţa prin sistemele lor de reglare socială. Să vedem în ma succint în 

ce sens se poate argumenta că delincventa este fabricată social. 
IANŢA 
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După Robert (1977), cel dintîi punct care trebuie subliniat este că „norma dă tere devianţei, după cum 

legea penală produce delincventa". într-adevăr, prin pla lor existenţă, dispoziţiile penale contribuie la 

conceptualizare^ diferenţei ca incvenţă. Astfel, anumite consecinţe ale adolescenţei în societatea 

noastră sînt îsformate în delincventă prin simplul fapt că există o jurisdicţie penală pentru jret. Este 

cazul drogurilor, al anumitor comportamente sexuale, al micilor [uri, care pot reprezenta doar un 

moment pasager al inserţiei sociale. Tot aşa a le transformă în devianţă, legea ar putea la fel de bine să 

le resoarbă. Astfel, :ă relaţiile sexuale ar fi autorizate pentru persoanele sub 16 ani care consimt, ;ă 

drogurile minore ar fi decriminalizate, dacă micile furturi nu ar fi puse sub nărire, o mare parte dintre 

delincvenţii minori nu ar trebui să poarte eticheta de incvent, nu ar trebui să suporte umilinţa justiţiei şi 

a casei de corecţie, cu tot :a ce un asemenea tratament presupune pentru dezvoltarea identităţii lor şi a 

nei de sine. 
Multiple reglări sociale produc astfel devianţă. Calitatea de deviant nu ar fi, în ilitate, conferită de 

trecerea la actul „criminalizat", ci de arestare, detenţie sventivă, proces şi casă de corecţie. Cu atît mai 

mult cu cît aceste filtre produ-oare de devianţă nu sînt automate, ci constituie o reglare variabilă în 

funcţie de terii necontrolate sau sistematice. Astfel, în funcţie de efectivele de poliţie ponibile sau 

conjectural afectate unei „vînători" aparte (actualmente: drogurile), mărul celor „clasaţi ca delincvenţi" 

este sensibil modificat. La fel, trecerea pe la sunai şi pe la închisoare nu se supune principiului de 

egalitate în faţa legii, ci legalităţii şanselor în faţa delincventei" : este bine cunoscut că tinerii din 

familii nivel mediu sau social superior sînt mai lesne admonestaţi fără urmări judiciare, ntru că se 

presupune că familia constituie o încadrare suficientă pentru amendarea arului. După cum spune 

Chamboredon (1971, 362): „în materie de morală, ca ste tot, nu ne încredem decît în bogaţi". 
Exemplul subliniază faptul că devianţă nu există ca o caracteristică „naturală". :semnarea unui individ 

în poziţia de deviant este rodul, produsul unei reglări ciale şi al raporturilor dintre grupurile sociale. Ea 

îi atinge în mod diferit pe livizi, în funcţie de condiţiile în acelaşi timp conjecturale sau sistematice, 

mai ;s în funcţie de apartenenţa lor la grupuri sociale dominate. La urma urmelor, se re că nu devianţă 

antrenează controlul social, după cum se pretinde adesea, ci, ai curînd, cel de-al doilea zămisleşte 

devianţă. 
G. M. IM 
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Capitolul 5 

NORMALIZAREA 
în ce mod şi în ce condiţii interacţiunea cu celălalt poate duce la transformarea percepţiei pe care un 

subiect o are asupra mediului său ? Aceasta este chestiunea pe care o vom studia acum, ţinînd de 

domeniul influenţei. 
Procesul de influenţă se poate manifesta în trei moduri: 
)-lconformismulî cu care influenţa socială a fost adesea asimilată; conformismul se caracterizează prin 

existenţa unei norme dominante şi prin faptul că indivizii acceptă sistemul de comportament 

privilegiat de această normă. In general, o categorie socială incarnează norma şi celelalte i se supun. 
-   inovarea: reciproc, influenţa poate veni din partea unei minorităţi, la început complet lipsită de 

putere, dar care are un stil de comportament „ferm şi decis" (consistent). Această minoritate poate 

schimba, prin conduita ei, sistemul de comportament al majorităţii pentru a-l înlocui cu un alt model. 
-   normalizarea, trimiţînd la situaţii în care nu există o normă stabilită şi în care subiecţii, nesiguri în 

privinţa răspunsurilor lor, exercită o influenţă reciprocă unii asupra altora, convergînd către o normă 

comună. Această ultimă modalitate de influenţă va fi dezvoltată în acest capitol. 
1. Efectul autocinetic: experimentul lui Sherif 
Problema elaborării unei norme colective se află în centrul celebrelor lucrări ale lui (S]ierj£{1935, 

1965) asupra influenţei grupului în formarea normelor şi atitudinilor. Acest autor defineşte jnorrnaf 

socială drept „... p scaiă_de_jey_aluare_(de exemplu, metrul etalon) ce indică un interval acceptabil şi 

un interval inacceptabil în privinţa comportamentului, activităţii, evenimentelor, credinţelor sau 

oricărui alt subiect referitor la membrii unei unităţi sociale (Sherif şi Sherif, 1969, 141). într-o altă 

lucrare consacrată normelor sociale, în care autorul este interesat mai ales de apariţia normelor ca 

produs al interacţiunii membrilor unor grupuri restrînse, Sherif (1936, 2) subliniază faptul că „... orice 

grup care face dovada unei anume continuităţi posedă un sistem de atitudini, de valori, legi şi norme 

care regizează relaţiile dintre indivizi". 
întrebările care l-au făcut pe Sherif să elaboreze un experiment considerat drept „prototipul procesului 

psihologic de formare a unei norme într-un grup" (1965, 223) au fost următoarele : ce face un individ 

plasat într-o situaţie ambiguă, obiectiv nedefinită, din care cadrul extern de referinţă lipseşte? Va 

stabili un punct de referinţă propriu sau, în alţi termeni, va produce o normă individuală? 
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Prima întrebare poate părea îndepărtată de problematica formării unei norme colective. Totuşi, numai 

cunoscînd reacţiile unor indivizi izolaţi faţă de stimuliiş ambigui vom putea avea puncte de reper 

pentru sesizarea procesului de producere! colectivă a normelor. Ce se întîmplă cînd abordăm aceeaşi 

problemă la un nivel mai social, cînd un grup de persoane este plasat în aceeaşi situaţie ambiguă?! 

Diferiţii membri ai grupului elaborează un cadru comun de referinţă ? Dacă fiecare! individ creează o 

normă, aceasta este o normă subiectivă individuală sau o norma comună, specifică grupului şi 

depinzînd de influenţa reciprocă a membrilor? în alţi termeni, vom avea o normă interindividuală ? în 

plus, dacă avem de a face cui elaborarea unei norme colective, aceasta va fi mai puternică decît norma 

individuală? 
Dispozitivul experimental implică deci folosirea unor situaţii obiectiv ambiguei ce pot fi structurate în 

diverse moduri (diferitele structuri posibile fiind egalr probabile). Acest fapt l-a făcut pe Sherif să 

pună la punct dispozitivul autocineticl Dlecînd de la un efect care fusese anterior observat şi studiat de 

către astronomi. I Efectul autocinetic apare cînd un stimul vizual nu are un cadru de referinţă.. Acesj 

efect autocinetic se obţine foarte uşor: este suficient să plasăm, într-o obscuritate" totală, o mică sursă 

luminoasă; aceasta pare să se mişte în mod mai mult sau maf puţin haotic în diferite direcţii. Chiar 

cînd se ştie că această sursă este nemişcată,! efectul continuă să se manifeste. 
Procedura experimentală folosită de, Sherif (1935) este următoarea: 
1)  într-o primă condiţie, subiectul este singur cu experimentatorul. 
2)  într-o a doua condiţie, subiectul se află într-un grup. Subiectul este introdus în situaţia de grup în 

două moduri diferite: 
a)  subiecţi care au trecut în mod izolat prin aceeaşi experienţă sînt confruntaţi unii cu alţii, ceea ce 

permite să se descopere efectul de interacţiune socială odată stabilită norma individuală; 
b) subiectul este mai întîi introdus într-o situaţie de grup fără să treacă printr-o I experienţă individuală 

anterioară, fiind supus ulterior acesteia. Ceea ce permite] să se determine în ce măsură normalizarea 

colectivă continuă să determine reacţiile subiectului atunci cînd se regăseşte singur în faţa aceluiaşi 

stimul sau, în alţi termeni, dacă norma colectivă se menţine ca normă individuală. 
Acest experiment s-a derulat la Universitatea din Columbia. Subiecţii, studenţi de sex masculin, erau 

aşezaţi într-o cameră obscură largă de 3,3 m, aflaţi la 5 m de sursa luminoasă (lumina stimul era un 

punct luminos provenit dintr-o mică gaură, de mărimea unui vîrf de ac, făcută într-o cutie în care se 

afla un bec de joasă intensitate). Lumina, imobilă, era expusă subiecţilor prin deschiderea unui mic 

oblon controlat de experimentator. După cum am menţionat mai sus, lipsa totală a unui sistem de 

referinţă a determinat perceperea de către majoritatea subiecţilor a unei mişcări dezordonate, a cărei 

amplitudine depinde, între altele, de durata de prezentare a stimulului. în faţa fiecărui subiect se afla un 

buton ce permitea să se indice din ce moment se percepe deplasarea punctului luminos. După 

dispariţia luminii, subiecţii comunicau oral amplitudinea deplasării punctului luminos, 

experimentatorul înregistrînd imediat răspunsurile. Fiecare subiect făcea mai multe serii de cîte 100 de 

evaluări, eşalonate pe mai multe zile. 
Nouăsprezece subiecţi au participat la experienţă în condiţia individuală şi rezultatele arată că, atunci 

cînd indivizii percep mişcarea unui punct luminos fără nici un cadru extern de referinţă, se produce o 

normalizare subiectivă individuală. 
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:-adevăr, în lipsa unei norme sau a unui punct de referinţă exterior, fiecare liect stabileşte un interval 

de variaţie propriu şi un punct de referinţă subiectiv rmă) în interiorul acestui interval; fiecare evaluare 

succesivă a subiectului este ută între limitele intervalului de variaţie relativă la punctul intern de 

referinţă, îd indivizii văd de mai multe ori o mişcare fără cadru extern de referinţă ei silesc, de-a lungul 

prezentărilor, un punct de referinţă intern sau o normă; astă normă, odată stabilită subiectiv, serveşte 

de punct de referinţă pentru imarea diferitelor mişcări ulterioare şi aceasta în interiorul intervalului de 

iaţie propriu fiecărui individ. Dacă luăm apoi în considerare a doua şi a treia ie de 100 de evaluări 

făcute de un subiect dat în zilele următoare, ne dăm seama indicii tendinţei centrale sînt foarte 

apropiaţi de cei din prima serie, dar că plitudinea variaţiei se reduce. în alţi termeni, cînd individul 

stabileşte un punct referinţă şi limite de variaţie în evaluări, el tinde să păstreze norma elaborată 

liectiv, iar variabilitatea se reduce. 
Să examinăm acum rezultatele celei de-a doua condiţii experimentale, cea a îaţiei de grup. La această 

condiţie au participat patruzeci de subiecţi. Au fost istituite opt grupuri de doi subiecţi şi opt grupuri 



de trei subiecţi. Patru grupuri doi subiecţi şi patru grupuri de trei subiecţi au început experimentul cu 

situaţia lividuală: fiecare individ făcea o serie de 100 de estimări şi participa, în zilele nătoare, la 

experimentul în grup. Celelalte grupuri de doi şi trei subiecţi au «put experimentul în situaţie de grup: 

în timpul primelor trei serii de evaluare alonate de-a lungul a trei zile), toţi subiecţii din fiecare grup 

erau prezenţi; îpurile erau apoi dizolvate şi fiecare subiect făcea în ziua următoare o a patra ie de 

evaluări, în situaţie individuală. 
Cînd un subiect care a început prin situaţia individuală (unde şi-a elaborat )priul interval de variaţie, în 

interiorul căruia se situează norma sa subiectivă) ;e plasat într-o situaţie de grup cu alţi subiecţi care au 

propria normă şi propriile ervale de variaţie, intervalele şi normele tind să conveargă. în alţi termeni, 

cînd confruntă subiecţi care au stabilit anterior, în mod individual, o marjă de variaţie o normă 

subiectivă, răspunsurile lor tind să conveargă către o marjă de variaţie şi îormă colectivă. 
Cînd subiecţii încep experimentul în situaţia de grup, se stabilesc o marjă de naţie şi o normă proprie 

grupului. Apoi, cînd un membru al grupului înfruntă de ui singur aceeaşi situaţie, estimările sale sînt 

relative la marja de variaţie şi la rma elaborată de grupul său. Altfel spus, subiectul păstrează norma şi 

intervalul iborate anterior de către grup (a se vedea exemplele din partea dreaptă a figurii 1). 

Asemenea rezultate au fost observate de mai multe ori, fie în experimentele care [osesc acelaşi 

dispozitiv autocinetic, fie cu stimuli diferiţi. Să reamintim caracteristicile dispozitivului autocinetic 

folosit în această expe-:nţă. Mediul fizic este ambiguu: situaţia nu este structurată. Nu există norme 

lective construite înainte de experienţă: situaţia este nouă pentru subiecţi, stranie [ă de activităţile lor 

obişnuite. Nu există răspunsuri „bune" sau „rele» : răspunsul biectului, ca şi răspunsul altuia, este 

incert. în plus, se poate considera că biectul nu este prea interesat de răspunsurile sale: situaţie 

minimală în care igajarea personală este foarte slabă. în fine, subiecţii nu se cunoşteau înainte de 

unirea lor în grup. îri aceste condiţii, se poate crede că subiecţii, aflaţi la :galitate funcţională", au 

aceeaşi importanţă în formarea normei colective - medie diferitelor norme individuale. Or, nu aşa stau 

lucrurile. Dacă poziţiile individuale 
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converg în stabilirea normei colective, ele nu converg în mod necesar către o poziţie medie. Dacă 

subiecţii sînt la fel de incompetenţi nu înseamnă că au toţi aceeaşi influenţă: relaţiile dintre indivizi pot 

fi disimetrice. Să fim bine înţeleşi: aceasta nu înseamnă că procesul de normalizare s-ar reduce la un 

fenomen de leadership şi că norma colectivă ar fi pur şi simplu norma liderului. Chiar cînd norma 

stabilită este apropiată de răspunsurile unui subiect ce domină prin influenţă, răspunsurile acestui 

individ central tind să conveargă (ceva mai puţin) în aceeaşi direcţie: el este influenţat, la rîndu-i, de 

către ceilalţi. După cum vom vedea într-o altă secţiune a acestui capitol, se pot izola şi studia anumiţi 

factori, precum relaţiile anterioare de prietenie, statutul sau prestigiul, chiar şi poziţiile ideologice ce 

pot afecta, modula sau chiar elimina convergenţa diferiţilor subiecţi. 
Figura 1 - Exemple de normalizare 
a) Exemple de mediane în grupurile de doi subiecţi 
Individ 10 
începînd cu individul Grup            Grup 
începînd cu grupul 
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II                III 
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II                III 
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b) Exemple de mediane în grupurile de trei subiecţi 
începînd cu individul                       începînd cu grupul 
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2. Explicaţiile efectelor de convergenţă 
Allport pleacă de la un proces uşor diferit, deşi este vorba tot de un fenomen de nivelare a 

răspunsurilor: moderarea judecăţilor în coprezenţă. în 1924, Allport pusese deja în evidenţă, într-o 

probă de evaluare a greutăţii, diferenţa dintre evaluările realizate în prezenţa experimentatorului şi cele 

emise în prezenţa altor subiecţi care au de evaluat aceleaşi greutăţi fără să comunice între ei. In 

prezenţa celorlalţi, răspunsurile subiecţilor se schimbă faţă de condiţia individuală: ele devin mai 

moderate. Masele mai grele sînt subestimate şi cele mai uşoare sînt supraestimate. Allport descoperă 

astfel rezultate identice cu cele dintr-o probă referitoare la judecarea mirosurilor: mirosurile agreabile 

sînt percepute drept mai puţin agreabile şi cele dezagreabile drept mai puţin dezagreabile. în 1924, 

explicaţia dată de Allport acestei moderări a judecăţilor în situaţii de coprezenţă este că subiecţii se 

tem să emită judecăţi în dezacord cu cele ale celorlalţi subiecţi: individul în situaţie de coprezenţă ar 

ezita să dea răspunsuri extreme, ar avea tendinţa să ia o atitudine supusă în faţa grupului. în 1962, 

Allport reia aceleaşi rezultate şi completează explicaţia: interacţiunea dintre indivizi nu este posibilă 

decît printr-un sistem de concesii reciproce; indivizii ar avea „tendinţa" de a se dori acceptabili pentru 

ceilalţi, relativ similari cu ceilalţi. într-adevăr, un subiect care emite evaluări extreme riscă să 

contrazică evaluările celuilalt, îngreunînd astfel apariţia unei structuri colective. Dimpotrivă, acest risc 

se diminuează cînd judecăţile sînt moderate. 
French şi-a consacrat cea mai mare parte a studiilor puterii sociale şi, în acest sens, s-a interesat de 

convergenţa opiniilor în timpul unei discuţii. într-un articol din 1956, el conchide că, în cazul 

grupurilor în interiorul cărora toţi membrii au un statut social egal, comunică liber între ei şi pot exersa 

o influenţă egală, legea concesiilor minimale duce la convergenţa judecăţilor individuale către un 

punct de echilibru ce corespunde valorii lor medii. Egalitatea statutelor ar antrena deci o influenţă 

socială identică din partea fiecărui membru. 
Montmollin (1965) a elaborat un experiment pentru a testa ipoteza conform căreia subiecţii aspiră să 

se apropie de tendinţa centrală de distribuire a răspunsurilor din propriul lor grup, considerînd fie că 

acest răspuns mediu are cele mai mari şanse de a fi exact, fie că este cel mai susceptibil de un acord cu 

grupul. Timp de 4 secunde, subiecţilor (în grupuri de cîte 5) li se prezenta un carton pe care erau lipite 

80 de buline colorate; numărul exact de buline nu putea fi numărat. Subiecţii răspundeau în scris 

(estimarea numărului de buline) şi li se comunicau cele 5 estimări făcute în grupul lor; după o a doua 

prezentare a stimulului, ei făceau o a doua estimare scrisă. Cînd se compară rezultatele obţinute cu 

cele din condiţia de control în care răspunsurile celorlalţi nu erau comunicate subiecţilor, se observă la 

subiecţii experimentali o convergenţă a răspunsurilor, schimbări „centripete" de evaluare după 

cunoaşterea răspunsurilor celorlalţi. Subiecţii se comportă „... aproape ca statisticienii, ţinînd cont de 

caracteristicile distribuţiei răspunsurilor din grupul lor" (1965, 394). O aceeaşi convergenţă către 

medie s-ar produce şi cînd subiecţii trebuie să discute pentru a stabili un consens. Totuşi, într-un alt 

articol (1966) Montmollin introduce, pentru explicarea rezultatelor experimentului său din 1965, 

noţiunea de „marjă de veridicitate". Dincolo de o anume abatere, subiectul nu mai ţine cont de 

răspunsurile extreme în raport cu propria-i evaluare. 
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Dacă subiecţii nu ţin seama de toate informaţiile care le sînt date, afirmaţia lui Montmollin trebuie 

reformulată în modul următor: subiecţii înclină să se apropie de tendinţa centrală a unei distribuţii 

parţiale şi veridice a răspunsurilor din propriul lor grup, această medie parţială apărînd drept cea mai 

susceptibilă să antreneze acordul celei mai mari părţi dintre membri, avînd astfel cea mai mare 

probabilitate de adevăr. Totuşi, să remarcăm că la această autoare nu are loc o interacţiune „lungă" ca 

la Sherif. 
Să menţionăm o explicaţie apropiată de cea propusă de Allport. Moscovici (Moscovici şi Ricateau, 

1972) reconsideră procesele de influenţă şi le apropie de procesul de negociere a conflictelor. De 

vreme ce individul, singur într-o situaţie ambiguă, introduce stabilitate şi regularitate, Moscovici 

propune interpretarea procesului de normalizare ca un mecanism de evitare a conflictului. Acordul 

imediat este imposibil din pricina eterogenităţii evaluărilor; diferitele sisteme de răspuns individual se 

află deci în conflict. Dar, după cum s-a văzut mai sus, aceste situaţii experimentale se caracterizează 

prin faptul că nici un subiect nu este cu adevărat interesat de răspunsul său. Subiecţii caută deci să 



evite conflictele prin convergenţa estimărilor lor şi negocierea evoluează în funcţie de „concesiile 

echivalente si reciproce". Normalizarea trebuie înţeleasă din această perspectivă ca un „mecanism de 

negociere activă ce duce la acceptarea celui mai mic numitor comun". 
Aceste diferite interpretări invocă procese diferite, dar caută, cu toatele, să explice de ce indivizii 

dintr-un grup converg către o valoare centrală. Faptul nu se datorează hazardului şi revelă ideologia 

cercetătorilor, a modelelor lor implicite. După cum menţionează Doise şi Moscovici (1973, 118-l19), 

aceste teorii „...exprimă o anumită viziune asupra raporturilor colective ; tendinţa conformistă a 

acestor raporturi este cea mai evidentă... Compromisul constituie o metodă şi un scop ce permit 

grupului să-şi exercite presiunea uniformizatoare, să evite conflictul între membri... Această viziune 

asupra raporturilor colective considerate universale, înrădăcinate în natura psihologică a omului, a 

societăţii, reflectă, în ciuda aparenţelor, o practică politică: practica politică a democraţiei 

reprezentative din ţările anglo-saxone şi, pe un alt plan, practica fixării preţurilor pe o piaţă perfect 

concurenţială". 
Pentru Sherif, dacă apare o convergenţă între evaluările din situaţia colectivă, această convergenţă nu 

se îndreaptă obligatoriu către o valoare centrală sau moderatoare. Rezultatele sale arată acest lucru. Să 

precizăm care este poziţia lui. El consideră că, dacă, pe de o parte, „... în situaţia de grup apar calităţi 

noi şi supra-individuale" (1965, 233), nu este mai puţin adevărat că „... principiul psihologic subiacent 

situaţiilor individuale şi situaţiilor de grup este acelaşi: în ambele cazuri, se tinde către o valoare 

standard (1954, 1969, 160). Această valoare standard nu integrează însă aceiaşi factori, după cum 

situaţia este individuală sau colectivă. în cazul normalizării individuale această valoare standard este 

rezultanta situaţiei slab structurate, a stărilor psihice şi a caracteristicilor inerente subiectului luat în 

consideraţie ; în cazul unei situaţii colective, norma rezultă din aceşti factori combinaţi într-o situaţie 

aparte de interacţiune. Dacă principiul psihologic este acelaşi, normele colective rezultă totuşi din 

procesul de interacţiune. Pentru Sherif, „norma care apare într-o situaţie de grup nu este media 

normelor individuale; trebuie introduse şi caracteristicile proprii ale procesului aparte de interacţiune, 

în curs de derulare" (1969, 161). 
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Cîţiva factori care afectează convergenţa către o valoare medie 
ipul experimentului lui Lemaine, Desportes şi Louarn (1969) era să testeze uenţa „coeziunii şi 

diferenţierii ierarhice" în normalizare. în acest experiment, icţia mutuală dintre subiecţi este 

considerată un indice al coeziunii, iar diferen-ea ierarhică este operaţionalizată ca rang de influenţă al 

subiecţilor în deciziile colare. 
Subiecţii erau elevi ai unei şcoli normale de institutori de vîrste cuprinse între şi 19 ani. Cu o lună 

înainte de experiment, experimentatorul le cerea să npleteze un chestionar aparent fără legătură cu 

experimentul ulterior; acest :stionar conţinea patru întrebări sociometrice (referitoare la: 1. alegerile 

ami-e; 2. respingerile; 3. percepţia alegerilor; 4. percepţia respingerilor) şi o :ebare referitoare la 

influenţa fiecărui elev în activităţile neşcolare (într-o clasă, are subiect trebuia să dea o notă fiecăruia 

dintre colegii săi, în funcţie de elul lor ridicat sau scăzut de influenţă - referitor, de exemplu, la 

influenţa în :iziile luate în timpul unei recreaţii). Au fost formate 51 de cupluri de subiecţi, Ind cont de 

răspunsurile la chestionarul sociometric (alegere-respingere): 
- 27 de cupluri de alegere (cupluri cu coeziune ridicată) 
- 24 de cupluri de respingere (cupluri de coeziune slabă). 
Experimentul se derula în modul următor: 
într-o primă fază (situaţia individuală), se proiecta pe un ecran un diapozitiv pe care erau dispuse, în 

mod neregulat, 300 de puncte. Aveau loc 20 de prezentări de cîte două secunde fiecare. După fiecare 

prezentare a stimulului, fiecare subiect trebuia să estimeze în scris pe o foaie de carnet numărul de 

puncte proiectate; într-o a doua fază (situaţie de grup), cuplurile se formau aparent prin tragere la sorţi. 

Fiecare cuplu de subiecţi făcea 15 estimări de stimuli şi fiecare din membrii cuplului propria estimare 

celuilalt subiect. 
Autorii tratează rezultatele în modul următor: ei iau în considerare „blocurile" cîte cinci răspunsuri 

consecutive, calculînd mediile şi dispersiile. Avem 20 de imări în situaţie individuală, deci patru 

blocuri (de la ti la t4) şi 15 estimări în naţie de grup, deci trei blocuri (de la t5 la t7). Blocul t4 este 

considerat ca jrezentînd norma individuală. 
Să abordăm acum rezultatele. Prima chestiune este să ştim care este efectul riabilei coeziune (grupuri 



de alegere/ respingere) asupra convergenţei estimărilor î situaţia colectivă. Conform predicţiei 

experimentale, în cuplurile de alegere, rivergenţa va fi mai puternică decît în grupurile de respingere. 

Rezultatele arată nu se întîmplă aşa, variabila coeziune neavînd nici un efect semnificativ asupra 

nvergenţei. Să vedem acum ce se întîmplă în grupurile în care există o dife-aţiere ierarhică sau de 

statut. Cuplurile cu diferenţiere ierarhică sînt definite ca upuri în care ar exista o anume diferenţă între 

cei doi subiecţi în privinţa îluenţei lor în clasă (media notelor atribuite fiecărui subiect de către toţi 

elevii iclasă la cea de-a cincea întrebare a chestionarului prealabil). Au fost reţinute 26 cupluri puternic 

diferenţiate ierarhic, 10 cu coeziune puternică (alegere) şi 16 ca eziune slabă (respingere). în situaţie 

colectivă, pentru blocurile t5, t6 şi t7, îdia diferenţelor de estimare ale celor doi subiecţi este sistematic 

mai scăzută în plurile cu coeziune ridicată decît în grupurile cu coeziune slabă, în vreme ce nu 
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există nici o diferenţă între grupurile alegere/ respingere din al patrulea bloc dt evaluare (t4) la sfîrşitul 

fazei de normalizare individuală. Subiecţii grupurilor îl care există o diferenţiere ierarhică ar avea, faţă 

de condiţiile de slabă coeziune, ■ tendinţă mai pronunţată către convergenţă atunci cînd întreţin relaţii 

de prietenii înainte de experiment. Dar această convergenţă tinde către o valoare centrală sau este 

disimetrică? Predicţia experimentală era că subiecţii cu statut inferior va converge mai mult în 

evaluările lor decît subiecţii cu statut superior. în alţi termeni, un subiect cu statut ridicat ar trebui să-şi 

modifice mai puţin în situaţie colectivi (blocurile t5, t6, t7) sistemul de răspunsuri elaborate în situaţie 

individuală (bloc t4) decît un subiect cu statut scăzut. Rezultatele se referă din nou la 26 de cupluri 

puternic diferenţiate ierarhic. în blocul t4, între răspunsurile subiecţilor cu statul superior şi ale celor 

cu statut inferior nu există o diferenţă semnificativă. Pentru fiecare subiect a fost calculată diferenţa (în 

valoare absolută) dintre media evaluărilor la blocul t4 şi media evaluărilor pentru blocurile t5, t6 sau 

t7, divizată cu media pentru blocul t4. 
Pentru subiecţii cu statut superior, ca şi pentru cei cu statut inferior, există deci trei serii de indici de 

acest tip: D (t4,t5), D (t4,t6), D (t4, t7). Rezultatele se găsesc în tabelul 1. 
Tabelul 1 - Comparaţie între indicii de deplasare a subiecţilor cu statut ridicat sau scăzut 

 D (t4, t5) D (t4,-l6) D (t4,17) i 

Subiecţi cu statut superior 

Subiecţi cu statut inferior 
0,11 0,23 0,19 0,33 0,21 0,36 

După Lemaine et al., 1969 
Aceste rezultate arată clar că subiecţii cu statut mai ridicat se deplasează mai puţin decît subiecţii cu 

statut inferior şi că în procesele de normalizare colectivii convergenţa nu se realizează către o valoare 

centrală atunci cînd membrii unui grup au statute diferite, ci către o normă mai apropiată de norma 

individuală a subiectului cu statut ridicat decît de norma subiectului cu statut inferior. Acest 

experiment realizat cu grupuri de subiecţi care se cunoşteau înainte de experiment şi a căror structură 

era cunoscută a permis să se demonstreze rolul coeziunii şi al diferenţierii ierarhice: subiecţii care se 

aleg converg mai mult decît cei care se resping, dar numai în cazul în care în fiecare cuplu subiecţii au 

statute diferite. Pe de altă parte, subiecţii inferiori converg mai mult către evaluările subiecţilor cu 

statut superiorj decît aceştia către evaluările lor. 
Factori precum statutul indivizilor confruntaţi sau relaţiile de prietenie, aparent fără legătură cu sarcina 

de efectuat în cursul experimentelor, dar jucînd un rol important în existenţa cotidiană, pot deci 

influenţa evaluarea stimulilor ambigui şi procesul de normalizare. Convergenţa evaluărilor depinde, 

într-o anume măsură, de imaginea elaborată reciproc de către subiecţi în cursul întîlnirilor lor 

anterioare. Alţi factori, nu mai puţin importanţi în viaţa de zi cu zi, sînt raporturile de putere şi 

divergenţa ideologică. Sampson (1968) a studiat convergenţa răspunsurilor unor subiecţi care ocupă 

poziţii ierarhizate. Acest experiment, în care autorul foloseşte dispozitivul auto-cinetic, se derulează 

într-o mănăstire, autorul analizînd în prealabil relaţiile dintre călugări şi novici. Au fost formate 

cupluri de subiecţi în funcţie de statutele sociale şi de relaţiile dintre persoane. S-au format astfel trei 

tipuri de grupuri: 
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-   „grupuri de egali" (cupluri de novici aflaţi în prima săptămînă a şederii lor la mănăstire, avînd între 

ei relaţii de egalitate); 
-   „grupuri de egali asimetrice" (compuse din cupluri de novici aflaţi la sfîrşitul primului an. Membrii 

acestor cupluri au manifestat o stimă asimetrică: dacă unul este obiectul primei alegeri a celuilalt, 



celălalt nu figurează printre primele trei alegeri ale primului); 
-   „grupuri de inegali" (cupluri compuse din novici şi călugări, aceştia avînd putere asupra novicilor. 

Aceste cupluri erau constituite astfel încît diferenţei de putere să i se adauge un conflict ideologic şi 

interpersonal între membrii cuplurilor). 
Fiecare subiect estima, în situaţie individuală, de 80 de ori deplasarea unui punct luminos. în fiecare 

grup, subiecţii erau aleşi, pe lîngă statut şi relaţiile interpersonale, astfel încît să existe o diferenţă de 

aproximativ 5 degete (aproape 13 centimetri) între normele lor individuale. Fiecare grup participa apoi 

la trei sesiuni colective de cîte 80 de evaluări. 
Rezultatele pot fi rezumate astfel: 
-   în „grupurile de egali", subiecţii se influenţează reciproc şi norma colectivă elaborată se situează 

aproximativ la aceeaşi distanţă de cele două norme individuale prealabile ; convergenţa este relativ 

simetrică; 
-   în „grupurile de egali asimetrice" subiecţii converg şi ei care o normă comună, dar această normă 

corespunde mai degrabă normei iniţiale a subiectului care este mai demn de stimă; subiecţii nealeşi 

converg mai mult, cei care sînt stimaţi revenind, la ultima sesiune, la norma lor individuală iniţială, 

după o uşoară convergenţă în prima şi a doua sesiune colectivă; 
-   în „grupurile de inegali", subiectul cu statut inferior, după o tendinţă de convergenţă, revine la 

norma iniţială în ultima sesiune colectivă, în timp ce superiorii rămîn de-a lungul experienţei pe 

poziţiile lor. în aceste cupluri, nu se observă nici o convergenţă sau elaborare a unei norme colective : 

se ajunge, în cele din urmă, la formarea a două norme sau, mai exact, la întărirea celor două norme 

individuale prealabile. 
Această cercetare permite să se presupună nu numai că, după cum ştiam, convergenţa în normalizare 

nu se realizează în mod ineluctabil către o valoare centrală, ci că în plus, în anumite cazuri, se prea 

poate să nu existe convergenţă (sau normalizare colectivă), ci o persistenţă în normele individuale 

anterioare. 
Efectul specific factorului de divergenţă ideologică este ilustrat de un experiment al lui Lemaine, 

Lasch şi Ricateau (197l-l972) pe care îl vom descrie pe scurt, într-un prim moment, un subiect şi un 

complice completează un chestionar de opinii şi atitudini, aparent fără legătură cu experimentul. După 

o scrutare rapidă a răspunsurilor, i se spune subiectului fie că tovarăşul său îi împărtăşeşte opiniile 

ideologice, fie că între ei se înregistrează o divergenţă ideologică. Subiectul şi complicele participă 

mai apoi la un experiment în care procedura este asemănătoare cu cea folosită în dispozitivul 

autocinetic. în funcţie de condiţiile experimentale, complicele va estima deplasarea punctului luminos 

fie aproape ca şi subiectul, fie diferit, fie extrem de diferit. Rezultatele arată că, atunci cînd complicele 

emite estimări extrem de diferite, subiectul este influenţat, evaluările sale convergînd către cele ale 

complicelui, indiferent dacă acesta a fost prezentat ca apropiat sau îndepărtat ideologic. Cînd sistemul 

de răspunsuri al complicelui este diferit, subiecţii converg mai degrabă cînd complicele are aceleaşi 

orientări ideologice. în fine, 
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cînd estimările deplasării unui punct luminos făcute de cei doi protagonişti sînt identice, iar complicele 

este prezentat ca fiind ideologic divergent, subiectul îşi modifică evaluările faţă de cele ale 

complicelui, fiind „alungat" de pe poziţia sa iniţială, din norma sa individuală anterioară. în acest caz, 

Lemaine (1975) vorbeşte I de un proces de „disimilare", subiectul adoptînd o strategie care îl 

diferenţiază de [ celălalt. 
Să abordăm implicaţiile acestor două cercetări. Interesant este faptul că, în anumite condiţii, nu se 

observă o convergenţă a răspunsurilor subiecţilor, ca în cercetarea lui Sampson, precum şi faptul că în 

cercetarea lui Lemaine et al. se [ poate constata chiar o deplasare „centrifugă" a evaluărilor subiecţilor 

(care se îndepărtează de poziţiile lor anterioare pentru a nu da aceleaşi răspunsuri ca şi ceilalţi). Pentru 

a înţelege lipsa normalizării, trebuie revenit la studiile realizate în prealabil. Ne amintim că în fiecare 

caz există o normalizare colectivă şi că valoarea către care convergeau subiecţii era legată de factori 

precum ierarhia, atracţia interpersonală. Aceşti factori trimit la relaţiile dintre indivizi şi la 

interacţiunile în l grup. Dacă Sherif consideră că norma colectivă „nu este media normelor indivi- j 

duale", ea rămîne, după cum am văzut, o valoare standard rezultînd din factorii individuali şi 

interacţionali din interiorul unui grup aparte. Or, nu este suficient să \ ţinem cont de relaţiile 



intragrupale: trebuie să luăm în calcul şi relaţiile şi inter- j acţiunile dintre grupuri. Psihosociologii tind 

prea adesea să uite că un grup devine grup (avînd caracteristici comune sau un viitor comun) numai 

dacă alte grupuri sînt prezente în mediu. A fost nevoie de mai mult de un sfert de secol pentru ca 

problematica reiaţilor dintre grupuri să fie introdusă în paradigma normalizării, chiar dacă nu în mod 

explicit. în experimentul lui Lemaine et al., condiţiile în care complicele se opune din punct de vedere 

ideologic pot fi interpretate ca o întîlnire | între grupuri, cel puţin la nivel simbolic. Complicele, pe 

care subiectul nu îl cunoaşte decît din imaginea dată de experimentator, este asociat unei categorii de 

persoane (de exemplu, categoria „reacţionarilor" pentru subiecţii progresişti şi categoria „celor de 

stînga" pentru subiecţii conservatori). în aceste condiţii, cînd sistemul de răspuns al individului „de pe 

celălalt mal" este diferit de cel al subiectului, acesta rămîne pe poziţiile sale anterioare, prezervîndu-şi 

astfel specificitatea (şi specificul categoriei „sale", al categoriei de persoane la care se referă în situaţia 

respectivă). Dimpotrivă, se manifestă „... o lipsă de coerenţă în catego-rizarea celuilalt care este foarte 

diferit (şi, deci, respins) şi care se încăpăţînează totuşi să fie asemănător" (Lemaine, 1975, 116), deci 

atunci cînd complicele aparţine unui grup ideologic antagonist, fiind în acelaşi timp asemănător în 

privinţa altor criterii. De asemenea, în studiul lui Sampson, novicii şi călugării fac parte dintr-un 

acelaşi ansamblu („ocupanţii" mănăstirii), dar este la fel de adevărat că novicii şi călugării aflaţi în 

conflict în acelaşi timp ideologic şi interpersonal se pot percepe ca reprezentanţi a două categorii 

distincte. 
într-o situaţie puţin structurată, incertă, în care subiecţii evaluează stimuli ambigui, după cum scrie 

Lemaine (1975, 120), „negocierea în influenţă este rareori simetrică" : ea variază odată cu sursa de 

emitere a influenţei şi nu duce neapărat la o normalizare colectivă, la o convergenţă. Cînd se întîlnesc 

subiecţii a două grupuri antagoniste, totul se petrece ca şi cum nu ar exista nici o negociere, fiecare 

rămînînd pe propriile-i poziţii; atunci cînd această diferenţă iniţială nu există, ea apare ulterior la 

nivelul evaluărilor. Şi ne putem chiar întreba dacă, în situaţiile de normalizare,  negocierea între 

subiecţi are într-adevăr loc,  după cum afirmă 
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scovici, atunci cînd lipsa de motivare a subiecţilor îi face să evite conflictul prin vergenţa estimărilor. 

Mugny şi Doise (1979, 830) avansează o ipoteză prin care vergenţa în situaţiile minimale poate fi 

explicată, ipoteză bazată pe numeroase uetări referitoare la reprezentarea cunoaşterii sarcinii de către 

subiecţi. In sicile experimentale în care se caută să se pună în evidenţă normalizarea, subiecţii 

•constitui într-un „intragrup experimental", plecînd de la dorinţa comună de a Dunde aşteptării 

experimentatorului, de a-l ajuta să stabilească un adevăr ştiinţi-„Or, concepţia generală despre 

adevărul ştiinţific, aşa cum este ea vehiculată de ituţia şcolară, implică stabilirea unui consens. Această 

căutare a consensului ar leci scopul pe care l-ar urmări grupul experimental, bazîndu-se pe o concepţie 

rte răspîndită asupra ştiinţei". 
J.-C. D. 
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Capitolul 6 

DECIZIA Şl POLARIZAREA COLECTIVĂ 

I. Lewin şi schimbarea obiceiurilor alimentare 
JI cadrul economiei de război, guvernul american căuta, la începutul anilor '40, netode eficace pentru a 

le determina pe gospodine să gătească nu numai cărnuri de alitatea întîi, ci şi părţi precum inima de 

vită, măruntaiele sau rinichii. Lewin 1947, 1965) a realizat un experiment preliminar cu şase grupuri 

de trei pînă la jase voluntari. Dispunînd numai de trei sferturi de oră pentru fiecare din aceste »rupuri, 

el a decis să compare două metode foarte diferite: trei grupuri ascultau :onferinţe referitoare la legătura 

dintre problema nutriţională şi efortul de război, isupra valorii nutritive a celor trei tipuri de carne şi 

asupra modului lor de presărare ; pentru celelalte trei grupuri, animatorul folosea tehnica discuţiilor în 

grup : :1 lega mai întîi problema nutriţionistă de efortul de război şi de sănătatea generală, iniţiind 

apoi, cît mai repede, o discuţie în care gospodinele relevau care ar putea fi )bstacolele în calea 

schimbării obiceiurilor alimentare şi cum s-ar putea înfrînge iceste obstacole. Nu se propuneau reţete 

culinare decît după ce grupurile vădiseră ieja un interes pentru modul de a înfrînge obstacolele din 

calea schimbării. Discuţii la domiciliu au arătat că, după o săptămînă, numai 3 % din femeile care 

asistaseră la expozeuri serviseră inimă, rinichi sau măruntaie, în timp ce din femeile care participaseră 

la discuţiile de grup 32% pregătiseră aceste mîncăruri. 
Mai mulţi factori pot explica această diferenţă: o discuţie bine dirijată duce la o mai mare implicare a 

subiecţilor decît ascultarea unei conferinţe; participantele la discuţie sînt făcute să ia decizii, dar nu şi 

publicul unei conferinţe; în timpul unei discuţiC angajamentele luate de alţi membri ai grupului sînt 

cunoscute, ceea ce nu se întîmplă după o conferinţă; într-un grup de discuţie, se poate construi o 

argumentare personalizată pentru fiecare membru în parte, spre deosebire de un auditoriu; persoana 

animatorului de grup (care nu era acelaşi cu conferenţiarul din celelalte trei grupuri) poate să fi jucat 

un rol determinant; în fine, numai membrii grupurilor de discuţie erau informaţi că se va face o 

anchetă pentru de a şti dacă noul aliment este introdus în regimul alimentar al familiei. Toate acestea, 

evident, în scopul de a mări probabilitatea unei diferenţe între cele două condiţii. 
Există experimente care permit să se controleze efectul unora dintre aceste variabile. Astfel, Radke şi 

Klisurich (1947) compară eficacitatea sfaturilor date mamelor pentru hrănirea bebeluşului în cursul 

unor conversaţii individuale de aproximativ 25 de minute şi în discuţii de aceeaşi durată în grupuri de 

şase 
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persoane. Din nou, în timpul controalelor realizate două şi patru săptămîni mal tîrziu, metoda discuţiei 

în grup s-a dovedit superioară sfaturilor individuale, deşii» acestea din urmă se dezvoltase o 



argumentare mai personalizată. 
2. Riscul în grup 
Studiul asumării de riscuri în grup a devenit, la sfîrşitul anilor '60, unul din principalele domenii de 

cercetare ale psihologiei sociale experimentale din State* Unite. Să descriem materialul şi procedura 

experimentală folosite într-o mare parte din aceste cercetări: indivizii, reuniţi cel mai adesea în grupuri 

de patru persoane, încep prin a răspunde individual unui chestionar referitor la problemele de asumări 

a unui risc (Kogan şi Wallach, 1964); fiecare din cei doisprezece itemi ai acestui chestionar descrie un 

personaj care se găseşte în faţa unei alegeri între o posibilitate sigură, dar nu prea îmbietoare şi o alta 

mai atractivă, dar care comportă riscuri de eşec. Pentru fiecare din cele douăsprezece situaţii, subiecţii 

trebuie să india probabilitatea minimă de reuşită începînd de la care l-ar sfătui pe protagonistul 

povestirii să aleagă alternativa îmbietoare, dar riscantă. Cu cît probabilitatea indicată este mai scăzută, 

cu atît sfatul decizional dat este considerat mai riscant. 
Să luăm ca exemplu primul item al chestionarului: „M. A., inginer electrician, căsătorit, lucrează într-o 

uzină electronică importantă de la terminarea studiilor, adică de cinci ani. Are o slujbă asigurată pe 

viaţă, cu un salariu modest, deşi suficient, şi cu o pensie bună. Dar, pe de altă parte, nu e prea sigur că 

salariul său va mai creşte pînă la pensie. în timpul unui congres, lui M. A. îi este oferită o slujbă într-o 

companie mică, nou fondată şi cu un viitor incert. Noua muncă presupune ui salariu de început mai 

ridicat şi posibilitatea de a deţine o parte din acţiunile companiei dacă aceasta supravieţuieşte 

concurenţei firmelor mai importante". 
Subiecţii trebuie să-şi imagineze că trebuie să-l sfătuiască pe M. A. şi dispun, îi acest scop, de o listă 

de diverse probabilităţi sau şanse referitoare la siguranţa financiară a noii companii: o şansă din 10, 3 

din 10, 5 din 10, 7 din 10, 9 din 10, Subiecţii pot, de asemenea, să-l sfătuiască pe M. A. să nu accepte 

această slujbă, oricare ar fi probabilităţile. 
Ceilalţi itemi se referă la alegerea profesiunii sau a studiilor, la investiţiile monetare, la pariuri sau la 

sport, la sănătate sau supravieţuire, la angajarea politici sau la căsătorie. Subiecţii, aşezaţi în jurul unei 

mese, răspund mai întîi individual la acest chestionar, apoi experimentatorul le dă o altă foaie spunînd: 

„Chestionarul pe care vi-l distribui este acelaşi cu cel pe care l-aţi completat. V-aţi familiarizat deja cu 

fiecare situaţie şi aveţi o idee despre poziţia şi alegerea dumneavoastră. Aj dori acum să discutaţi în 

grup fiecare problemă şi să ajungeţi la o decizie unanimi pentru fiecare alegere. Veţi vedea că 

unanimitatea diferă adesea de simpla decizie majoritară. Discutaţi deci fiecare situaţie pînă ce ajungeţi 

la o decizie. Abordaj apoi problema următoare" (Kogan şi Doise, 1969). 
Deciziile la care ajunge grupul (consensul) sînt înscrise pe a doua copie a chestionarului. După faza 

colectivă, acelaşi chestionar este folosit pentru a exprima încă o dată (post-consens) opiniile 

individuale referitoare la deciziile de luat, subiecţii fiind explicit informaţi că în această etapă pot 

adera la deciziile colective, dar pot şi să exprime o opinie diferită. 
Principalele măsuri experimentale sînt schimbările consensului şi post-consen-sului în raport cu pre-

consensul. Ele sînt calculate făcînd diferenţa dintre, pe de o 
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arte, suma mediilor pre-consensurilor la diferitele întrebări şi, pe de altă parte, una consensurilor sau 

suma mediilor post-consensurilor. în mod constant, consen-jrile şi mediile post-consensurilor sînt mai 

riscate decît mediile individuale ale re-consensurilor. Este vorba de fenomenul de creştere a riscurilor 

în situaţii de rup. 
0 asemenea creştere a riscurilor a fost observată numai la studenţii americani, lai mulţi cercetători au 

verificat faptul şi aceasta nu numai în Statele Unite, ci şi 1 Germania, Anglia, Canada, Franţa, Israel şi 

Noua Zeelandă. Generalitatea momenului este confirmată în situaţiile cu mize mai puţin imaginare: 

cîştiguri iu pierderi finaciare (Wallach, Kogan şi Bem, 1964) sau efecte dureroase ale unor timulări 

fiziologice (Bem, Wallach şi Kogan, 1965). 
Foarte repede, cercetările asupra riscului în grup au constituit unul din princi-alele domenii de 

investigaţie ale psihologiei sociale americane. Motivele acestui icces pot fi găsite în facilitatea 

reproducerii fenomenului, în generalitatea sa parentă, ca şi în legătura aparentă dintre aceste cercetări 

şi un fenomen regăsit iereu în viaţa socială: adesea, deciziile importante trebuie luate în comitete sau 

onsilii, adică în grup. 
Primele cercetări vorbeau de decizii colective mai riscate (termen care, pentru mlţi, înseamnă mai 

„iraţionale") decît deciziile individuale: unii nu au ezitat să woce rezultatele acestor cercetări pentru a 



explica eşecul anumitor iniţiative olitice americane precum invazia în Golful Porcului; eşecul acestei 

invazii, orga-izată de refugiaţii cubanezi anti-castrişti cu ajutorul administraţiei americane, nu ; 

datorează oare unei subevaluări a riscurilor tipică unei decizii colective ? 
O altă explicaţie a succesului cercetărilor asupra asumării colective de riscuri ar onsta în faptul că ele 

ajung la rezultate ce contrazic o opinie foarte răspîndită la sihosociologi: într-adevăr, se admitea în 

general că indivizii în situaţie de grup îcercau să-şi rezolve problemele moderîndu-şi poziţiile 

individuale şi făcîndu-le să onveargă către un compromis corespunzător unei poziţii medii. 
Pentru ca o creştere a riscului să se producă în timpul unei interacţiuni sociale, & pare că este necesară 

reunirea a minim trei condiţii: discuţia, o anumită diver-enţă a poziţiilor individuale şi o anumită 

orientare a materialului care serveşte rept temă de discuţie. Acestea sînt cel puţin caracteristicile 

situaţiilor în care se roduce în mod regulat o creştere a riscului. Fenomenul nu se produce sau este lult 

mai puţin intens, atunci cînd lipseşte una din aceste condiţii. 
Să luăm în considerare prima din aceste condiţii: discuţia. într-un experiment, togan şi Wallach (1965) 

studiază trei feluri de interacţiune colectivă. în cea dintîi, re loc o discuţie în vederea ajungerii la un 

consens, în a doua, are loc o simplă iscuţie urmată de reformularea opiniei individuale : rezultă o 

sporire a riscului. în treia, nu are loc nici o discuţie, ci un consens prin vot: sporirea riscului nu se 

roduce. Această condiţie s-a numit adesea „de schimb de informaţie". într-o semenea condiţie, faza 

preconsensului se derulează normal. în timpul fazei colec-ive, subiecţii indică decizia luată cu ajutorul 

unor fişe. Experimentatorul notează ceste răspunsuri pe tablă. Dacă unanimitatea apare de la primul 

tur, se trece la legerea următoare. Dacă nu, subiecţii propun noi răspunsuri, prin acelaşi sistem, ără a 

vorbi între ei, pînă la atingerea unanimităţii. în această condiţie fără discuţie lin experimentul lui 

Kogan şi Wallach (1965), consensurile nu sînt mai riscate decît ire-consensurile. Printr-un sistem de 

vot asemănător şi tot fără discuţie, alţi cerce-îtori (Teger şi Pruitt, 1967) înregistrează o sporire a 

riscului doar de jumătate din 
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sporirea riscului după o discuţie. Acest rezultat poate fi explicat, probabil, prii intervenţia unui efect 

majoritar de care vom vorbi mai tîrziu. Să constatăm aici cal discuţia joacă un rol important în 

schimbarea către risc. Cînd anumiţi cercetători arată că sporirea riscului se poate produce şi dacă 

subiecţii sînt doar invitaţi si caute individual argumente pro sau contra eventualităţilor propuse, 

rezultatele lor nu permit să se conchidă că discuţia ar fi inutilă: în cercetările lor, ea ar fl anticipată sau 

interiorizată. 
A doua condiţie este divergenţa iniţială a poziţiilor. Analizarea mai multe rezultate experimentale a 

arătat că sporirea riscului era cu atît mai mare cu ci divergenţa iniţială dintre poziţiile individuale era 

mai importantă. 
O parte dintre aceste analize este de natură corelaţională. Efectul de divergem a fost studiat deja în 

mod direct: Ellis, Spencer şi Olfield (1969) au format grupuri în care subiecţii dăduseră răspunsuri 

identice sau puţin diferite în timpul precon-sensului. în alte grupuri, preconsensurile subiecţilor sînt 

mai variate. Numai în aceste din urmă grupuri discuţia duce la o sporire a riscului. Vidmar (1970) şi 

Willems şi Clark (1971) au obţinut rezultate asemănătoare. 
Să vedem cea de-a treia condiţie. Diferiţi cercetători care au folosit chestionarul lui Kogan şi Wallach 

au remarcat că sporirea riscului nu era la fel de importanta pentru toţi itemii. Pentru unii, precum cel 

care descrie ezitarea unui cuplu în faţa căsătoriei, schimbările observate mergeau adesea în sensul 

prudenţei. în general,, s-a verificat că augmentarea riscului în consens era cu atît mai importantă cu cil 

răspunsurile individuale erau deja mai curajoase. Chiar conţinutul itemilor, în măsura în care 

polarizează deja răspunsurile individuale în sensul riscului, joacă m anume rol. Acest lucru este 

adevărat într-o asemenea măsură încît cercetătorii, vrînd să obţină o schimbare colectivă către 

prudenţă, au modificat conţinutul material lului pentru a obţine şi răspunsuri individuale mai prudente 

şi o schimbare colectivă în acelaşi sens. Vom expune, mai jos, una din aceste cercetări efectuate de 

Fraser (1971), 
Explicaţiile s-au înmulţit, fără ca vreuna dintre ele să poată fi consideraţii satisfăcătoare. 
Explicaţia propusă de Kogan şi Wallach (1967a) în termeni de diluare a responsabilităţii afirma că un 

eşec va fi suportat mai uşor în situaţie de grup deci în situaţie individuală, nemaiputînd fi atribuit unei 

anumite persoane. într-un anume sens, Kogan şi Wallach (1965) au infirmat ei înşişi această 



interpretare în experimentul deja citat, în care un sistem de vot, ducînd tot la o diluare a 

responsabilităţii, nu duce şi la decizii mai riscate. Pe de altă parte, conform aceluiaşi experiment, 

discuţia singură este de ajuns pentru a produce o sporire a riscului fără o creşterea responsabilităţii. 

Din această cercetare se poate conchide cel puţin că diluarea responsabilităţii nu este singurul factor 

care intervine în sporirea riscului de grup. 
Brown (1965) a propus o explicaţie în termeni de valorizare a riscului: ii societăţile noastre, riscul ar fi 

mai valorizat decît prudenţa. O asemenea atitudini antrenează două consecinţe la nivelul interacţiunii: 

1) ar fi avansate mai multe argumente în favoarea riscului decît în favoarea prudenţei; 2) răspunsurile 

mai riscate i-ar informa pe indivizii mai prudenţi că răspunsurile lor, spre deosebire de ceea ce 

credeau, nu valorizau suficient riscul. Efectul acestor doi factori ar duce deci la o schimbare a 

răspunsurilor indivizilor prudenţi, dar nu şi ale indiviziloi temerari. Cel din urmă mecanism nu a fost 

demonstrat experimental în mod satisfăcător, Burnstein şi Vinokur (1975) arătînd că acesta poate fi 

redus la primele mecanisme care postulau intervenţia unor argumente persuasive: aflînd răspunsu- 
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iile mai riscate, indivizii „prudenţi" ar produce spontan argumente în favoarea riscului. De altfel, este 

adevărat că discuţia introduce mai multe argumente în fevoarea riscului decît în favoarea prudenţei 

(Pruitt, 1971). Totuşi, subiecţii care au ascultat argumentele dintr-o discuţie la care nu participau îşi 

modifică mai puţin opiniile decît subiecţii care participau la ea (Kogan şi Wallach, 1967b), ceea ce 

micşorează validitatea explicaţiei propuse de Brown. 
Putem considera, de asemenea, că indivizii care aleg răspunsurile mai riscate au un ascendent mai 

mare asupra celorlalţi membri ai grupului. Dar înseamnă aceasta ia indivizii temerari au mai multă 

influenţă pentru că îi conving pe ceilalţi sau sînt ;onsideraţi mai influenţi pentru că, din motive diferite, 

ceilalţi îşi modifică opiniile in direcţia lor? Chiar dacă influenţa unora este la baza schimbării în grup, 

rămîne să explicăm de ce. După Kelley şi Thibaut (1969), retorica riscului în societăţile roastre ar fi 

mai bogată şi mai puternică decît retorica prudenţei. Nu este mai iimplu să presupunem că indivizii 

„temerari", apărînd o poziţie în acord cu îormele şi valorile sociale, au o sarcină mai uşoară decît cei 

care apără poziţii pse? 
Pruitt (1971) face apel la al doilea mecanism postulat de Brown (1965), combi-iîndu-l cu descrierea 

dinamicii unui conflict al individului care are de luat decizii iscate: individul este atras de riscul care 

presupune o valoare şi care arată că este ităpîn pe situaţie, dar normele şi convenţiile sociale impun 

conduite moderate şi ezonabile. Descoperirea unor răspunsuri mai riscate în grup l-ar elibera pe 

individ le constrîngerea socială. Dar cele cîteva sporiri ale riscului, înregistrate după iflarea 

răspunsurilor celorlalţi şi care ar trebui să aducă o bază specifică interpre-ării lui Pruitt, nu pot fi oare 

explicate prin procese mai clasice de influenţă iocială ? 
Să cităm în această privinţă o cercetare de Lambert (1969) asupra rolului nfluenţei majoritare în 

sporirea riscului în grup. Experimentul se referă la compa-area pariurilor colective unanime, făcute de 

grupuri de cinci indivizi şi obţinute )rintr-un sistem de vot, cu pariurile lor individuale. Pariurile 

colective sînt, iarăşi, nai riscate decît media pariurilor individuale. Dar această carenţă este descrisă în 

otalitatea ei de un model în care se presupune că decizia grupului coincide cu wziţia majorităţii 

absolute sau relative a indivizilor care compun un grup. 
Să descriem în detaliu procedura experimentală a lui Lambert: este vorba de 50 le pariuri cu 

probabilităţi de 1/10, 3/10, 5/10, 7/10 sau 9/10, corespunzînd unor âştiguri de 40, 14, 8, 6 şi 4 centime. 

Subiecţii fac o serie de 50 de pariuri ndividuale. Apoi fac un acelaşi număr de pariuri în grupuri de cîte 

cinci, cu ijutorul unui aparat care permite fiecărui subiect să vadă răspunsurile celorlalţi; ăspunsurile 

sînt modificate pînă cînd toţi cinci ajung la un acelaşi răspuns. La iecare decizie individuală sau 

colectivă, ei sînt informaţi de succesul sau eşecul jadului. Ordinea situaţiei individuale şi a situaţiei 

colective este inversată pentru umătate din grupuri. 
Individual, probabilităţile alese erau în medie de 0,3872; în grup, această nedie devine 0,3485. 

Diferenţa dintre cele două medii este statistic semnificativă, ;eea ce nu împiedică faptul că media 

acordurilor obţinute în situaţie colectivă :orespunde cu o aproximare de 0,0005 mediei pe care ar 

trebui s-o obţinem dacă iubiecţii s-ar pune în mod sistematic de acord cu probabilitatea aleasă de o 

majori-ate absolută sau relativă. într-adevăr, distribuţia răspunsurilor date de subiecţi la nceputul 

interacţiunii sociale este asimetrică, modul găsindu-se mai aproape de 
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probabilitatea 1/10 decît de probabilitatea 9/10; de aici rezultă că majorităţile absolute sau relative sînt 

în general mai riscate decît media celor cinci indivizi cart compun grupul. Să remarcăm totuşi că 

rezultatele lui Lambert nu implică neapărat o coincidenţă între consensuri şi poziţia majoritară: de 

exemplu, în cazul unei majorităţi relative de două persoane, numai 64% din consensuri coincid cu 

poziţia majoritară, celelalte fiiind jumătate mai riscate şi jumătate mai puţin riscate. Daci o asemenea 

distribuţie salvează valoarea predictivă a modelului, rămîne totuşi de. căutat o explicaţie pentru aceste 

consensuri nemajoritare. în plus, Lambert ni aplică modelul care prezice un acord asupra poziţiei 

majoritare decît în cazul îi care există efectiv un consens. Or, în mai mult de 1% din cazuri (conform 

tabelului VI, Lambert, 1969) acest consens nu este atins. 
Cînd are loc o discuţie, multe acorduri se realizează pe o poziţie mai riscata decît cea a majorităţii 

absolute sau relative. Aceasta reiese din rezultatele lui Vinokur (1969) care compune grupurile 

controlînd distribuţia răspunsurilor individuale în mod sistematic, pentru fiecare item: cînd aceste 

răspunsuri sînt asimetrice în direcţia riscului, apare o sporire a riscului, ceea ce se poate datora unui 

efect majoritar; dimpotrivă, cînd răspunsurile sînt asimetrice în direcţia prudenţei, m apare o creştere a 

prudenţei, ci o uşoară creştere a riscului, ceea ce merge împotriva efectului majoritar. Zaleska (1972), 

într-un ansamblu de cercetări, observă la: rîndu-i că modelul majorităţii nu explică tot ce se întîmplă în 

timpul unei discuţi referitoare la riscuri. 
3. Polarizarea colectivă 
Cum se poate proceda pentru a explica un fenomen ce se produce atît de regulat precum asumarea de 

riscuri în grup ? Cercetările asupra asumării de riscuri presu puneau că modelul pertinent pentru 

explicarea deciziilor colective era obligatoriu cel al concesiilor reciproce (Allport, 1962) sau al 

schimbărilor minime (French, 1956), prezicînd decizii pe o poziţie medie. Din această preconcepţie a 

decurs o eroare metodologică fundamentală: numeroase cercetări asupra asumării de riscuri 1 grup nu 

permit separarea dinamicii asumării colective a riscului de dinamica proprie deciziei colective ca atare. 

Discuţia în sine nu comportă oare numeroase elemente care pot să-i facă pe participanţi să admită 

opinii nete şi tranşante ? 
^loscovici şi Zavalloni (1969) folosesc procedura experimentală clasică a pre-consensului, consensului 

şi post-consensului, însă cu un material nou. într-o primă condiţie, subiecţii răspundeau unei scări de 

atitudine (tip Likert) referitoare la generalul de Gaulle, într-o a doua condiţie subiecţii răspundeau unei 

scări de atitudine faţă de americani şi într-o a treia condiţie subiecţii nu îşi exprimau propria atitudine, 

ci trebuiau să spună în ce măsură li se părea că itemii din prima condiţie sînt favorabili sau 

defavorabili generalului de Gaulle. A treia condiţie (numită Thurstone, pentru că reprezintă prima fază 

din construcţia unei scări de atitudine cu acest nume) a fost introdusă pentru a-i „dez-implica" pe 

subiecţi. 
Să descriem mai în detaliu diferenţele dintre această condiţie şi primele două. în condiţiile unu şi doi, 

subiecţii trebuiau să răspundă cu ajutorul a şapte categorii de răspunsuri, mergînd de la +3 la -3, 

însemnînd: „absolut de acord", „de acord", „mai degrabă de acord", „indiferent", „mai degrabă în 

dezacord", „în dezacord", „absolut în dezacord". Astfel, ei îşi exprimau propriul grad de acord cu 

enunţuri precum:   „De Gaulle este prea bătrîn ca să ducă la capăt dificila lui sarcină 
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slitică" (condiţia 1) sau: „Ajutorul economic american este folosit întotdeauna sntru a exercita o 

presiune politică" (condiţia 2). în a treia condiţie, aceiaşi itemi :au prezentaţi subiecţilor, dar, în 

această condiţie, ei nu îşi mai exprimau acordul j conţinutul itemilor. Tot ce li se cerea era să spună 

dacă, privind conţinutul în ne, acesta este favorabil sau defavorabil lui de Gaulle. Ei dispuneau, din 

nou, de ipte categorii de răspunsuri mergînd de Ia „absolut favorabil" (1) la „absolut sfavorabil" (7) 

faţă de de Gaulle. 
înainte de a expune rezultatele, să rezolvăm mai întîi o problemă de termino-igie: vom numi 

„extremizare colectivă" faptul că un consens este mai extrem ecît media pre-consensurilor şi 

„polarizare colectivă" faptul că un consens se 3ropie mai mult de polul scării care atrăgea deja 

totalitatea răspunsurilor indivi-uale ale populaţiei globale. în acest sens, o polarizare este în mod 

obligatoriu o rtremizare, dar inversa nu este adevărată. Astfel, cînd pe o scară de tip Likert re-

consensurile pentru un grup de 4 persoane sînt respectiv -l,0, +1, +2, media ind +0,5, un consens la +2 

ar fi o extremizare colectivă şi o polarizare în acelaşi mp, presupunînd că pre-consensurile acestui grup 

sînt reprezentative pentru popu-iţia globală. Dimpotrivă, un consens de -2 ar fi o extremizare, dar nu şi 



o olarizare, avînd în vedere că se îndepărtează de polul ce atrăgea într-o măsură mai îare pre-

consensurile. Să observăm că toate diferenţele faţă de pre-consens sînt îlculate plecînd de la mediile 

algebrice. Se poate produce deci o extremizare 3lectivă, consensul nefiind mai extrem decît 

extremismul mediu al pre-consensurilor ir fi, de exemplu, cazul unui consens +1 pentru distribuţia 

citată mai sus). în Sspunsurile din timpul post-consensului, extremizarea poate reflecta şi o bipolari-

ire, atunci cînd răspunsurile individuale se deplasează în direcţii opuse. 
Rezultatele experimentului lui Moscovici şi Zavalloni arată clar că din discuţie :zultă o extremizare: în 

cele trei condiţii, consensurile şi mediile post-consensurilor int în general mai extreme decît mediile 

pre-consensurilor (tabelul 1). în plus, în :ord cu ipoteza influenţei exercitate de implicarea subiecţilor, 

extremizarea este îai importantă atunci cînd discută despre propria lor atitudine (condiţia 1) decît ind 

este vorba de o judecată care nu îi implică direct (condiţia 3). 
ubelul 1 - Extremizarea judecăţilor în situaţie de grup 
Experimente                  Mediile                Mediile                 Mediile 
pre-consensurilor     consensurilor      post-consensurilor ititudini (de Gaulle)               1^36                    
U$6                   1^82 
ititudini (americani)              0,88                    1,89                   1,69 
udecăţi (de Gaulle)__________l_15j_____________UŞ4___________UŞ3___________ 
lupă Moscovici şi Zavalloni, 1969 
Extremizarea duce, pentru totalitatea itemilor, la o polarizare : atitudinea favora-ilă în privinţa 

generalului de Gaulle devine şi mai pozitivă după interacţiunea olectivă, în timp ce atitudinea 

defavorabilă la adresa americanilor devine mai istilă în aceleaşi condiţii. Acelaşi fenomen se produce 

şi în cea de-a treia condiţie xperimentală: judecăţile se polarizează atît pentru itemii favorabili cît şi 

pentru ei defavorabili preşedintelui (tabelul 2). 
Inspirîndu-se din aceste cercetări, numeroşi autori au făcut experimente asupra lolarizării colective : 

generalitatea fenomenului se verifică de fiecare dată. 
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Putem reveni acum la problema asumării riscurilor. Dacă schimbarea prin asumare de risc în cursul 

unei interacţiuni nu este decît un exemplu aparte al unui fenomen mai general, care ar fi polarizarea 

colectivă, ar trebui să fie relativ uşor să se obţină o polarizare în direcţia prudenţei în timpul unei 

discuţii. Este suficient să se constituie itemi pentru care pre-consensurile se polarizează deja în direcţia 

prudenţei. Fraser (1971) a făcut această experienţă. Chestionarul său presupune patru situaţii, adaptate 

după chestionarul lui Kogan şi Wallach, în care răspunsurile individuale sînt deja riscate, şi patru 

situaţii în care aceste răspunsuri sînt prudente. Printre cei patru itemi prudenţi figurează adaptarea unui 

item după Kogan şi Wallach (problema căsătoriei), ceilalţi trei referindu-se la riscurile fizice la care se 

expune protagonistul sau o terţă persoană. 
Tabelul 2 - Polarizarea judecăţilor în situaţie de grup 
Experimente Mediile Mediile  Mediile 

 pre-consensurilor consensurilor post -

consensurilo

r 
De Gaulle (Likert) +0,90 + 1,18  + 1,19 
Americani (Likert) -0,61 -l,09  -l,04 
De Gaulle (Thurstone)     
Itemi favorabili 5,53 5,91  5,93 
Itemi defavorabili 2,25 1,88  1,92 

După Moscovici şi Zavalloni, 1969 
într-un prim experiment expus de Fraser (1971), subiecţii folosesc o scară a probabilităţilor, ca în 

experimentul lui Kogan şi Wallach. După discuţie, răspunsurile la itemii riscaţi devin şi mai riscate, în 

timp ce răspunsurile la itemii prudenţi devin şi mai prudente. într-un al doilea experiment, subiecţii 

indică, folosind o scară bipolară în şapte puncte, dacă ar recomanda mai mult sau mai puţin convinşi - 

eventualitatea riscată sau pe cea prudentă. Din nou, fenomenele de polarizare se produc atît pentru 

itemii riscaţi cît şi pentru cei prudenţi. Fenomenul sporirii riscului este astfel plasat într-un cadru mai 

general: cel al polarizării colective. 
înainte de a examina mai îndeaproape anumite dezvoltări ale cercetărilor asupra polarizării colective, 



să notăm că diferitele condiţii necesare pentru a produce sporirea riscului sînt la fel de necesare pentru 

polarizarea colectivă. Nu numai că ea se produce întotdeauna în timpul unei discuţii, dar Moscovici şi 

Zavalloni au verificat şi faptul că polarizarea colectivă are legătură cu divergenţa între opiniile iniţiale. 

Pe de altă parte, datele din tabelul 2 arată că polarizarea se produce în direcţia deja luată de opiniile 

individuale. Este, de altfel, motivul pentru care Fraser a construit un material „orientat", astfel încît să 

producă fie polarizarea în direcţia riscului, fie în direcţia prudenţei. 
4. Angajarea în interacţiune 
Moscovici şi Lecuyer (1972) au insistat asupra necesităţii de a compara grupurile cu alte grupuri şi nu 

cu indivizii. Orr-conjecjjor_a principală a lui Moscovici fiind că polarizarea colectivă rezultă din 

angajarea membrilor unui şrup în interacţiune, el va introduce variaţii acestei angajări în diferite 

cercetări. In cercetările realizate alături de Lecuyer, angajarea în interacţiune era manipulată în modul 

următor: 
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într-o condiţie, membrii grupului sînt aşezaţi în jurul unei mese pătrate; într-o altă condiţie, subiecţii 

sînt aşezaţi în şir, unii lîngă alţii. Se ştie că această din urmă condiţie duce la o interacţiune mai 

formală şi mai puţin intensă. De unde predicţia că grupurile se vor îndepărta mai puţin de o poziţie 

medie în situaţia „linie" decît în situaţia „pătrat". într-adevăr, grupurile în situaţia „pătrat" se manifestă 

mai extrem decît celelalte. în plus, la aceste grupuri, se verifică o legătură mai puternică între 

divergenţele iniţiale ale răspunsurilor şi extremizare. Totul se petrece ca şi cum, într-o situaţie în care 

membrii unui grup se confruntă spaţial, o confruntare mai directă la nivelul opiniilor se află la originea 

unei dinamici a schimbării. 
într-un alt articol, Moscovici, Doise şi Dulong (1972) expun două experimente bazate pe o analiză mai 

detaliată a interacţiunii ce se derulează într-o discuţie în vederea unui consens. Să reamintim 

elementele esenţiale ale acestei analize: 
1.  în timpul unei discuţii efectuate pentru a ajunge la un răspuns comun, răspuns ce trebuie exprimat 

prin alegerea unei poziţii pe o scară, indivizii procedează la schimburi situate la două nivele: cel al 

alegerii răspunsurilor manifeste, indicate pe scară, adică a poziţiilor declarate, şi cel al schimburilor de 

opinii subiacente alegerilor. La nivelul alegerilor, schimburile pot duce la tranzacţii între indivizi, mai 

mult sau mai puţini înclinaţi să-şi modifice, fie şi cu puţin, răspunsurile. Celălalt nivel se referă la 

confruntarea analizelor şi a evaluărilor conţinutului problemei de rezolvat. în mod obişnuit, 

schimburile la aceste două niveluri sînt intim legate; cele două tipuri de schimburi contribuie astfel la 

elaborarea unui consens la nivelul răspunsurilor. 
2.  Schimburile au loc numai cînd există diferenţe între indivizi. Aceste diferenţe se prezintă în două 

moduri: ca diversitate a răspunsurilor alese pe scară şi ca divergenţă sau conflict de opinii. 

Schimburile sînt suscitate de diferenţele la nivelul răspunsurilor, dar se vor derula în mod mai mult sau 

mai puţin intens la fiecare din cele două niveluri, în funcţie de natura interacţiunii. Dacă această 

interacţiune se derulează cu ajutorul unui sistem de vot, fără discuţie, accentul se pune pe schimbul la 

nivelul răspunsurilor manifeste. Aceste schimburi nu pot fi foarte „implicante", astfel încît indivizii nu 

îşi vor apăra poziţiile cu putere. Dimpotrivă, dacă schimburile se referă la divergenţa de opinii în 

vederea unui consens ce trebuie atins plecînd de la aceste opinii, punctele de vedere vor fi mai bine 

apărate, mai ales cînd traduc opinii clare şi nete, dificil de conciliat cu alte opinii. 
Unul din nivelurile schimbului este deci mai cantitativ, celălalt mai degrabă calitativ; la cel dintîi 

nivel, compromisurile sînt posibile; la cel de-al doilea, ele sînt mai dificile. Decurge de aici o 

consecinţă importantă pentru elaborarea unui consens: divergenţa sau prezenţa unui individ extremist 

contează mai puţin; nivelul la care se derulează interacţiunea este cu adevărat important. 
Moscovici şi colaboratorii săi s-au inspirat în crearea procedurii lor experimentale din observarea 

grupurilor „naturale" care au de luat decizii. în timpul discuţiilor care trebuie să ducă la o decizie, 

intervin în mod curent schimburi referitoare la procedura ce trebuie urmată şi aluzii la limitarea 

timpului. Asemenea intervenţii deturnează atenţia grupului de la conţinutul problemelor de discutat şi 

influenţează nivelul de interacţiune al grupului. Ele caută să-i facă pe membrii grupului să nu abordeze 

de-a dreptul divergenţele lor de opinie, ci să se limiteze la obţinerea unei corespondenţe relative în 

alegerea răspunsurilor manifeste, ceea ce 
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facilitează compromisul. Atunci cînd, într-un prim experiment, grupurile experimentale au fost invitate 

să fie atente la procedura ce trebuie urmată pentru a ajunge la o decizie comună şi cînd, într-un al 

doilea experiment, grupurile experimentale au trebuit să fie atente la timpul folosit pentru a ajunge la o 

decizie, aceste două manipulări au avut drept consecinţă o mai mică deviere a grupurilor faţă de media 

j pre-consensurilor, în raport cu grupurile care au discutat fără un consemn comple- ] mentar. 
Manipulările au avut efectul presupus : atît în cazurile în care fiecarr membru avea de elaborat pe rînd, 

după o discuţie cu ceilalţi membri, un „comunicat de| procedură", cît şi în cazurile în care timpul de 

discuţie era limitat, grupurile s-aul polarizat semnificativ mai puţin pe un material ce îngăduia 

asumarea riscurilor! decît grupurile care discutau acelaşi material fără să dea atenţie procedurii sau 

constrîngerilor temporale. Un rapel constant al procedurii şi al timpului disponibil! avea ca efect şi 

diminuarea legăturii dintre importanţa divergenţei poziţiilor iniţiale I şi intensitatea schimbării, 

confruntarea la nivelul opiniilor subiacente fiind, în aceşti caz, împiedicată. 
Cercetările asupra asumării riscului în grupuri arătaseră deja, de mai multe ori, 1 că o anume 

divergenţă între răspunsuri era necesară pentru ca o sporire a riscului să I intervină în timpul 

consensului. Moscovici şi Zavalloni (1969) verifică şi rolul divergenţei între poziţiile iniţiale în 

fenomenul de polarizare. Este evident că această relaţie implică factori de origine foarte diferită, 

printre care şi efectele majorităţii. Cercetările pe care le-am expus au meritul de a arăta că intervin şi 

factori caracteristici ai interacţiunii, care nu pot fi reduşi la factori ca efectul majoritar, j Intensificarea 

angajării în interacţiune îi obligă pe membrii unui grup să caute o I soluţie originală pentru conflictele 

lor, în timp ce slăbirea acestui angajament prin I probleme de procedură sau de limitare temporală îi 

determină să se refugieze într-o | soluţie de compromis. 
în funcţie de natura interacţiunii, conflictul poate juca un rol inovator sau I creator. în afară de 

cercetările asupra sporirii riscurilor sau asupra polarizării colective, alte studii au fost consacrate 

acestei probleme. Putem cita studiile lui Hali şi ale colaboratorilor săi (1966, 1970);  ele se situează în 

cadrul studiilor ' asupra soluţionării problemelor de către grupuri. Astfel, într-unui din aceste expe-

rimente (Hali şi Watson, 1970), subiecţii aveau de rezolvat problemele de supravieţuire ale 

astronauţilor dintr-un un vas spaţial care s-a defectat pe Lună, echipajul trebuind să parcurgă mai mult 

de 300 de Km pentru a ajunge la punctul de întîlnire cu un alt echipaj. înainte de a întreprinde această 

periculoasă expediţie, membrii j echipajului trebuie să decidă ce vor lua cu ei din cele  15 obiecte 

necesare supravieţuirii. Sarcina subiecţilor experimentali este să fixeze o ordine de prioritate între 

aceste obiecte; ei răspund mai întîi individual, apoi împreună, prin procedura consensului, jumătate 

dintre grupuri neprimind un consemn special pentru această [ fază colectivă (grupuri de control), 

cealaltă jumătate fiind invitată să înfrunte şi să j lămurească eventualele divergenţe de opinie între 

diferiţii membri (grupuri experi- \ mentale). într-un anume sens, acest consemn vizează deci un efect 

contrariu celui \ obţinut de Moscovici şi colaboratorii săi în condiţiile experimentale de cercetare 

relatate mai sus. Predicţiile lui Hali şi Watson erau că elucidarea conflictului va face ca faţă de 

grupurile de control, grupurile experimentale : 1) să producă soluţii calitativ superioare;  2) să 

folosească mai bine resursele diferiţilor membri ai grupului;  3) să propună soluţii noi;  4) să 

depăşească într-o măsură mai mare 
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nivelul membrului cel mai competent al grupului. Toate aceste predicţii, în afară de cea de-a doua, au 

fost verificate : înfruntînd conflictul, grupurile inovează deci mai uşor şi aceasta, după cum sugerează 

absenţa confirmării celei de-a doua predicţii, abandonînd resursele existente în favoarea unor soluţii 

noi create în grup. Conflictul socio-cognitiv poate deci deveni o sursă de inovaţie; într-un alt capitol, 

vom arăta în ce mod poate fi el o sursă de dezvoltare cognitivă la copii. 
W. D. 
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Capitolul 7 

CONFORMISM SI OBEDIENTĂ 
1. „Efectul Asch" 
Scopul lui Asch (1956) în studiile sale asupra influenţei sociale era să observe procesele care 

determină gradul de independenţă sau de supunere a unui membru faţă de grup cînd acesta exercită 

presiuni uniformizatoare. Experimentele sale sîntl bazate pe următoarea paradigmă : 
1.   un subiect singur este opus unei surse compuse din mai mulţi indivizi de acelaşi statut care susţin 

răspunsuri în opoziţie evidentă cu ale sale şi obiectiv inco-! recte; două forţe contradictorii se află în 

joc : experienţa personală a subiectului şi grupul care i se opune unanim; 
2.   situaţia este complet lipsită de ambiguitate ; 
3.   subiecţii răspund după ce au audiat quasi-totalitatea grupului răspunzînd unanim; 
4.  răspunsurile sînt date oral în faţa grupului: subiectul nu poate scăpa situaţiei! care îl constrînge să 

se situeze faţă de grup; 
5.   consemnul cere subiecţilor să dea răspunsuri personale : nu există deci presiuni explicite, cu atît 

mai mult cu cît comunicările interpersonale sînt interzise. 
în experimentul său din 1956, în care reproduce experimentul princeps din 1951, Asch interoghează în 

condiţie experimentală 123 de tineri între 17 şi 25 de ani, cu o medie de vîrstă de 20 de ani, studenţi ai 

unor colegii de prestigiu diferite; sînt studiaţi şi 37 de subiecţi de control. 
Fiecare subiect este recrutat de un membru al grupului care va constitui majoritatea. El este adus într-o 

sală, unde se regăseşte într-un grup de alţi 7 sau 9 studenţi, complici ai experimentatorului, instruiţi să 

răspundă într-un anume fel. Complicii se aşază pe scaune dispuse pe două rînduri, subiectul naiv fiind 

făcut să se aşeze în al doilea rînd pe penultimul scaun, astfel încît să nu fie ultimul care răspunde. 
Experimentatorul prezintă sarcina ca un test de discriminare vizuală şi pune pe o masă situată în faţa 

subiecţilor un exemplu de material. Este vorba de două cartoane de aproximativ 15 pe 44 centimetri: 

pe cel dintîi (aflat în stînga pentru subiecţi), este desenată o linie de aproximativ un centimetru 

grosime, a cărei lungime variază în funcţie de itemi între 5 şi 22 de centimetri; pe al doilea carton (Ia 

dreapta pentru subiecţi) figurează trei bare de aceeaşi lăţime dar de lungimi vizibil 
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diferite, una fiind egală cu linia etalon. Experimentatorul cere subiecţilor să arate care din cele trei linii 

variabile este de aceeaşi lungime cu linia etalon. 
Manipularea experimentală este următoarea: dacă, în condiţia de control, subiecţii răspund individual, 

în condiţia experimentală, subiecţii răspund în poziţia „penultimă", după alţi „subiecţi". Ceilalţi 

studenţi, ale căror răspunsuri unanime sînt programate de experimentator, dau pentru două treimi din 

itemi un răspuns clar eronat, alegînd într-o treime din cazuri o bară net mai scurtă, într-o altă treime o 

bară evident mai lungă şi în ultima treime răspunsul corect. Răspunsurile juste şi eronate sînt 

distribuite la întîmplare, în afară de primii doi itemi la care majoritatea răspunde corect. 
Itemii sînt în număr de 18, o aceeaşi serie de 9 fiind prezentată de două ori. Amplitudinea erorii 

complicilor variază între 2 şi 7 centimetri, răspunsurile corecte fiind evidente pentru toţi itemii, după 

cum dovedeşte condiţia de control, în care foarte puţini subiecţi dau răspunsuri incorecte. Avînd în 

vedere faptul că răspunsurile eronate ale complicilor sînt date la două treimi din itemi, numărul maxim 

al erorilor subiecţilor experimentali va fi 12. 
îşi vor păstra subiecţii, în aceste condiţii, independenţa, răspunzînd corect în ciuda situaţiei, sau 

conflictul dintre răspunsul sugerat de propria lor percepţie şi cunoaşterea răspunsurilor eronate ale 

tuturor celorlalţi va duce la conformarea la răspunsurile grupului ? Rezultatele frapează prin amploare: 

pe cînd dintre cei 37 de subiecţi din condiţia de control numai doi se înşală (unul asupra unui item, 

celălalt asupra a doi), dovedind astfel lipsa de ambiguitate a itemilor, procentajul de eroare urcă la 

36,8% în condiţia experimentală în care subiecţii sînt confruntaţi cu o majoritate unanimă în grup. 



Numărul de erori medii se ridică la 4,41 (din 12 posibile), contra 0,08 în condiţia de control. Din cei 

123 de subiecţi, numai 29 dau toate răspunsurile corecte şi 39 răspund incorect la mai mult de jumătate 

din itemii critici (la care majoritatea dă răspunsuri incorecte). 
Să vedem cîteva din concluziile pe care le trage Asch din aceste rezultate. Procedura care a consistat în 

crearea unui dezacord public între o majoritate unanimă incorectă şi un subiect minoritar a produs o 

distorsiune considerabilă a judecăţilor acestuia, în tinro ce subiecţii interogaţi în situaţie individuală 

„normală" au răspuns peste tot exact. în ciuda acestui fapt, Asch relevă că majoritatea răspunsurilor 

erau corecte. în fine, autorul subliniază importanţa diferenţelor individuale, indivizii putînd fi 

categorisiţi ca independenţi sau mai mult sau mai puţin con-formişti. Dintr-un interviu post-

experimental, el conchide că subiecţii s-au simţit extrem de implicaţi în situaţie, senzaţie rezultată din 

conflictul dintre evidenţa perceptivă şi judecăţile stranii ale celorlalţi subiecţi. Or, în ciuda 

conformismului lor mai mare sau mai mic, subiecţii afirmă că au fost independenţi, că nu au încercat 

să răspundă din complezenţă. în cele din urmă (şi acesta nu este un rezultat neglijabil), cea mai mare 

parte dintre subiecţi nu au bănuit păcăleala, în rarele cazuri contrarii ei au fost, bineînţeles, îndepărtaţi 

din eşantionul reţinut pentru analiză. Să notăm şi faptul că nici o diferenţă nu apare în conformismul 

prezentat de către subiecţii aparţinînd diferitelor colegii în care s-a derulat experimentul, al căror nivel 

educativ era diferit. Explicarea conformismului în termeni de categorie socială mai mult sau mai puţin 

înclinată către conformism trebuie deci îndepărtată, cel puţin în ce priveşte aceast experiment. 
Cum poate fi explicat efectul Asch? în termeni experimentali, vor trebui puse în evidenţă condiţiile în 

care apare acest efect, ca şi cele în care dispare. 
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Una din caracteristicile situaţiei lui Asch este că opune subiecţi izolaţi unei majorităţi unanime. Asch 

nu se înşela asupra importanţei unui asemenea factor, ceea ce l-a făcut să realizeze o variantă în care 

majoritatea nu era unanimă şi aceasta definind mai multe condiţii (1951, 1971). în experimentul 

princeps dii 1951, Asch obţinuse o influenţă de 32% cu subiecţii singuri în faţa unei majorităţi 

unanime, ceea ce este de acelaşi ordin de mărime ca şi în studiul prezentat. Ce sel întîmplă dacă 

subiectul nu mai este singur, izolat în faţa unei majorităţi unanime? 
în primele două variante, Asch introduce într-un grup de opt indivizi un „partener" real:  în prima 

condiţie, este vorba de un al doilea subiect naiv, cei doi subiecţi răspunzînd respectiv în poziţia a patra 

şi a opta. în această condiţiei procentul de influenţă a coborît la 10,4%, ceea ce indică importanţa 

izolării subiecl tului. în a doua variantă, primul subiect naiv (în poziţia a patra) este înlocuit de uni 

complice al experimentatorului, instruit să dea numai răspunsuri corecte, controB necesar pentru că în 

prima variantă nu este exclus ca unul din subiecţi să dea un răspuns conformist, ceea ce ar reveni la 

unanimitatea majorităţii pentru itemull considerat. în această a doua condiţie, influenţa este într-adevăr 

şi mai slabă: 5,5%.I 
într-o a treia variantă, un complice dă, în prima jumătate a încercărilor, uni răspuns corect, apoi un 

răspuns conformist în timpul ultimelor încercări. în cel priveşte subiecţii naivi, procentul erorilor este 

doar 5,5% la primele încercări şi|: 28,5% la ultimele, cînd le lipseşte suportul social. 
în a patra condiţie, subiecţii sînt opuşi unei majorităţi unanime în prima jumătate a încercărilor, în timp 

ce în a doua jumătate sînt secondaţi în răspusurile lor corecte de unul din complici, instruit în acest 

sens. în această condiţie, procentul de influenţă scade iar pînă la 8,7%. 
în ultima condiţie, majoritatea dă răspunsuri extreme, asociind linia cea mail inegală cu linia standard. 

Totuşi, unul din complici dă un răspuns incorect, dail moderat, intermediar între judecata majorităţii şi 

răspunsul corect. Rezultatele arată că, dacă numărul de erori nu se micşorează, amplitudinea acestora 

se schimbă: şi erorile subiecţilor naivi sînt mai moderate, ceea ce constituie o diminuare relativă a 

impactului majoritar. 
Astfel, caracterul unanim al majorităţii joacă un rol esenţial în obţinerea efectului Asch. Subzistă totuşi 

o problemă în această demonstraţie: este vorba de covariaţia celor doi factori în diferitele condiţii 

studiate de Asch; într-adevăr, nu se poate decide dacă important este caracterul unanim al grupului sau 

izolarea subiectului. Ne amintim că, în experimentul princeps, subiectul este izolat şi opus unei 

majorităţi numerice unanime. în variantele luate în chestiune, subiectul nu mai este nici izolat, nici 

confruntat cu o majoritate unanimă. 
Am studiat mai sus efectul consensului sau al coerenţei interindividuale; să studiem acum efectul 



perseverenţei în eroare sau al coerenţei intra-individuale. Manipularea consistă în varierea proporţiei 

răspunsurilor majoritare corecte şi| incorecte. Sînt elaborate patru condiţii, prezentate, ca şi rezultatele, 

în tabelul 1. 
Tabelul 1 - Influenţa obţinută de majorităţi cu grad variabil de „consistenţă în eroare" 
Grad de perseverenţă în eroare___________________Procent de influenţă 
Un răspuns corect pentru 6 incorecte                                           53,0% 
Un răspuns corect pentru 2 incorecte                                           36,8 % 
Un răspuns corect pentru unul incorect                                        38,6% 
Patru răspunsuri corecte pentru unul incorect                                26,2% 
După Asch, 1956 
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Rezultatele ar părea să indice faptul că, odată cu creşterea numărului relativ de I încercări critice, 

majoritatea incorectă obţine mai multă influenţă. 
Am fi tentaţi să conchidem din acest experiment că explicaţia efectului Asch I vine din coerenţa 

internă a erorilor majoritare. Dar, variind numărul de răspunsuri I incorecte faţă de numărul de 

răspunsuri corecte, variază şi rata presiunii la unifor-I mitate: cu cit numărul de răspunsuri incorecte 

este mai mare, cu atît conflictul I creşte, sporind şi presiunea exercitată în grup. Altfel spus, cu cît 

presiunea grupului este mai puternică şi exclusivă, cu atît ea va fi mai influentă. 
Problema efectului produs de numărul de membri care formează grupul majoritar reapare episodic în 

publicaţiile de psihologie socială experimentală. Asch (1951,1971) a studiat primul problema opunînd 

subiecţi izolaţi unor majorităţi unanime de 2, 3, 4, 8 şi de 10-l5 membri. Rezultatele sînt următoarele: 
Tabelul 2 - Numărul mediu de erori 
Mărimea majorităţii (număr de complici)         1        2        3        4        8    10-l5 
Număr de erori_______________________0,33    1,53   4,00   4,20   3,83  3,75 
DupâAsch, 1951, 1971 
O condiţie suplimentară, cazul limită în care un singur subiect este confruntat cu un singur complice, 

arată că influenţa este foarte slabă, dacă nu chiar nulă; se regăseşte astfel un fenomen binecunoscut în 

psihologia socială: faptul că se pot explica judecăţile incorecte (sau pur şi simplu diferite de cele 

personale) ale unei singure persoane, atribuindu-i caracteristici idiosincrasice precum o anomalie 

vizuală, spirit de contradicţie, etc, astfel încît informaţia furnizată de acesta este considerată 

nonpertinentă pentru stabilirea unui răspuns corect. Tabelul 2 arată că influenţa începe să crească de la 

doi indivizi care dau acelaşi răspuns, pentru a atinge un platou la trei membri; diminuarea care 

intervine pentru mai mult de patru membri nu este semnificativă. 
După Wilder (1977) influenţa mărimii majorităţii ar depinde de modul în care subiecţii îi percep şi îi 

categorizează pe membrii acestei majorităţi. Dacă se stabileşte o legătură între membrii majorităţii, 

mai ales în termeni de conformism reciproc, majoritatea este percepută ca o singură sursă de influenţă 

şi nu prezintă mai multă influenţă decît un singur individ. Dacă, dimpotrivă, membrii majorităţii sînt 

percepuţi ca entităţi independente, competenţele lor respective întăresc credibilitatea răspunsului 

unanim. 
Pentru verificarea acestor ipoteze, vom studia un experiment al lui Wilder (1977, experimentul 2). 

Situaţia era prezentată ca o simulare de luare de decizii într-un juriu. Subiecţii citeau cazul unui 

bebeluş ars de un vaporizator chipurile defect. Cazul era expus în mod atît de ambiguu, încît 

fabricantul şi mama erau parţial responsabili. înainte ca subiecţii să ia vreo decizie, mai ales referitoare 

la responsabilitatea fabricantului şi a mamei, ei erau invitaţi să asculte argumentele unei sau mai 

multor surse, prin înregistrări audiovizuale, acuzînd-o pe mamă şi disculpîndu-l pe fabricant. 
într-o serie de condiţii experimentale, subiecţii ascultau opiniile a una, două, trei, patru sau şase 

persoane. Caracterul independent al răspunsurilor lor era precizat prin faptul că fiecare persoană citea 

un text redactat individual înainte de prezentarea în faţa camerei de luat vederi. în condiţia de grup, 2, 

3, 4, sau 6 persoane elaborau împreună argumentele, răspunsurile lor fiind, în consecinţă, 
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interdependente. In fine, în alte trei condiţii, subiecţii vizionau mai multe înregis-l trări, corespu' -ind 

fie la două grupuri de două persoane, fie la două grupuri de treil persoane, fie, în sfîrşit, la trei grupuri 

de două persoane. Să rezumăm rezultatele. I 
Din date rezultă că influenţa persoanelor independente creşte odată cu numărul I lor, stabilizîndu-se de 



la trei persoane în sus. Dimpotrivă, cînd manipularea îi facel pe subiecţi să considere că membrii 

majorităţii formează un grup, influenţa nu mai j creşte în funcţie de numărul membrilor. Cînd, 

dimpotrivă, la un număr de persoane I echivalent numărul de grupuri constituite creşte, influenţa creşte 

şi ea. în cele dini urmă, dacă se compară influenţa a două persoane cu influenţa a două grupuri saul 

influenţa a trei persoane cu influenţa a trei grupuri, aceasta este mai importantă atunci cînd este vorba 

de grupuri. în concluzie, se pare că Wilder indică o orientareI importantă în înţelegerea mecanismelor 

de influenţă, de vreme ce aceasta nu ari depinde numai de numărul de indivizi care exercită o 

influenţă, ci şi de reprezen-l tarea pe care o elaborează subiecţii asupra relaţiilor existente între aceşti 

indivizi. I 
în experimentul princeps, Asch oferea subiecţilor trei posibilităţi de răspuns: a răspunde corect, a 

răspunde ca majoritatea incorectă sau a răspunde incorect, dar diferit în raport cu majoritatea, situaţie 

de altfel puţin întîlnită. într-una din variante, el dă subiecţilor numai două posibilităţi: răspuns corect, 

deci independent, sau răspuns ca majoritatea incorectă. Pentru aceasta, el foloseşte numai două bare 

variabile în loc de trei. Rezultatele arată că, dacă procentul mediu (40,8%) de răspunsuri incorecte este 

similar cu cel din experienţa princeps, distribuirea răspunsurilor se schimbă: anumiţi subiecţi nu se 

conformează niciodată, alţii se conformează la toţi itemii. în plus, această „tendinţă" către conformism 

sau independenţă persistă atunci cînd subiecţii sînt ulterior supuşi unei condiţii în care se prezintă trei 

linii variabile. Importanţa numărului de alternative este astfel subliniată. Dar care este semnificaţia ei? 

Vom vedea aceasta cu ajutorul unui experiment al lui Tuddenham (1958). Asch folosise variabile 

discrete şi neordonate ca variabile dependente, numărul de încercări cărora se conformează subiecţii 

constituind variabila dependentă. Tuddenham sugerează să se introducă mai multe posibilităţi de 

răspuns, ordonate într-un continuum. El propune subiecţilor itemi vizuali (de exemplu, liniile lui Asch) 

şi itemi de informare şi opinie. Răspunsurile eronate corespundeau unui procent de 95% din 

răspunsurile date de o populaţie martor, ceea ce asigură o divergenţă puternică între alegerile falsei 

majorităţi şi alegerile spontane ale celei mai mari părţi dintre subiecţi. Inovaţia introdusă consistă în a 

da subiecţilor posibilitatea de a răspunde pe un continuum de 9 răspunsuri (în situaţia de tip Asch 

apăreau deci 9 bare variabile). Rezultatele sînt mai nuanţate decît cele ale lui Asch: dacă puţini 

subiecţi adoptă ca atare răspunsul majorităţii, nici unul nu dă practic răspunsuri independente ; 

majoritatea răspunsurilor se situează între răspunsurile corecte (sau populare) şi cele incorecte (sau 

impopulare în ceea ce priveşte itemii de opinie). Fenomenul conformismului nu se reduce deci la un 

tot sau nimic psihologic: el apare ca un proces de negociere ce se instaurează între subiect şi grup. 
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. De ce ne conformăm? 
(na din explicaţiile citate cel mai des este cea dată de Deutsch şi Gerard (1955), are disting două tipuri 

de influenţă socială (a se vedea capitolul 9). Influenţa este urnită informaţional^ atunci cînd individul 

consideră că informaţia venită de ]ă elălalt este o dovadă de adevăr. Ea variază funcţie de gradul de 

competenţă sau de redibilitate atribuit sursei şi de gradul de incertitudine a subiectului în propriile-i 

îdecăţi. Sursa este aici un garant al adevărului (în sensul lui Festinger ; a se vedea ăpitolul 10) şi 

reducătoare de incertitudine] din motive legate în mod sigur de aracteristicile sale sociale (număr, 

expertiză, etc), dar conţinutul mesajului său este el considerat ca avînd valoare informaţională. 

Influenţa este, dimpotrivă, considerată rept ^riormăfivăf atunci cînd individul se conformează 

„aşteptărilor pozitive" pe are le-ar emite sursa în privinţa lui. Ea ţine mai ales de capacitatea percepută 

a ursei de a-i asigura o aprobare socială şi de vizibilitatea subiectului în situaţia de afluenţă. După cum 

au demonstrat Turner şi colaboratorii săi (1987) într-o serie e cercetări foarte importante, influenţa 

poate, la limită, sa decurgă fie şi numai lin sentimentul de a aparţine unei aceleiaşi categorii ca şi sursa 

(ceea ce ne duce la ăpitolul 1), de vreme ce indivizii „ar percepe drept inconsistent cognitiv un 

lezacord între ei înşişi şi alte persoane percepute drept identice în privinţa anumitor specte pertinente 

pentru stabilirea unei judecăţi relative la o situaţie stimul identică au împărtăşită" (Turner et al, 1987, 

72). 
Kelman (1958) propune, la rîndu-i, să se deosebească trei tipuri de procese de nfluenţă, apărînd în 

condiţii sociale diferite: 
. Complezenţă) caracterizează condiţiile în care conformismul joacă un rol pur imrtmmentăT: 

subiectul caută să cîştige aprobarea grupului,, să evite situaţiile dezagreabile care pot rezulta din 

nonconformismul său, pe scurt, să asigure o reglare a raporturilor cu sursa de influenţă. Propriile sale 



credinţe nu sînt atinse de acest act. Un asemenea proces va apărea în condiţiile în care relaţia de 

influenţă se bazează pe raporturi de putere şi numai cînd subiectul este vizibil pentru sursă (control 

social efectiv). 
!. Kelman vorbeşte de proces de \ identificare atunci cînd subiectul doreşte să stabilească sau să 

menţină relaţii pozitive cu grupul pe care îl consideră atractiv. Subiectul ar crede cu adevărat în ceea 

ce afirmă (conform opiniei grupului), pertinent fiind nu răspunsul specific la un conţinut specific, ci 

relaţia sa cu grupul. Acest proces ar intra în joc nu numai cînd grupul poate controla răspunsurile 

subiectului (aşa cum se întîmplă în cazul complezenţei), ci şi cînd grupul este vizibil pentru subiect 

(chiar dacă această prezenţă este numai simbolică, după curţi va fi cazul în acest experiment). 
3. Procesul de^gţeriorizare^ intervine atunci cînd răspunsurile conformiste nu provin nici din controlul 

social, nici din vizibilitatea grupului, ci numai din invocarea conţinutului. Mecanismul constă, în acest 

caz, în integrarea noii informaţii în sistemul de valori al subiectului, atunci cînd acesta consideră că 

informaţia are o valoare intrinsecă. Abordînd procedura elaborată de Kelman, vom vedea totuşi că şi 

această valoare intrinsecă nu este recunoscută decît prin 
.  intermediul unor valori sociale specifice. 
UP                                                                               l 
Subiecţii aparţin unui ^olegiu de negri, într-o perioadă în care Curtea Supremă 
a Statelor Unite urma să promulge legea desegregării în şcolile publice americane. 
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Studenţii ascultau o pretinsă emisiune radiofonică în care o „sursă de influenţălst pronunţa în favoarea 

menţinerii cîtorva institute private negre, în scopul păstrârM tradiţiei, culturii şi istoriei negrilor, opinie 

opusă celei a majorităţii subiecţilor. 
Persoana intervievată în timpul emisiunii este prezentată diferit în funcţieje condiţii. ^în condiţia de 

control social ridicat locutorul este preşedintele „Fundatiej naţionale pentru colegiile de negri" şi îşi 

anunţă intenţia de a suprima fondurile! colegiilor în care studenţii se opun deciziilor sale. ţlm condiţia 

„atracţie peffij grup", locutorul, tot un negru, era prezentat ca preşedintele unei organizaţii carea jucat 

un rol important în decizia Curţii Supremş. în plus, el insistă asupra faptului că poziţia pe care o apără 

reprezintă opinia colegilor săi studenţi (a organizaţiei „sale").(In condiţia care trebuie să provoace un 

proces de 'interiorizare^ sursa eram celebru profesor de istorie, a cărui competenţă este unanim 

recunoscută. "Âceslj profesor îşi fonda argumentarea pe reflecţii istorice şi pe propriile sale lucrări. 
După ascultarea interviului, subiecţii trebuiau să răspundă la trei chestionării conform uneî proceduri 

care punea sau nu în evidenţă controlul social al sursei şil relaţia între chestionar şi emisiune: 
'\y primul chestionar era completat imediat după comunicarea persuasivă. Este vorba de un chestionar 

nominal, care va fi transmis potenţialei surse; al doilea chestionar venea imediat după primul, dar 

răspunsurile erau anonime.I Dacă supravegherea prin sursă este nulă, relaţia dintre chestionar şi 

comunicare} 
6    este încă evidentă; 3) ultimul chestionar era completat una sau două săptămîni după situaţia de 

comunicare, într-alt loc, pentru alte raţiuni aparente, cu alţi experimentatori şi în condiţie anonimă.. în 

plus, chestiunile pertinente pentru experienţă erau „înecate" într-un val de alte întrebări referitoare la 

alte probleme. Rezultatele pot fi rezumate după cum urmează (tabelul 3). 
Tabelul 3 - Schimbări de atitudine 
Calităţile locutorului                          Schimbări de atitudine la chestionare 
2) 

 1 2 3 

 (control şi (lipsă de control, (lipsă de control 

 salienţă) dar salienţă) şi de salienţă) 

Mijloace de control + 0 0 
„Atracţie" + + 0 
Credibilitate înaltă + + + 
După Kelman, 1958 
Rezultatele sînt prezentate astfel încît pentru fiecare linie diferenţele între semnele + şi 0 sînt 

întotdeauna semnificative („ + " înseamnă o influenţă pozitivă a [ sursei şi „0" nu înseamnă neapărat 



influenţă nulă). 
Djn aceste rezultate reiese că, prin cunoaşterea caracteristicilor sursei percepute jie către subiecţi, se 

pot prezice condiţiile sociale în care subiecţii vor generaliza răspunsul căruia i s-au conformat iniţial 

(pentru primul chestionar, toate condiţiile I au mai multălhflueriţă decît o condiţie de control în care 

sursa este un „om ! oarecare"). Cînd sursa foloseşte argumentul bîtei, subiecţii adoptă efectiv poziţia j 

pe care sursa le cere s-o adopte, mai ales cînd se prevede un control efectiv 
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ihestionarul 1). Cînd sursa face apel la atracţia de grup, generalizarea apare dacă ursa este simbolic 

prezentă (chestionarul 2), dar dispare atunci cînd apartenenţa la rup nu mai este direct legată de 

conţinutul poziţiei (chestionarul 3). Credibilitatea itoricului îi asigură, dimpotrivă, aceeaşi influenţă în 

cazul diferitelor chestionare: r exista o „interiorizare" a conţinutului. Conformismul ia deci 

semnificaţii diferite 1 funcţie de situaţiile care pun în joc mecanisme distincte. Acestea depind în cele 

in urmă de caracteristicile sursei şi de condiţiile în care trebuie să se pronunţe ubiecţii, pe scurt de 

raporturile sociale specifice fiecărei situaţii. 
.„Efectul Milgram" 
ixperimentele lui Asch asupra conformismului au arătat care sînt factorii care îl fac e un individ să se 

supună sau cel puţin să negocieze cu grupul, în afara oricărei  resiuni explicite la uniformitate din 

partea grupului:  conştiinţa unui dezacord» litre sine şi celălalt generează un conflict creator de 

incertitudine, de anxietate, cel are adesea rezolvat printr-o relaţie de dependenţă faţă de celălalt. 
în experimentele realizate de Milgram (1974), presiunea socială este, din contra, «plicită: nu avem 

doar un simplu apel implicit la acord sau negociere vizînd educerea diferenţelor interindividuale, ci un 

ordin, o somaţie de supunere. Unul lin punctele majore de interes ale acestui program de cercetări 

constă în faptul că xperimentatorul este luat în considerare nu numai în rolul său de instructor care 

isigură o procedură, ci în rolul său explicit de sursă de influenţă. 
Să vedem care sînt detaliile procedurii folosite în aproape toate experimentele, elativ simple la urma 

urmelor, ca şi situaţiile imaginate de Asch. Vom lua apoi în :onsiderare condiţiiile care întăresc 

obedienţa faţă de experimentator, rezumînd raultatele a 17 variante, şi vom termina prin încercarea de 

a sesiza mecanismele are duc la supunere. 
■^Pentru a-şi recruta subiecţii, Milgram a dat un anunţ în ziar prin care propunea l dolari şi o 

indemnizaţie de deplasare pentru participarea la un studiu despre memorie. Candidaturile sînt reţinute 

în funcţie de vîrsta subiecţilor şi de o repartiţie pe nivelele socio-profesionale. Subiecţii tuturor 

experimentelor, cu excepţia unei singure variante, sînt bărbaţi. 
La sosirea lor în somptuosul laborator al Universităţii Yale, subiecţii sînt plătiţi şi primesc instrucţiuni: 

studiul le este prezentat ca un experiment referitor la rolul sancţiunii asupra memoriei. Este vorba, mai 

exact, de măsurarea intensităţii pedepsei care are cel mai mare efect. Pentru aceasta, li se cere 

subiecţilor să joace fie rolul de elev, fie rolul de profesor. în realitate, subiecţii ajung în cupluri, unul 

fiind subiectul naiv, celălalt complicele experimentatorului, un om de vreo 50 de ani, cu o înfăţişare 

simpatică. Prin trucarea tragerii la sorţi, subiectului naiv i se atribuie întotdeauna rolul de profesor şi 

complicelui rolul de elev (sau de victimă). Elevul este dus într-o încăpere alăturată sălii de experiment 

în care se află subiectul şi este legat pe un „scaun electric". 
Subiectul are o dublă sarcină: pe de o parte, trebuie să citească mai multe serii de patru termeni cărora 

le asociază alţi termeni (cer/ albastru, zi/ frumoasă, raţă/ sălbatică...) apoi efectuează un test de rapel: 

dînd unul din cei doi termeni din fiecare pereche de asociaţii, el îl întreabă pe elev ce termen îi fusese 

asociat (de exemplu: albastru/ contoar, panglică, cer, ochi); complicele răspunde greşit, în funcţie de 

un plan prestabilit. Pe de altă parte, şi aici se află nodul experimentului, 
 
 
112                                                                                            PSIHOLOGIE SOCIALĂ EXPERIMENTAI» 
subiectul trebuie să-l pedepsească pe complice pentru fiecare din răspunsurile falsei Pentru aceasta, el 

dispune de un generator electric pe care sînt dispuse 30 dtj manete; acţionate, ele eliberează o sarcină 

electrică mergînd de la 15 la 450dl volţi (eşalonată din 15 în 15 volţi). în plus, pe lingă indicarea 

voltajului, manetelt sînt grupate în categorii de intensitate cu menţiunea: „şoc uşor", „şoc moderat"» 

„şoc puternic", „şoc intens", „şoc extrem de intens", „atenţie:  şoc periculos"! îndată ce se apăsa pe o 

manetă, un voltmetru indica intensitatea şocului corespun-zînd intensităţii alese. în realitate, şocurile 



nu erau, bineînţeles, administrate. 
Pentru a face situaţia mai credibilă, subiectului naiv i se aplica un şoc real de 4» de volţi, apoi începea 

experimentul, subiectul citind listele de asociaţii şi acţionîndl o manetă la fiecare eroare a complicelui. 

Consemnul preciza că, pentru fiecărei nouă eroare, intensitatea şocului trebuia să crească. 

Experimentul se oprea atunci cW subiectul era obligat să administreze 3 şocuri de 450 de volţi, cele 

mai intense deci. 
în plus, subiectul primea xmfeed-back realist din partea elevului. într-adevăr, sel auzeau reacţiile 

elevului în funcţie de voltajul ales. Se foloseşte, pentru acesta, o bandă magnetică: de la 75 de volţi, 

elevul geme. De la 120 de volţi, el strigă d şocurile sînt dureroase. La 135 de volţi, urlă, la 150 anunţă 

că refuză să continue (experimentatorul îi cere totuşi subiectului să continue). La 180 de volţi, el strigi 

că nu mai poate suporta. La 270 de volţi se aude un strigăt de agonie. De la 300 dei volţi, el horcăie şi 

nu mai răspunde la întrebări. La fiecare ezitare a subiectului,! experimentatorul îi cere să continue 

experimentul pînă la capăt. 
Pe măsură ce se înaintează în experiment şi creşte intensitatea şocurilor, con-l flictul resimţit de către 

subiect se amplifică; apar ezitări, tentative de a abandona, Mai multe incitări ale experimentatorului 

sînt prevăzute în următoarea gradaţie: 
1.   Continuaţi, vă rog să continuaţi. 
2.   Experimentul cere să continuaţi. 
3.  Este absolut necesar să continuaţi. 
4.   Nu aveţi de ales, trebuie să continuaţi. 
Dacă subiectul refuză să se supună celei de-a patra incitări, experimentul se termină. La fiecare ezitare 

a subiectului, experimentatorul reia, în ordine, îndemnul. La nevoie, el spune subiecţilor că, deşi 

şocurile sînt extrem de dureroase, elevul nu va suferi nici o leziune permanentă. 
La sfîrşitul şedinţei, subiecţii răspundeau unor întrebări şi experimentatorul le revela scopurile 

experimentului, faptul că şocurile nu erau administrate în realitate, etc. Acest „debriefing" este făcut 

cu multă atenţie, deculpabilizîndu-l pe subiect: este necesar ca acesta să iasă din laborator cu 

„conştiinţa împăcată". 
Măsurile ce vor fi prezentate se referă la: 
1.   Şocul mediu maxim dincolo de care subiecţii refuză să continue experienţa în ciuda celor patru 

îndemnuri ale experimentatorului. 
2.   Procentajul de subiecţi care se supun, adică de subiecţi care acceptă să distribuie şocuri pînă la 450 

de volţi. 
Să vedem acum care sînt rezultatele acestui experiment pe care îl vom numi princeps (deşi în 

prezentarea făcută de Milgram el apare drept experimentul 2). 
Rezultate depăşesc aşteptările cele mai pesimiste ale studenţilor, adulţilor din clasele medii şi chiar ale 

psihiatrilor, care prevăzuseră un şoc mediu maxim de aproximativ 130 de volţi şi un procent de 

obedienţă de 0% : şocul mediu maxim 
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administrat este de aproximativ 360 de volţi, iar 62,5% dintre subiecţi se supun pînă la cel din urmă 

şoc, de 450 de volţi. Experimentatorul dispune deci de o putere nebănuită sau pe care nu o bănuia pînă 

atunci. 
Să nu ne închipuim că subiecţii torturează cu plăcere. Ei sînt sfîşiaţi de un conflict între conştiinţa că 

tortura este o faptă rea şi necesitatea (pe care va trebui să o explicăm) de a respecta angajamentul luat 

faţă de experimentator. Dar este într-adevăr vorba de „conştiinţă morală» ? Ce factori pot să o explice 

? 
Primele patru experimente ale lui Milgram, referitoare la relaţia dintre subiect şi victimă, discută acest 

subiect. Manipularea acţionează, într-adevăr, prin proximitatea faţă de victimă sau, altfel spus, prin 

natura feed-back-ului înregistat de subiect de la elev. 
Experimentul descris folosea un feed-back vocal, constituit din rugăminţile victimei. într-una dintre 

condiţii, acest feed-back era şi mai slab: este vorba de situaţia feed-back la distanţă, cînd subiectul nu 

aude gemetele victimei, ci numai loviturile acesteia în perete. 
în alte două condiţii, feed-back-ul este mai puternic. în situaţia de proximitate, victima se afla în 

aceeaşi cameră cu subiectul: putea fi văzută şi auzită. în condiţia de contact, subiectul trebuia, în plus, 

să apese pe mîna victimei pentru ca aceasta să simtă şocurile. 



Rezultatele diverselor variante sînt consemnate în tabelul 4. 
Tabelul 4 - Caracteristicile şocurilor administrate de subiecţi în diferitele condiţii de noximitate cu 

victima 
Variante                                             Indici de obedienţă 
Şoc mediu             Procent de subiecţi 
maxim                        supuşi 
•eed-back la distanţă (experimentul 1)                 405                           65% 
'eed-back vocal (experimentul 2)                        360                          62,5% 
roximitate (experimentul 3)                               300                           40% 
lontact (experimentul 4)                                     255                           30% upă Milgram; experienţele 

de la 1 la 4 
Primul rezultat care frapează este diferenţa mică dintre condiţiile de feed-back distanţă şi vocal. A auzi 

strigătele de durere nu este, deci, de ajuns pentru a minua efectul Milgram: chiar în acest caz, apare o 

„restrîngere" a cîmpului ignitiv, subiectul străduindu-se să ignore consecinţa actelor sale. El ar fi 

incapabil facă legătura dintre actele sale şi consecinţe, fapt întărit de separarea fizică faţă i victimă. 

Apare, totuşi, o diferenţă: subiecţii care nu se supun abandonează mai vreme experimentul, fapt indicat 

de diminuarea şocului mediu maxim în condiţia feed-back vocal. Reacţiile victimelor nu ar face decît 

să accelereze nesupunerea, •ă să diminueze procentul de supunere. 
Cînd victima poate fi, dimpotrivă, văzută, şi cu atît mai mult atunci cînd acestei abilităţi i se adaugă un 

contact fizic, nesupunerea sporeşte. Pot fi date două Dlicaţii complementare: subiectul devine 

conştient de consecinţele actelor sale la lerea reacţiilor dureroase; legătura de la cauză la efect între 

actele proprii şi isecinţele pentru celălalt devine evidentă, iar tensiunea resimţită sporeşte într-atît ît 

aceasta poate duce la nesupunerea faţă de experimentator. Pe de altă parte, nu nai victima devine 

vizibilă, ci şi subiectul. El devine salient în cîmpul cognitiv 
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al victimei, deci se poate privi ca într-o oglindă, conform mecanismelor discutate în capitolul despre 

„subiect". 
Aceste experimente arată că reducerea obedienţei faţă de o autoritate în funcţie de proximitatea faţă de 

victimă nu rezultă numai dintr-o conştientizare a consecinţelor actelor proprii, ci şi dintr-o dinamică 

psihosociologică ţinînd de percepţia de sine a subiectului, percepţie care devine evidentă atunci cînd 

acesta poate fi
1 
văzut de către victimă. 

Deoarece celelalte experimente descrise de Milgram (care reiau procedural feed-back-u\m vocal) nu 

sînt la fel de omogene ca şi primele, ele nu vor fi descrise în detaliu. Să menţionăm doar că ele arată că 

supunerea subiecţilor variază în funcţie de legăturile cu victima, cu autoritatea sau cu alte persoane, 

eventual prezente în situaţia experimentală. Astfel, atunci cînd victima nu acceptă să participe; la 

experiment decît după lungi ezitări şi cu condiţia ca acesta să se oprească la j cererea sa, intensitatea 

maximă a şocurilor şi procentul de obedienţă se diminuează" oarecum (experimentul 9). Pe de altă 

parte, cînd experimentatorul părăseşte sala şi nu este legat de subiect decît prin telefon (experimentul 

7), cînd îi lasă pe subiecţi' să fixeze singuri intensitatea şocului (experimentul 11), cînd se opune 

administrării de către subiecţi a unor şocuri de peste 150 de volţi (experimentul 12) sau cînd apare o 

contradicţie între doi experimentatori, unul voind să mărească intensitatea şi celălalt opunîndu-se 

(experimentul 15), subiecţii administrează victimei şocuri mult mai puţin intense. Cînd, dimpotrivă, 

unul dintre cei doi experimentatori joacă rolul de victimă (experimentul 16), şocurile pe care le suportă 

sînt la fel de ridicate; ca şi în experimentul princeps, iar cînd subiectul sprijină autoritatea, avînd rolul 

de a transmite ordinele unui alt „profesor" care administrează şocurile (experimentul 18)j numai trei 

din cei 40 de subiecţi ai acestei condiţii refuză să continue experienţa-pînă la şocul superior maxim. 
Totuşi, cînd subiectul primeşte, la cererea autorităţii, ordinele de la un altj subiect, conştient că acesta 

are acelaşi statut ca şi el, refuză repede să i se supună (experimentul 13), ca şi atunci cînd subiectul se 

află alături de doi complici cu acelaşi statut care refuză, de la un anume nivel de şoc, să continue 

(experimentul 17), autoritatea experimentatorului fiind din nou subminată. 
Dimpotrivă, cînd variabilele nu se referă în mod direct la structura relaţiilor dintre subiecţi, victima şi 

autoritatea nu afectează prea mult comportamentele de obedienţă: rezultatele obţinute nu diferă de cele 

din experimentul princeps nici cînd acesta se derulează într-un laborator mai puţin prestigios 



(experimentele 5 şi 10), nici cînd se folosesc o victimă şi un experimentator diferit (experimentul 6), 

nici, în fine, cînd subiecţii sînt de sex feminin (experimentul 8). 
Ideea avansată de Milgram pentru a explica aceste rezultate este că orice element individual trebuie să 

sufere o modificare pentru a se insera într-o structură socială nouă. Dacă subiectul se consideră 

autonom în numeroase situaţii şi, deci, inţiatoi al propriilor sale gesturi, nu se mai consideră ca atare în 

momentul în care intră într-o stuctură socială ierarhică. Starea agentică, termen care îi aparţine lui 

Milgram, s-ar caracteriza prin faptul că subiectul se consideră agentul executiv al unei voinţe suverane 

pe care o acceptă. Altfel spus, subiectul aruncă responsabilitatea propriilor sale acte asupra instanţei 

decizionale din structura socială sau asupra funcţionării înseşi a acestei structuri. 
Să notăm că efecte similare au fost relevate recent în Ţările de Jos de către Meeus şi Raaijmakers 

(1986) într-o cercetare referitoare la „obedienţa administrativă", în care violenţa implicată era de ordin 

psihologic. Victima era un şomer candidat la 
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ii loc de muncă, trebuind să dea un test în faţa unor subiecţi plătiţi să facă selecţie rofesională. 

Pretextînd un proiect de cercetare asupra legăturilor dintre nivelul de tres şi performanţa la teste, 

subiecţii erau rugaţi să-l tulbure pe candidat într-o semenea măsură încît acesta să se înşele. Pentru 

cele 32 de întrebări cu alegere nultiplă, subiecţii trebuiau să-i adreseze candidatului 15 remarci 

descurajante şi ajurioase referitoare la nivelul său de a răspunde. Deşi conştienţi că sporirea tresului 

duce la diminuarea nivelului de performanţă, că eşecul la acest test implică lierderea posibilei slujbe 

pentru candidat şi că rezultatele cercetării aveau doar un nteres academic, 91,7% dintre subiecţi au 

mers pînă la capătul acestei violenţe psiho-administrative", media remarcilor stresante fiind de 14,81 

din cele 15 losibile. S-ar fi putut crede - sau spera - că rezultatele lui Milgram erau conjectu-ale sau 

legate de atitudinile epocii şi ţării sale faţă de autoritate în general, de cea tiinţifică în particular. După 

cum constată autorii acestei cercetări, nu aşa stau ucrurile, faptul fiind cu atît mai grav cu cît violenţa 

psihologică sau administrativă ste mai pernicioasă decît violenţa fizică studiată de Milgram. 
1. Ortodoxie şi conformism 
kconchy a definit un subiect drept ortodox atunci cînd acesta acceptă ca gîndurile, imbajul şi actele 

sale să fie reglate de grupul ideologic căruia îi aparţine şi mai iles de către aparatele puterii. Un grup 

este considerat drept ortodox atunci cînd isigură aceste reglări multiple şi cînd ele fac parte din 

doctrina proprie grupului. 
Autorul a efectuat numeroase cercetări într-o instituţie care posedă caracte-isticile sistemelor ortodoxe 

în cel mai înalt grad: biserica catolică. Vom recurge la inul din aceste experimente pentru a ilustra cum 

poate fi salvată existenţa grupului irintr-un apel la conformism. 
Deşi optînd pentru metoda experimentală în abordarea fenomenelor de ortodoxie, )econchy prezintă 

totuşi o originalitate metodologică nedezminţită. El caută să iccelereze, să focalizeze şi să stilizeze 

„anumite funcţionări sociale care, de obicei, iînt lente, difuze şi complexe" (Deconchy, 1975, 32) şi 

aceasta introducîndu-se în nod natural în grupuri sociale reale pentru a studia efectul modificărilor pe 

care le iduce situaţiei: în acest sens, este într-adevăr vorba de o experimentare. Angajat le autoritatea 

ecleziastică drept cercetător în ştiinţe umane, el îşi va efectua cercetă-ile în timpul reciclărilor în care 

serveşte ca profesor. Se pot imagina lesne proble-nele deontologice pe care le pune o asemenea 

situaţie, de vreme ce este vorba de sesizarea unor funcţionări sociale fără vreun pericol de a le altera, 

altfel spus, ăsînd grupul „intact" după intervenţie. Pe de altă parte, acest model experimental îste 

justificat, afirmă autorul, de analizarea instituţiei ortodoxe conform căreia „o ideologie constituită, 

chiar dacă se afirmă şi se vrea «deschisă faţă de ştiinţă», nu wate integra oricum (sau rezista la) orice 

metodă ştiinţifică" (ibid., 28). 
Ipoteza care stă la baza experimentului prezentat este că, dacă un subiect ortodox ajunge să perceapă o 

falie în sistemul de credinţe vehiculat de către grup, el va ajunge să perceapă respectarea acestei 

credinţe ca un criteriu necesar de apartenenţă la instituţie. Deconchy va crea deci un conflict, o 

„efervescenţă" ideologică, prin atacarea fragilităţii raţionale a credinţelor esenţiale. 
Subiecţii sînt catolici aparţinînd păturii inferioare a aparatelor de putere ale instituţiei religioase 

(preoţi, călugări, seminarişti...) care se iniţiază în ştiinţele umane. Cu ocazia unei reuniuni prevăzute în 

cadrul lor instituţional, se cere unui 
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număr de 27 de subiecţi, studenţi ai unui curs de ştiinţe umane ale religiilor, si indice în ce măsură 

credinţa în 8 propoziţii enumerate este importantă pentru» aparţine bisericii. Propoziţiile sînt alese 

astfel încît 6 să fie majoritar acceptate şilj respinse; iată două exemple: 
-   propoziţie acceptată: Dumnezeu a creat toate fiinţele; 
-   propoziţie refuzată: Dumnezeu salvează pe cine vrea. 
Fiecare din aceste propoziţii trebuie clasată într-una din cele patru categorii dt reglaj al apartenenţei: 
a)  trebuie să crezi în asta pentru a aparţine bisericii; 
b)  trebuie să crezi, dar cineva care nu ar accepta acest fapt ar putea face parte doi biserică; 
c)   nu trebuie să crezi în asta, dar cineva care crede ar putea face totuşi parte din biserică; 
d)  nu trebuie să crezi în asta. 
Clasele a şi d sînt extreme şi „exclusive» : trebuie să crezi sau să nu crezi pentrl a aparţine grupului. 

Acceptarea lui a este echivalentă cu o declaraţie dogmatică, ia! acceptarea lui d cu pronunţarea unei 

anateme. Dimpotrivă, clasele b şi c sînt maii „liberale" : ele exprimă preferinţe şi nu excluderi. 
După această primă fază în care se măsoară forţa de reglare a apartenenţei la grup de către fiecare 

propoziţie, Deconchy imaginează un artificiu experimental! care să demonstreze faptul că aceste 

propoziţii (acceptate în majoritate) sînt lipsite
1 
de orice fundament raţional pentru o gîndire ştiinţifică. 

Sursa acestei efervescenţe trebuia să îndeplinească două condiţii: să fie inte-l rioară grupului şi, pe de 

altă parte, să fie acreditată pentru problematicile raţionale, în cadrul unei lucrări de grup, subiecţii 

descoperă un proces verbal al reuniunii unui Centru Catolic al Oamenilor de Ştiinţă Francezi (evident 

fictiv). Acest proces verbal subliniază că propoziţiile pe care le judecaseră în prima fază nu răspund 

criteriilor „raţiunii" ştiinţifice. Se avansau patru argumente, alese „cu grijă". S? stabilea în concluzie că 

obiecţiile de natură ştiinţifică erau într-adevăr fondate şi pertinente. 
într-un context diferit, se făceau noi măsurări, printre care o nouă evaluarea forţei de reglare a 

apartenenţei la grupul bisericii specifică fiecărei propoziţii. 
Rezultatele arată că, după atacarea raţională a credinţelor, forţa de reglare a acestora este mai 

puternică: în principal, aceasta înseamnă că propoziţiile sînt clasate mai mult decît înainte în categoria 

a : credinţa, chiar lipsită de fundament raţional, persistă şi devine mai mult ca oricînd o condiţie de 

apartenenţă la grup. înj faţa imposibilităţii de a stabili fără ambiguităţi semnificaţia raţională a 

propoziţiilor apare un reglaj psihosocial. 
Astfel, prin mijloace socio-cognitive adecvate, subiecţii clătinaţi într-una din credinţele lor o întăresc 

în mod paradoxal: închiderea frontierelor poate împiedica apariţia unor noi contradicţii care ar putea 

clătina sistemul ortodox, asigurînd supravieţuirea grupului, a cărui existenţă se bazeză mai mult pe 

montajele sociale reglatoare ale credinţelor (ierarhie, ritualuri...) decît pe valoarea intrinsecă a 

credinţelor înseşi. Fie că este vorba de starea de agent a lui Milgram sau de reglarea apartenenţei de 

care vorbeşte Deconchy, ne regăsim în faţa unor procese sociale cognitive care asigură controlul social 

executat de grup asupra individului în faţa unei funcţii generale de reglare socială. 
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i, Eşecul influenţei: suportul social 
"onforrnismul faţă de grup şi obedienţa faţă de autoritate nu constituie singurele ■âspunsuri la 

presiunea sursei de influenţă. Pe de o parte, indivizii pot reacţiona la iresiune încercînd la rîndul lor să 

exercite o influenţă ce vizează să impună propriile or modele. Vom vedea care sînt mecanismele 

acestui răspuns în capitolul următor, eferitor la difuzarea minoritară a unei inovaţii. Pe de altă parte, 

indivizii pot să se iustragă presiunilor şi să-şi recîştige oarecum independenţa, după cum vom vedea ii 

fenomenul de reactanţă psihologică (capitolul 12). Vom termina acest capitol cu irezentarea 

experimentelor referitoare la eşuarea conformismului şi autorităţii dato-ate unui suport social pentru 

nonconformism. 
într-una din variantele experimentelor sale, Milgram (1974) găseşte o condiţie ii care predomină 

nesupunerea. Care sînt caracteristicile situaţiei ce duc la o scădere atît de drastică a factorilor 

obedienţei în raport cu cei ai rebeliunii? în iceastă variantă, subiecţii ajung la laborator cu alţi doi 

„subiecţi", în realitate îomplici ai experimentatorului. Li se cere să realizeze sarcina obişnuită, o 

diviziune i muncii, realizată printr-o tragere la sorţi trucată, atribuindu-i subiectului sarcina le a 

distribui şocurile electrice; cel dintîi complice trebuie să citească lista de cuvinte, iar cel de-al doilea să 

determine dacă răspunsurile elevului sînt adevărate sau false. Cînd victima protestează energic pentru 

prima dată, pe la 150 de volţi, ;el dintîi complice refuză să continue, în ciuda îndemnurilor 



experimentatorului, şi merge să se aşeze într-un colţ. Un moment mai tîrziu, la 210 volţi, al doilea 

complice se revoltă la rîndu-i şi se aşază alături de celălalt complice. Subiectul se găseşte singur şi 

experimentatorul îi ordonă să continue. Rezultatele sînt frapante : numai 4 subiecţi din 40 vor merge 

pînă la capăt (pînă la 450 de volţi). între refuzul de supunere al primului complice şi refuzul celui de-al 

doilea, 24 de subiecţi au reacţii de abandonare, ceea ce arată că suportul celor doi complici rebeli a 

permis subiectului să se elibereze de supunerea faţă de autoritate. După cum remarcă Milgram (1974, 

143): „în opoziţia sa solitară faţă de autoritate, individul este slab, dar grupul este puternic". 
în mod paradoxal, în cadrul studiilor asupra conformismului, s-a dezvoltat deci abordarea sistematică a 

efectelor suportului social nonconformist (AUen, 1975). Cu cîteva variaţii, procedura experimentală 

urmează schema de mai jos: 
1.  Cinci subiecţi sînt aşezaţi fiecare într-una din cele cinci cabine ale unui dispozitiv de tip Crutchfield 

(Krech, Crutchfield şi Ballachey, 1962, 507-512), în faţa unui tablou electric compus din lămpi şi 

întrerupătoare. Fiecare tablou este legat de un tablou general, controlat de fapt de experimentator. La 

înălţimea feţei subiecţilor, un geam larg dă spre un ecran pe care sînt proiectate, sub formă de 

diapozitive, întrebările şi răspunsurile posibile. 
2.  Subiecţii sînt informaţi că tragerea la sorţi i-a desemnat în poziţia 5: vor răspunde deci, cu toţii, 

ultimii. Li se spune, în acelaşi timp, că răspunsurile fiecăruia vor apărea pe tablou de fiecare dată. în 

realitate, procedura permite să se testeze în acelaşi timp cinci subiecţi, fiecare crezînd că se află în 

poziţia a cincea în ordinea răspunsurilor. Pe de altă parte, este clar că experimentatorul decide care sînt 

răspunsurile fiecăruia dintre primii patru pretinşi subiecţi. 
3. Consemnele cer subiecţilor să privească atent stimulii proiectaţi pe ecran şi să emită o judecată 

personală cît mai precisă. Pentru aceasta, ei dispun de nouă 
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întrerupătoare corespunzînd unor răspunsuri posibile; înainte de a răspunde, ei află răspunsurile 

primilor patru „subiecţi". 
4.   Diferite tipuri de itemi sînt utilizate în diferitele experimente: 
a)  itemi vizuali: subiecţii trebuie să emită o judecată perceptivă vizuală (da exemplu, care din cele 

nouă linii este egală cu o bară etalon?); 
b) itemi de informaţie generală (care este distanţa în kilometri dintre două oraşa determinate ? Sînt 

posibile nouă răspunsuri, printre care subiectul trebuie si aleagă); 
c) itemi de opinie (sînteţi sau nu de acord - pe o scară de la 1 la 9 - cu opinia: „cea mai mare parte 

dintre indivizi nu este educată suficient» ?). 
5.   în funcţie de experimente, subiecţii sînt pre-testaţi pentru a stabili care sîrfl aprecierile lor în afara 

oricărei presiuni sociale; anchetele par să nu aibă nici fl legătură cu experimentul. Cea mai mare parte 

dintre subiecţi fiind formată din studenţi de nivel propedeutic în psihologie, ei pot fi interogaţi în scris 

în timpul cursurilor. Diferenţele dintre aceste răspunsuri şi răspunsurile date în condiţia de presiune 

constituie în acest caz indicele schimbării. O altă metodă, fără pre-test, consistă în compararea 

răspunsurilor unor grupuri experimentale cu cele ale unei populaţii înrudite care nu a fost supusă unei 

influenţe. 
6.   în condiţia martor, subiecţii constată că asupra anumitor itemi cei patru subiecw precedenţi sînt de 

acord cu un răspuns clar incorect sau neobişnuit, adesea determinat de răspunsurile unui eşantion 

echivalent de subiecţi. 
7.   în diferite condiţii experimentale, primii trei subiecţi răspund la fel de incorect, în timp ce al 

patrulea răspunde corect, adesea ca şi subiectul. Acestea sin condiţiile de suport social la 

nonconformism. 
Plecînd de la această paradigmă, s-au realizat numeroase experimente (Allen, 1975a Să rezumăm 

cîteva rezultate care pun în lumină efectele suportului social non-conformist. Mai întîi, să notăm o 

diferenţă importantă între experimentele care) folosesc situaţii perceptive şi cele în care apar judecăţi 

referitoare la obiectele! sociale (opinii). în ce priveşte judecăţile perceptive, este suficient ca un alt 

individ să dea un răspuns diferit de cel al majorităţii pentru ca subiectul să nu se mai conformeze, 

indiferent dacă persoana care îl susţine în devianţă dă acelaşi răspuns! ca şi el sau un răspuns diferit 

(Allen şi Levine, 1968). în acest caz, nu suportul majoritar ar juca un rol important, ci ruptura 

consensului majoritar. Dimpotrivă, in ce priveşte judecăţile sociale, numai suportul unui individ care 



împărtăşeşte aceeajl opinie ca şi subiectul are forţa de a-l elibera de sub presiunea majoritară. în plus] 

pentru a fi eficace, acest suport nu are nevoie să fie public, cunoscut de majoritate:, este suficient ca 

subiectul singur să se simtă confirmat în abordarea proprie j\ independentă a realităţii. 
în sfîrşit, rezultă că nu orice poate fi suport social: astfel, subiecţii albi a atitudine rasistă resping 

suportul social al unui complice de rasă neagră atunci ciul propria lor identitate se află în joc şi aceasta 

cu atît mai mult cu cît recurgerea li suportul social riscă să fie înregistată de alţi subiecţi de rasă albă 

(Boyanowsky I Allen, 1973). în ce priveşte suportul social la nonconformism, dinamicile aflatei joc 

depind la fel de mult de inserţiile sociale ale partenerilor interacţiunii persuasiw (Mugny şi Doise, 

1979), ca şi cele care subîntind fenomenele de conformism şi dl obedienţă faţă de autoritate. 
G. Mi 
CONFORMISM ŞI OBEDIENTĂ 
119 
BIBLIOGRAFIE 
ALLEN, V.L., „Social support for nonconformity", in L. Berkowitz (ed.), Advances in experimental scoial 

psychology, voi. 8, New York, Academic Press, 1975, l-43 ; 
ALLEN, V.L., LEVINE, J.M., „Social support, dissent and conformity", Sociometry, 1968,57, 138-l49; 
ASCH, S.E., „Influence interpersonnelle: Ies effets de la pression de groupe sur la modification et la distorsion 

des jugements", in C. Faucheux şi S. Moscovici (eds.) Psychologie sociale theorique et experimentale, Paris, 

Mouton, 1971, 235-245; 
ASCH, S.E., „Studies on independance and conformity: a minority of one against a unanimous majority", 

Psychological Monographs, 1956, 70, 416; 
BOYANOWSKI, E.O., ALLEN, V.L., „Ingroups norms and identity as determinants of a discriminator 

behavior", in Journal of personality and social psychology, 1973, 25, 3, 408-418; 
DECONCHY, J.P., Sciences humaines et orthodoxie religieuse, These d'Etat, roneo, 
Universite de Paris X, 1975 ; DEUTSCH, M., GERARD, H.B., „Etude des influences normatives et 

informationnelles 
sur le jugement individuel", in C. Faucheux şi S. Moscovici (eds.) Psychologie 
sociale theorique et experimentale, Paris, Mouton, 1971, 269-284; KELMAN, H.C., „Compliance, identification 

and internalization, three processes of 
attitude change", Journal of Conflict Resolution, 1958, 2, 5l-60; 
KRECH, D., CRUTCHFIELD, R.S., BALLACHEY, E.L., Individual in society, Tokio, Mc Graw-Hill 

Kogakuska, 1962; 
MEEEUS, W.H.J., RAAIJMAKERS, Q.A.W., „Administrative obedience: carrying out orders to use 

psychological administrative violence", European Journal of Social Psychology, 1986, 16, 31l-324; 
MILGRAM, S., Soumission ă l'autorite, Paris, Calmann-Levy, 1974 ; 
MUGNY, C, DOISE, W., „Niveaux d'analyse dans l'etude experimentale des processus d'influence sociale", 

Information sur Ies sciences sociales, 1979, 18, 819-876; 
TUDDENHAM, R.D., „The influence of a distorted group norm upon individual judgement", Journal of 

Psychology, 1958, 46, 227-241; 
TURNER, J.C., HOGG, M., OAKES, P.J., REICHER, S.D., WETHERELL, M.S., Rediscovering the social 

group. A self-categorization theory, Oxford, Basic Blackwell, 1987; 
WILDER, D.A., „Perception of groups, size of opposition and social influence", Journal of experimental social 

psychology, 1977, 13, 253-268. 
f 
Capitolul o! 

INFLUENTA MINORITĂŢILOR 
Modelul funcţionalist (cf. capitolul 4) a dominat psihosociologia influenţei. Acesteia i se atribuie 

funcţia de control social, fondat pe presiunile uniformizante din partea unor surse cu un ascendent 

bazat pe putere, competenţă sau orice altă caracteristică pertinentă care le asigură o poziţie dominantă. 

Relaţiile de influenţă sînt, din acest punct de vedere, asimetrice; numai sursa, dispunînd de un avantaj 

determinat, poate influenţa ţinta, considerată un receptacol pasiv ce nu poate decît să se conformeze 

sau să devieze, dar în nici un caz susceptibilă să influenţeze, la rîndu-i, sursa. Operaţionalizarea 

condiţiilor de influenţă se caracterizează prin diferenţa pe o scară de putere, de competenţă, etc, 

dependenţa exprimînd relaţia de supunere a ţintei faţă de sursă în funcţie de poziţia sa inferioară pe 

această scară. O abordare care are la bază acest model nu poate considera teoretic posibilă influenţa 

unui grup lipsit de putere, prestigiu sau de sprijinul majorităţii. 
Dimpotrivă, modelul interacţionist (sau de negociere a conflictelor) la care ne vom referi în acest 

capitol, integrează influenţa minoritară şi, în plus, duce la o interpretare oarecum diferită a 



mecanismelor care subîntind conformismul. Influenţa are aici şi o funcţie de schimbare socială, 

bazîndu-se pe conflicte create de sursele minoritare, negociate cu grupurile dominante. Această 

negociere implică o simetrie în relaţiile de influenţă, fiecare entitate aflată în joc fiind sau putînd fi în 

acelaşi timp sursă şi ţintă a influenţei. în fine, la nivelul variabilelor independente sînt subliniate 

comportamentele unor entităţi sociale opuse în timpul interacţiunii. 
înainte de a urmări în detaliu studiile asupra influenţei minoritare, teoretic posibile prin elaborarea 

acestui nou model, este necesar să facem diferenţa între studiul influenţei minoritare şi alte două 

paradigme apropiate: 
1.   Studiul a ceea ce se cheamă influenţă minoritară se referă la difuzarea unei inovaţii de către 

minorităţi. A considera inovarea un proces de influenţă poată părea ambiguu în măsura în care trebuie 

distins între mecanismele (de difeJ rentiere mai ales, cf. capitolul 10) care duc la o schimbare la 

nivelul unei minorităţi (naşterea unei noi opinii, a unui nou curent) şi mecanismele cară reglează 

difuzarea acestor noi idei sau curente. 
2.   Studiul influenţei minoritare se înrudeşte cu studiul efectului „eliberator" al suportului social 

(prezentat în capitolul precedent), de vreme ce, în ambelel cazuri, subiectul experimental scapă, într-un 

fel, de presiunea majorităţii. Totuşi, trebuie notată o diferenţă importantă între cele două paradigme. în 

paradigma suportului social, influenţa întăreşte „ordinea stabilită" în detrimentul presiuj nilor în 

realitate minoritare  (răspunsurile incorecte ale unei  „majorităţii 
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numerice); în paradigma influenţei minoritare, aceasta tinde să provoace o schimbare socială. Suportul 

social face parte, prin urmare, din modelul funcţio-nalist discutat mai sus, pe cînd studiul influenţei 

minoritare ţine de modelul interacţionist (Moscovici, 1979). 
Să precizăm, în fine, că termenul „minoritar" a avut mai întîi un sens aparte într-o operaţionalizare 

experimentală: era vorba de unul sau doi indivizi opuşi altora, mai numeroşi decît ei. Termenul a fost 

apoi folosit în mod mai general pentru a-i desemna pe cei care dispun de mai puţine resurse (autoritate, 

prestigiu, putere, competenţă, etc.) pentru a-şi impune opiniile. în acest sens, pe care îl vom acorda şi 

noi cuvîntului minoritate, „majoritatea" poate însemna o minoritate numerică, care impune propria-i 

viziune asupra lumii celei mai mari părţi a populaţiei. 
1. Consistenţa 
Consistenţa ar caracteriza stilul de comportament eficace al unei surse minoritare de influenţă şi 

aceasta în două moduri: pe de o parte, consistenţa „sincronică", definind unanimitatea răspunsurilor 

date de membrii unei minorităţi (consens); pe de altă parte, menţinerea sistematică de către minoritate 

a unui acelaşi răspuns în timp şi spaţiu reprezentînd consistenţa „diacronică". Anumite indicii din 

cercetările lui Asch (1956) coroborează la această teză, deşi cercetătorul a dedus din ele doar influenţa 

majorităţii asupra minorităţii. Trebuie acceptat, într-adevăr (Moscovici, 1979) faptul că la Asch 

complicii nu erau „majoritari" decît ca număr, poziţia lor fiind în realitate minoritară, rupînd cu 

obişnuitele scheme de evaluare a diferenţelor. Să considerăm deci că „efectul Asch" este un efect de 

influenţă minoritară şi să urmărim cîteva din variantele sale experimentale. Cînd unanimitatea 

complicilor este ruptă de unul din ei, care dă răspunsuri diferite faţă de ceilalţi, influenţa se 

diminuează considerabil, devenind chiar nesemnificativă. Efectul consistenţei „sincronice" sau al 

consensului ar fi deci validat. Pe de altă parte, cînd proporţia de itemi critici (sau de complici care dau 

răspunsuri incorecte) variază faţă de încercările neutre (în care complicii dau răspunsuri corecte), 

rezultă că influenţa este cu atît mai importantă cu cît proporţia de răspunsuri incorecte este mai 

ridicată. Consistenţa „diacronică" ar juca, deci, şi ea, un rol central în influenţă. 
Acestea fiind stabilite, să urmărim un experiment în care aspectul minoritar al sursei este explicit 

definit în acelaşi timp numeric, cît şi prin opoziţie cu normele dominante în realitatea socială. Cu 

această ocazie, vom vedea cum a fost definită operaţional consistenţa. 
Experimentul realizat de Moscovici, Lage şi Naffrechoux (1969, 1971) a devenit deja o paradigmă 

„clasică" a influenţei sociale şi studiază efectul mai multor variabile asupra influenţei a doi complici 

minoritari: ordinea răspunsurilor complicilor, tipurile de răspunsuri date de către subiecţi, ca şi 

consistenţa diacronică însăşi. 
Subiecţii, nişte studente, dau mai întîi un test colectiv prin care ne asigurăm că beneficiază de o vedere 

bună, dar prin care ele constată că toţi membrii grupului văd la fel de bine (chiar şi complicii). După 

obţinerea rezultatelor testelor, subiecţilor li se explică sarcina. Ei trebuie să dea răspunsuri orale şi, 

mai exact, să dea un nume de culoare simplă diapozitivelor pe care le vor vedea, estimînd în acelaşi 
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timp luminozitatea acestora pe o scară de 6 puncte. Sînt prezentate apoi subiecţii™ 36 de diapozitive, 

vizionate într-o condiţie martor de grupuri de şase subiecţi naivii într-o primă condiţie experimentală, 

doi dintre aceşti subiecţi sînt de fapt complica care afirmă constant că diapozitivele sînt de culoare 

verde, deşi culoarea perceput» în mod obişnuit este albastră. în anumite grupuri, complicii răspund în 

poziţiile ■ şi 2, în celelalte în poziţiile 1 şi 4. în plus, pentru a varia sarcina, luminozitatea este 

modificată astfel încît pentru anume itemi culoarea albastră să fie deosebit del evidentă, în timp ce 

pentru alţii mai puţin. 
într-o a doua condiţie, procedura este aceeaşi, cu excepţia răspunsurilor complicilor, de astă dată mai 

puţin consistente, de vreme ce complicii nu dau răspunsul „verde" decît pentru doi itemi din trei, 

răspunzînd ca şi subiecţii experimentali la ol treime din itemi. 
în fiecare din aceste condiţii, experimentul se termină printr-un interval post-experimental referitor la 

caracteristicile  stimulilor (numărul de nuanţei percepute, etc.) şi la imaginea subiecţilor asupra 

complicilor şi asupra lor înşişi (capacitate de percepţie, siguranţă, etc). Experimentul se încheie cu 

revelarea scopurilor cercetării şi ale diferitelor manipulări. 
Să vedem care sînt principalele rezultate: 
1.   în condiţia martor, unul singur din cei 22 de subiecţi a dat răspunsul „ verde" :j norma este, fără 

nici o ambiguitate, albastru; răspunsul „verde" este deci novator şi va crea un conflict de judecăţi între 

subiecţi şi complici. 
2.  Atunci cînd, dimpotrivă, complicii prezenţi în faza experimentală sînt consistent (prima condiţie), 

răspunsurile „verde" sporesc în mod sensibil: dacă în condiţii martor se obţin 0,25% răspunsuri, acest 

procent creşte la 8,42% în prima condiţie experimentală, ceea ce dovedeşte efectul minoritar. Analize 

complementare arată că se pot distinge două tipuri de grupuri: al celor care se schimbi (în medie, 2 

subiecţi din fiecare grup) şi al celor care nu se schimbă. 
3.   Cînd, dimpotrivă, în a doua condiţie experimentală, complicii nu sînt consistenţi, schimbarea 

(1,25%) nu diferă semnificativ faţă de condiţia martor (0,25%)m Lipsa unei consistenţe ridicate duce 

deci la o slabă influenţă - lucru ce reprezintă un corolar al ipotezei de lucru. 
4.   Interviul post-experimental confirmă faptul că subiecţii nu se supun în mod pasiv. Astfel, în 

condiţiile experimentale, subiecţii au crezut că văd mai multe nuanţe în seriile de diapozitive : această 

indicaţie, ca şi altele, subliniază imporl tanţa travaliului cognitiv realizat de către subiecţi pentru a 

rezolva enigma propusă de complici. Reiese, pe de altă parte, că aceştia sînt percepuţi drept mai puţin 

competenţi decît subiecţii înşişi, dar, în schimb, mai siguri, cea ce ari însemna că siguranţa de sine este 

o componentă a consistenţei. 
în concluzia aceastui experiment, se poate considera că (cel puţin din punct de veder diacronic) 

consistenţa stă la baza influenţei obţinute de o minoritate lipsită de orice forţă sau competenţă aparte la 

începutul experienţei. 
Care sînt deci motivele pentru care consistenţa ar fi un factor esenţial al influenţei minoritare ? Prin 

eterogenitatea sistemului său de răspunsuri faţă de sistemul! majoritar, minoritatea generează un 

conflict în general maximalizat de intransigenţa caracteristică stilului consistent de comportament. 

Minoritatea rupe consensurile şi aceasta la două nivele : pe de o parte, ea propune o nouă normă, în 

contradicţie cu norma majoritară, şi, pe de altă parte, ea infirmă ideea conform căreia grupul,! 
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majoritatea sau autoritatea ar fi singurele care definesc normele. Această ruptură nu este posibilă decît 

prin prezentarea fermă şi hotărîtă a poziţiei minoritare, printr-o blocare a negocierii: faptul i-a 

determinat pe autori să definească opera-ţional consistenţa diacronică drept repetare sistematică a unui 

aceluiaşi răspuns. Apariţia unui blocaj demonstrează că minoritatea este capabilă să reziste la 

presiunile uniformizatoare ale societăţii, altminteri neputînd figura ca o alternativă în cîmpul social. 
Blocarea negocierii antrenează mai multe consecinţe. Mai întîi, ea generează un conflict, creează o 

incertitudine prin ruperea consensului social; ea sporeşte tensiunea socială şi anxietatea, impunîndu-se 

în cîmp social prin certitudinea sa, şi creează un dezechilibru prin introducerea unei noi alternative. 

Dar, pe de altă parte, ea reprezintă un exemplu, demonstrînd posibilitatea de a devia, de a fi diferit. Un 

experiment al lui Kimbal şi Hollander (1974) arată, într-adevăr, că în anumite condiţii subiecţii pot, 

graţie exemplului minoritar, să scape presiunilor majoritare, fără să adopte, pentru aceasta, poziţii 

minoritare. Exemplu de dizidentă, minoritatea îi poate reda subiectului o relativă autonomie. în fine, 



minoritatea devine social vizibilă graţie comportamentelor sale de blocaj: are loc o focalizare pe sursa 

de conflict, aceasta devenind sursă de informaţie salientă în negociere. Or, focalizarea presupune 

creşterea probabilităţii de a ţine cont de informaţie, dar şi, după cum vom arăta în viitoarea secţiune, a 

riscului de respingere atunci cînd blocajul este singura dimensiune reţinută pentru caracterizarea 

sursei. Sursa minoritară nu are totuşi numai un rol „destructiv" : ea introduce o normă care poate 

înlocui norma pînă atunci majoritară. Consistenţa este esenţială şi în acest caz: o poziţie menţinută fără 

concesii devine o alternativă, cu atît mai mult cu cît minoritatea pare sigură de poziţiile susţinute şi 

convinsă de justeţea lor. 
2. Negocierea conflictului 
Dacă blocarea negocierii de către o minoritate consistentă îi poate permite, teoretic, să exercite o 

influenţă asupra unei populaţii, observaţiile curente ne fac să emitem totuşi cîteva rezerve: o poziţie 

prea intransigentă, refuzul oricărui compromis nu pot avea uneori un efect „bumerang" ? Exemplele 

experimentale nu lipsesc. Lucrările lui Schachter (1951, 1965) asupra respingerii diferitelor tipuri de 

devianţi arată că devianţii extremişti sînt cei mai respinşi. O cercetare a lui Doise şi Moscovici (1969-

l970) ilustrează, la rîndu-i, această problemă. Subiecţii, elevi din ultima clasă de liceu, trebuiau să 

caracterizeze în termeni de introversiune sau extraversiune comportamentele unui licean descrise într-

o broşură: în prima povestire se regăseau comportamente clar introvertite, următoarele fiind din ce în 

ce mai puţin introvertite, pentru a deveni, în cele din urmă, clar extravertite. Pe coperta broşurii era 

propusă o definiţie a termenilor de introvertit şi extravertit. în condiţia de control, subiecţii răspundeau 

în perechi compuse la întîmplare. Se folosea o singură broşură pentru doi subiecţi, fiecare notînd 

răspunsul sub povestire. în condiţiile experimentale, broşurile erau prevăzute pentru trei persoane. 

Subiecţii erau grupaţi tot în perechi, dar experimentatorul le spunea că mai există un subiect într-o altă 

sală şi că la fiecare item se va duce să vadă care este răspunsul lui (în realitate, experimentatorul însuşi 

completa carnetul). Subiecţii erau avertizaţi că identitatea subiectului din cealaltă sală nu va fi 

dezvăluită decît la sfîrşitul experienţei. Manipularea experimentală se realiza prin răspunsurile acestui 

subiect 
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necunoscut. Acesta, în două dintre condiţii, răspundea constant, dînd de la unea» la celălalt al 

experienţei un singur răspuns. Să reamintim că primele povestiri era „introvertite" şi că următoarele 

erau din ce în ce mai „extravertite" ; în condiţiadJ devianţă precoce, experimentatorul înconjura 

răspunsul „extravertit" pentru m biectul necunoscut încă de la primul item, fapt în flagrantă 

contradicţie cu răspunl şurile sugerate de povestiri subiecţilor naivi. Dimpotrivă, într-o condiţie de 

devia™ tardivă, răspunsul „introvertit" era dat de către subiectul necunoscut pînă la cel m urmă item: 

devianţă nu apărea decît cînd itemii deveneau extravertiţi. 
Rezultatele arată că în condiţia de devianţă tardivă numărul de răspunsul introvertite sporeşte faţă de 

condiţia de control (fără influenţă), ceea ce indicăI influenţă pozitivă. La fel, în condiţia de devianţă 

precoce, numărul de răspuns™ introvertite creşte, dar, în această condiţie, aceasta înseamnă o 

respingere a inftl enţei, subiecţii dînd răspunsuri introvertite acolo unde condiţia de control prezinl 

deja răspunsuri extravertite (cînd complicii susţin de la început răspunsul „extravertit"). Să reţinem 

concluzia autorilor, care integrează şi variabila coeziune! „Cînd un deviant nu se manifestă decît 

treptat, ceilalţi membri ai grupului vor avei tendinţa de a-l urma, mai ales atunci cînd coeziunea 

grupului nu este ridicat! Cînd, dimpotrivă, deviantul se manifestă abrupt, de la început, ceilalţi membri 

a grupurilor îşi vor menţine poziţia, chiar dacă aceasta devine inadecvată. Aceasti «polarizare» este 

iarăşi mai puternică atunci cînd coeziunea grupului este mai slaba (Doise şi Moscovici, 1969-l970, 

525). 
Se ajunge astfel la o aparentă contradicţie: pe de o parte, teoretic, pentru a exercil o influenţă, 

minoritatea trebuie să blocheze negocierea printr-un stil consistent m comportament şi, pe de altă 

parte, se constată empiric că acest blocaj îi poate faci pe subiecţi să refuze influenţa. Să vedem cum se 

poate rezolva această contradicţii 
Intre ce entităţi sociale se negociază conflictul ? Să luăm în considerare cazi studiilor care folosesc 

situaţii perceptive: găsim o majoritate de subiecţi cari indiferent de poziţia lor socială, statutul, 

competenţa lor (fără a ieşi din „normJ litate"), împărtăşesc norme de evaluare cvasi-imuabile: nu este 

oare în interesul! tuturor ca un metru să măsoare... un metru? Oricare ar fi unitatea de măsuri 

(centimetru, inch...), ea rămîne aceeaşi pentru toţi, ca şi schemele perceptive dl evaluare a diferenţelor, 



atunci cînd acestea sînt clare, dincolo deci de praguri! liminare de discriminare. într-o asemenea 

situaţie de consens, de unanimitaJ indiscutabilă, cînd o minoritate deviază dînd răspunsuri neobişnuite 

avem într-adevl două entităţi: o majoritate şi o minoritate. 
în schimb, o asemenea dihotomie nu poate explica raporturile reale din timpi difuzării majoritare a 

unei inovaţii în alte sectoare ale activităţii sociale, precum cel al opiniilor, al atitudinilor, pe scurt al 

ideologiilor şi al suporturilor lor comporta mentale. Dacă, în cazul activităţilor perceptive, norma 

rezultă dintr-un consel fără rupturi, normele care reglează comportamentele sociale sînt, dimpotrivă 

produsul tensiunilor sociale şi reflectă adesea ideologia entităţilor sociale dona nante. în acest caz, pe 

care îl vom ilustra cu ajutorul unui experiment, populaţi ţintă a influenţei nu este reductibilă la 

entităţile sociale care generează acesJ norme, pentru că, adesea, această populaţie (folosim acest 

termen în analogie ca termenul de populaţie experimentală) „suferă" de fapt puterea economică şi 

politia a grupurilor dominante (care, să reamintim, pot fi numeric minoritare). 
Pentru a concretiza această distincţie, să luăm ca exemplu un experiment a căni temă era armata 

elveţiană (Mugny,  1975). Să presupunem că, într-un contai 
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sociologic în care armata este repusă în discuţie, acesta fiind cazul în timpul experimentului nostru, o 

minoritate vrea să convingă populaţia (sau o categorie aparte) că „în Elveţia, armata este (ca şi în 

numeroase alte ţări) un pericol pentru clasa muncitoare, că ea se va opune oricărei forme de socialism 

şi că, în consecinţă, trebuie luptat în interiorul şi împotriva armatei pentru a o slăbi". Această 

minoritate are de înfruntat elemente bine definite, faţă de care trebuie să se diferenţieze 

comportamental: 
1.  Puterea, actualizată de forţa armată, şi ideologia dominantă pe care o răspîn-deşte aceasta („Patria 

este deasupra claselor sociale", „Sfînta Unitate"...). 
2.  Populaţia, căreia i se impune în mod legal (cel puţin în ce-i priveşte pe cetăţenii de sex masculin) o 

participare activă la instituţia armată sub formă de serviciu militar obligatoriu (cu toate disonanţele şi 

identificările pe care le presupune această situaţie) şi care, pe de altă parte, este supusă presiunilor 

propagandei militariste şi patriotice. 
Pentru a reveni la problema generală a influenţei minoritare, rezultă din această discuţie că, prin 

alternativa aflată în ruptură cu normele dominante (deci cu categoriile sociale care le impun), 

minoritatea nu creează numai un conflict cu puterea, ci şi cu populaţia pe care vrea s-o influenţeze, în 

măsura în care aceasta nu împărtăşeşte ideile propuse de minoritate. Elucidăm astfel misterul 

contradicţiei referitoare la consistenţă (în acelaşi timp, sursă de influenţă şi de respingere): cînd 

negocierea este blocată fără a distinge între caracteristicile entităţii normative şi cele ale populaţiei, 

influenţa minorităţii riscă să eşueze, aceasta depinzînd, după cum vom arăta, de modul de categorizare 

a minorităţii de către populaţie. 
Redefinirea contextului sociologic al inovaţiei duce la scindarea noţiunii prea generale de consistenţă. 

Am avansat ideea (Mugny, 1982) că trebuie distins între cel puţin două tipuri de stiluri 

comportamentale care ar interveni în difuzarea minoritară a unei inovaţii: 
1.  Stilul de comportament (consistenţă vs. incosistenţă) ar defini raportul stabilit de minoritate cu 

grupul social dominant şi cu normele universaliste ale acestuia. Blocajul acestei relaţii, sub forma unei 

rupturi fără echivocuri cu norma şi cu puterea, ar fi un element determinant pentru succesul influenţei, 

de vreme ce minoritatea se impune astfel sistematic ca negare a normei majoritare, a raportului de 

dominaţie sau de supunere, prezentînd în acelaşi timp o altă normă. 
2.  Dar, după cum am semnalat deja, conflictul generat de consistenţă se angajează nu numai cu grupul 

dominant, ci şi cu „majoritatea tăcută" sau cu „populaţia". Trebuie deci avansată o altă noţiune care să 

caracterizeze rezolvarea acestui conflict, în detrimentul sau în favoarea minorităţii. Vom vorbi, în 

acest caz, de „stil de negociere" pentru a caracteriza atitudinea minorităţii în relaţia cu populaţia. Pînă 

acum, au fost studiate două stiluri de negociere: stilul „flexibil" şi stilul „rigid". 
Pentru precizarea terminologiei ulterioare, vom defini încă de pe acum un stil rigid de negociere cu 

populaţia, ca fiind „consistent pînă la exces", prezentîndu-se sub foma unor teze imuabile, a unor 

exigenţe care depăşesc preconstructul ideologic al populaţiei. Din contra, un stil mai flexibil 

caracterizează o minoritate suplă, care se adaptează populaţiei, acceptînd anumite compromisuri fără 

consecinţe pentru consistenţa rupturii minoritare faţă de norma respinsă. Am emis ipoteza că un stil 
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rigid, prin blocajul pe care îl introduce în procesul de negociere, ar determin populaţia să refuze, la 



rîndu-i, orice compromis, deci orice influenţă. Corolar, ui stil mai suplu, mai „negociant", care asigură 

un minimum de concesii reciproce, va avea mai multă influenţă. 
înainte de a încerca să înţelegem mecanismele ce subîntind impactul diferite™ stiluri studiate, să 

ilustrăm acest efect printr-un experiment (Mugny, 1975). 
El a fost realizat folosind drept subiecţi 40 de ucenici recrutaţi într-un centru dl petrecere a timpului 

liber dintr-o localitate satelit a unui oraş elveţian. Ei pârtiei» de bună voie la experiment şi se 

caracterizau prin opiniile lor relativ defavorabil faţă de armată. 
Experimentul se derula conform paradigmei pre-test, test, post-test. în timpi pre-testelor şi al post-

testelor, date individual, subiecţii răspundeau la 24 de între* bări. Acestea constau în afirmaţii 

referitoare la armata elveţiană, pe care subiecţi trebuiau să le califice ca fiind opinii de stingă sau de 

dreapta, cu ajutorul unei seim de la 1 la 7, funcţionarea acesteia fiind explicată la începutul 

experimentului. Iteml exprimau opinii mergînd de la extrema dreaptă la extrema stingă, trecînd prii 

opinii mai moderate. 
Chestionarele, completate înainte şi după faza de influenţă, erau riguros aci leaşi. între două teste, 

subiecţii erau supuşi unui discurs minoritar de extrenl stingă şi influenţa era măsurată prin schimbările 

apărute între pre- şi post-test. ( influenţă pozitivă a minorităţii consista în bi-polarizarea itemilor: 

itemii de sting erau consideraţi mai la stînga decît în realitate, dar mai ales itemii de dreapta, caj itemii 

moderaţi, erau consideraţi şi mai la dreapta. Măsura influenţei are deci î vedere reformularea 

ideologică şi nu o simplă adeziune la norma propusă. 
După completarea primului chestionar, subiecţii erau rugaţi să asculte, în gni puri de 5 sau 6, discursul 

antimilitarist al unui complice al experimentatorului bărbos şi cu părul lung pentru a fi mai verosimil. 

Acesta insista asupra suportuhi politic pe care îl aducea armata burgheziei naţionale, efectului de 

întărire pe care exercita asupra diviziunii capitaliste a muncii, pentru a termina prin a amina 

intervenţiile represive în cursul luptelor sociale din trecut şi din prezent. TerminM logia relua 

sloganurile vehiculate în manifestele de extremă stingă. 
Au fost elaborate două condiţii experimentale, în care consistenţa era egală, i vreme ce discursul era 

riguros acelaşi în ambele cazuri (o măsură de care vofl vorbi mai tirziu permitea să se verifice dacă 

discursul era perceput drept con sistent). Variabila flexibilitate/ rigiditate a fost introdusă în negociere 

graţie folosiri sloganurilor plasate după prima treime a discursului şi după a doua treime. î ambele 

condiţii, după o treime din discurs, complicele făcea o pauză şi afirma „pentru a slăbi armata, credem 

că acţiunile revoluţionare în interiorul şi conţi armatei constituie singurul mod eficace; pentru noi, de 

exemplu, obiecţia d conştiinţă este un mijloc prea individual", apoi îşi continua discursul. Dintr-u 

rapid sondaj prealabil de opinie în mediul social studiat, se ştia că subiecţii cons derau că obiecţia de 

conştiinţă era unul din mijloacele deosebit de potrivite pentru mina bazele armatei. Minoritatea se afla 

deci în ruptură consistentă cu instituj militară, dar crea în acelaşi timp şi un conflict cu subiecţii, 

atacînd un pui important din preconstructul lor ideologic. Manipularea experimentală se referea 

conţinutul celei de-a doua întreruperi. După două treimi din discurs, poziţi afirmate erau următoarele: 
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Condiţia „ rigidă»: 
„Pentru a lupta contra înregimentării ideologice, credem că mijloacele precum obiecţia de conştiinţă 

sînt false, individuale, mic-burgheze şi cvasi-reacţionare. încă o dată, credem că trebuie să luptăm în 

interiorul şi împotriva armatei". 
Este clar că această afirmaţie întăreşte conflictul iniţiat de prima afirmaţie descrisă mai sus. 
Condiţia „ negociantă» : în această condiţie, dimpotrivă, minoritatea îşi moderează poziţia, ţinînd cont 

de opiniile subiecţilor în privinţa obiecţiei de conştiinţă, fără a reveni totuşi asupra propriei concepţii: 
„Aş vrea să revin asupra poziţiei noastre faţă de obiecţia de conştiinţă pe care nu am formulat-o cum 

trebuie mai înainte. Credem că obiecţia de conştiinţă colectivă, organizată, este un mijloc bun, valabil, 

de luptă contra armatei. Voiam să spun doar că noi considerăm important ca lupta să fie dusă şi în 

interiorul armatei". 
Rezultatele arată că, dacă minoritatea negociantă introduce o anume schimbare la subiecţi (în medie 

+4,45 unităţi de schimbare pentru 24 de itemi, schimbările pozitive şi negative fiind ponderate), 

minoritatea rigidă nu îi influenţează pe subiecţi (în medie -0,85 unităţi de schimbare, ceea ce denotă o 

foarte uşoară influenţă negativă), diferenţele statistice între cele două condiţii fiind semnificative. 

Acest efect al variabilei flexibilitate/ rigiditate a fost stabilit de mai multe ori şi modulat în cadrul unor 



planuri experimentale care răspund unor chestiuni diverse (Mugny, 1982). Efectul odată stablit, care 

este explicaţia bazelor sale psihosociologice ? 
3. Percepţia minorităţii 
Cînd abordăm problema mecanismelor subiacente proceselor de influenţă socială, reiese clar că 

înţelegerea consecinţelor diferitelor modalităţi de creare şi de rezolvare a conflictelor se petrece la 

nivelul ansamblului reprezentărilor prezente sau elaborate în cursul interacţiunii. în experimentul 

prezentat, s-a recuri ±i reprezentări ideologice pentru a manipula stilul de negociere. Vom recurge 

acum la reprezentarea celuilalt pentru a sesiza mecanismul psihosociologic implicat sau „declanşat" de 

un anume stil de negociere. Imaginea minorităţii, generată în cursul interacţiunii conflictuale, ar fi 

responsabilă de influenţa pozitivă sau de eşecul persuasiunii. 
Anumite măsuri suplimentare au fost făcute în cursul experimentului descris mai sus şi acestea ne 

explică suficient ce anume s-a putut petrece la subiecţii confruntaţi cu o minoritate flexibilă sau rigidă. 

într-adevăr, după ce subiecţii au completat post-chestionarul, li s-a cerut să-şi descrie impresiile 

referitoare la minoritate cu ajutorul unei liste de 40 de adjective; prin metoda judecătorilor, adjectivele 

fuseseră alese în grupuri de 10 în funcţie de o descriere succintă a polilor celor două „dimensiuni" care 

caracterizează relaţiile interpersonale stabilite de o sursă oarecare: 10 adjective referitoare la 

consistenţă (sigur de el, metodic.) şi alte 10 pentru inconsistenţă (confuz, repezit...); 10 adjective se 

referă la rigiditate (dominant, intolerant...) şi alte zece la flexibilitate (tolerant, înţelegător...). Subiecţii 

primesc adjectivele într-o ordine întîmplătoare şi trebuie să indice care adjective corespund intuitiv 

primelor lor impresii despre minoritate. 
Să rezumăm principalele concluzii degajate referitor la imaginea minorităţii: 
jp» 
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1.  Nu apare aici o diferenţă în privinţa consistenţei percepute, ceea ce confinitB că operaţionalizarea 

consistenţei a fost realizată cum trebuie (să reamintim că era necesar să se menţină o aceeaşi 

consistenţă pentru a nu interfera cu negocierea). 
2.  Dimpotrivă, sursa negociatoare este resimţită ca semnificativ mai flexibil* faţă de sursa rigidă. Dar 

aceste rezultate nu au nimic surprinzător: ele nu fac decifl să stabilească faptul că manipulările 

variabilelor independente au un impact asupra reprezentărilor realizate de către subiecţi. 
3.  Alte rezultate au fost obţinute din analizele de corelaţie. 
O corelaţie relativ puternică (0,69) apare între percepţia consistenţei şi a flexi-I bilităţii/ rigidităţii de 

către subiecţi. Or, interesant pentru noi este faptul că aceasta corelaţie nu apare decît atunci cînd 

minoritatea este rigidă (în acest caz, cu cil rigiditatea este mai resimţită, cu atît consistenţa este mai 

puţin resimţită şi invers),! dar că ea dispare atunci cînd sursa este negociantă (0,20). Astfel, atunci cînd 

sursa! este rigidă, apare un fel de efect de „halou", o restructurare de ansamblu al diferitelor 

dimensiuni pe care este judecată sursa; emitem ipoteza că această! restructurare se face în jurul 

dimensiunii relative la blocarea negocierii. Dacă! structura imaginii este foarte „puternică" atunci cînd 

sursa blochează negocierea cui populaţia, are imaginea un impact direct asupra schimbărilor de opinie, 

deci asupra! influenţei ? 
4. Au fost calculate corelaţii între, pe de o parte, indicele de schimbare şi, pedel altă parte, 

dimensiunile imaginii celuilalt. Or, în condiţia de rigiditate a sursei! schimbarea este negativ legată de 

rigiditatea percepută (-0,51; cu cît se percepe ol rigiditate mai mare, cu atît influenţa este mai slabă), 

această corelaţie (-0,11)1 nefiind semnificativă în condiţia de „minoritate flexibilă". 
La capătul discuţiei asupra acestui experiment, putem înţelege mai bine efectele! rigidităţii: blocînd 

negocierea cu subiecţii pe care caută să-i influenţeze,! minoritatea antrenează o percepţie de sine în 

termeni de rigiditate. Chiar dacă se I mai percepe consistenţa, ea este corelată cu rigiditatea: a fost 

elaborată o imagine! globală a minorităţii în jurul unei dimensiuni centrale (rigiditatea) care 

antrenează! eşecul influenţei. Nu numai percepţia celuilalt în termeni de conţinut (rigiditate)! contează, 

ci şi structura internă a imaginii elaborate. Cum rigiditatea pune în evidenţă anumite comportamente 

minoritare în cursul unui conflict interindividualj intensitatea conflictului i-ar face pe subiecţi să 

elaboreze o imagine mai degrabă! monolitică, în care blocarea negocierii joacă un rol central, într-o 

asemenea măsură! încît minoritatea poate fi categorizată drept minoritate dogmatică (Moscovici şi 

Ricateau, 1972). 
4. Minorităţi şi conversiune 



Astfel, cînd o minoritate accentuează conflictul, ea suscită rezistenţe, tradusei prihtr-o scădere a 

influenţei. înseamnă aceasta că minorităţile sînt cel mai adesea! incapabile de a avea un impact 

oarecare? Pentru a răspunde la această întrebare,! este necesar să facem distincţia între diverse niveluri 

de influenţă: unul manifest j (despre care am vorbit pînă acum), altul mai latent, asupra căruia ne vom 

concentrai acum. Numeroase sînt lucrările recente care conchid că, dacă o influenţă minoritară! 

manifestă este dificil de obţinut, nu acelaşi lucru se întîmplă în ce priveşte ol influenţă mai profundă 

(Moscovici şi Mugny, 1987). Moscovici (1980) a numiţi „conversiune" această formă de influenţă în 

care impactul minoritar latent apare înl 
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ciuda unei influenţe manifeste nule sau chiar negative. Astfel, s-a putut demonstra că influenţa 

minoritară este observată mai des atunci cînd situaţia de influenţă este mai degrabă privată decît 

publică sau cînd măsurarea influenţei este făcută după un timp (cîteva săptămîni) decît atunci cînd ea 

este relevată imediat după tentativa de influenţă (Mugny şi Perez, 1986). Dintr-un ansamblu de studii 

referitoare la efectele rigidităţii (Mugny, 1982) reiese că, dacă minorităţile rigide nu au - după cum s-a 

văzut - nici o influenţă sau o foarte slabă influenţă directă, exercitată asupra unor itemi care au 

prezidat influenţa, ele au uneori mai multă influenţă decît minorităţile flexibile la un nivel indirect, 

asupra unor itemi care nu au făcut obiectul tentativei de influenţă. De altfel, Nemeth şi Brilmayer 

(1987) au arătat că, în timpul unei simulări de juriu, o consistenţă extremă şi fără compromisuri duce, 

după o zi, la generalizarea poziţiilor minoritare şi asupra altor cazuri, deşi în faza de influenţă 

minoritatea rigidă are mai puţin succes decît o minoritate care face compromisuri în timpul discuţiei. 

Astfel, cu cît conflictul introdus de o minoritate este mai puternic, cu atît aprobarea sursei se obţine 

mai dificil, apărînd o „influenţă mascată" (Maas şi Clark, 1984). 
Acest efect de conversiune poate fi ilustrat pentru paradigma „albastru/ verde". Astfel, în experienţa 

lui Moscovici, Lage şi Naffrechoux pe care am expus-o la începutul acestui capitol se introducea, mai 

întîi, o măsură pe are nu am comentat-o pînă acum: pentru a testa o eventuală schimbare latentă, se 

măsura pragul de discriminare între albastru (culoarea diapozitivului) şi verde (răspunsul minorităţii), 

subiecţii trebuind să estimeze dacă diapozitivele (care îşi schimbau treptat culoarea de la albastru la 

verde) erau albastre sau verzi. De fapt, subiecţii care au fost supuşi unei influenţe minoritare răspund 

mai adesea prin culoarea verde decît subiecţii din condiţia de control care nu fuseseră supuşi acestei 

influenţe. De altfel, această tendinţă este mai puternică printre subiecţii care au refuzat să răspundă 

„verde" în timpul fazei de influenţă. 
Alte experimente, fondate pe variante ale acestei paradigme (cf. Personnaz şi Personnaz, 1987) arată 

că acest efect este tipic pentru minorităţi, fiind rar observat în cazul unei surse majoritare. Personnaz 

(1981) a realizat o analiză dinamică a acestor fenomene în cadrul unei versiuni a paradigmei albastru/ 

verde în care un complice consideră verde culoarea unui diapozitiv evident albastru. Identitatea 

majoritară sau minoritară era introdusă indicînd subiecţilor că rezultatele studiilor anterioare arătau că 

18,2% din persoane consideraseră că stimulul este verde şi că 81,8% consideraseră stimulul albastru 

(sursă minoritară); sau că 81,8% din persoane au considerat că stimulul este verde şi 18,2% albastru 

(sursă majoritară). In plus faţă de răspunsul manifest referitor la culoarea diapozitivului, se cereau 

subiectului alte două ajustări. Cu ajutorul unui spectrometru, subiecţii puteau face să defileze culorile 

spectrului; ei trebuiau să se oprească la culoarea corespunzătoare răspunsului lor, în timp ce un contoar 

îi permitea experimentatorului să determine lungimea de undă a culorii ajustate. Subiecţii trebuiau să 

ajusteze, pe de o parte, culoarea diapozitivului prezentat şi, pe de altă parte, culoarea complementară. 

Principiul acestei ultime măsuri este următorul: dacă se proiectează un diapozitiv albastru pe un ecran 

alb şi se întrerupe brusc proiecţia apare o imagine consecutivă, de culoare galben-portocaliu, 

complementară culorii albastre. Este vorba de un efect cunoscut sub denumirea de „efect consecutiv". 

Miza este evidentă: dacă influenţa minoritară este latentă şi rezultă dintr-o centrare sporită asupra 

definiţiei obiectului propusă de către sursă, ea ar trebui să se manifeste 
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printr-o deplasare a ajustărilor în direcţia purpuriului, culoare complementară I verdelui. Pentru 

evaluarea acestui element, măsurile au fost făcute cu ajutorul unui I spectrometru nu numai în faza 

pre-testului, ci şi într-un prim post-test în prezenţa I complicelui şi, într-o ultimă fază, atunci cînd 

complicele fusese îndepărtat printr-un I pretext plauzibil. 
Rezultatele arată că, la nivelul perceperii culorii diapozitivului, subiecţii supuşii influenţei unei 

minorităţi îşi modifică sensibil percepţia în direcţia verdelui atunci I cînd sursa este absentă. La nivelul 



percepţiei imaginii consecutive, subiecţii îşi I modifică semnificativ percepţia în direcţia purpuriului 

(complementar verdelui) I atunci cînd conflictul este creat de către o minoritate. Nici un efect de acest 

gen nu s-a înregistrat pentru influenţa majoritară. Studiul permite să se precizeze dinamica I procesului 

de conversiune: „Un conflict produs de o sursă minoritară îi face pe indivizii majoritari să-şi modifice 

schema perceptivă printr-un proces pe două paliere; I primul palier se referă la o dimensiune fără 

legătură cu conflictul dintre răspunsuri, I în timp ce al doilea este legat implicit de acesta" (Personnaz, 

1981, 437). 
De ce majoritatea tinde să obţină o influenţă manifestă şi minoritatea o influenţă latentă ? în faţa unei 

majorităţi unanime, subiecţii ar considera informaţia referitoa- E re la divergenţă (de percepţie, în 

ocurenţă) ca legitimată social de caracterul ei I comun, numeric majoritar, a cărui importanţă este 

cunoscută în definirea (socială) I a „adevărului". Subiectul însuşi apare ca un deviant faţă de răspunsul 

majoritar sau cu o frecvenţă mai mare. Comparîndu-şi răspunsul cu al majorităţii, subiectul s-ar [ simţi 

diferit şi la momentul propice şi-ar ajusta răspunsul. El o va face fără să ia în I mod necesar în 

considerare obiectul dezbaterii, fără să se angajeze deci într-o activitate I perceptivă sau cognitivă 

aparte. Nu se modifică decît expresia socială a răspunsului. I 
Cînd sursa este minoritară, lucrurile se schimbă. Informaţia adusă de mesajul I minoritar este 

considerată ilegitimă. Sursa minoritară apare drept deviantă, su-l biectul identificîndu-se cu 

majoritatea. Iniţial, minoritatea este respinsă, răspuns I care se traduce prin influenţa manifestă nulă 

constatată adesea, ţintele evitînd să I adopte răspunsul minoritar, prin care riscă să fie considerate 

deviante. Totuşi, cum \ subiectul rămîne pe propriile-i poziţii, iar minoritatea consistentă pe poziţiile 

sale, conflictul se prelungeşte. Minoritatea nu cedează presiunilor la uniformitate, lăsînd I să se creadă 

că are motive întemeiate de a acţiona şi a gîndi în felul ei. în timp, I conflictul îl determină pe subiect 

să-şi focalizeze atenţia asupra obiectului, într-o I activitate de validare prin care caută să aprehendeze 

punctul de vedere minoritar, I ajungînd să-l judece şi să-l simtă altfel. încercînd să înţeleagă ce vede 

minoritatea, [ majoritatea ar începe să vadă, aproape inconştient, la fel. 
5. Minorităţi şi gîndire divergentă 
Aceste dinamici latente ale influenţei minoritare sugerează că minorităţile ar determina ţintele să 

recurgă la răspunsuri distincte în acelaşi timp de răspunsurile majoritare, dar şi de cele minoritare, 

după cum dovedeşte efectul de conversiune. I Aceste răspunsuri noi lasă să se presupună că se 

declanşează o activitate creativă | sau de natură constructivă (Mugny şi Perez, 1986). Această abordare 

aparte a î procesului de influenţă a fost dezvoltată în cercetările lui Nemeth (1987), care | ilustrează 

faptul că un rol specific al minorităţilor ar fi angajarea subiecţilor în | generarea de noi răspunsuri şi, 

mai mult, în elaborarea de strategii cognitive mai diferenţiate. Să urmărim cîteva ilustrări. 
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într-unui din aceste experimente, subiecţii realizau activităţi în grupuri de cîte -, sarcina lor fiind 

regăsirea unei figuri standard ascunse sau nu în serii de şase configuraţii perceptive a căror 

complexitate (gradul de dificultate în reperarea prezenţei sau absenţei figurii ascunse) variază. în 

condiţiile majoritare, patru complici dau acelaşi răspuns la fiecare item. în condiţiile minoritare, numai 

doi subiecţi dau acest răspuns. Conform unei a doua variabile independente, sursele dau răspunsuri fie 

unanim corecte, fie unanim eronate. Se reţine din rezultate că, în fota majorităţii, subiecţii tind să se 

conformeze mai scrupulos configuraţiei desemnate de aceasta. Este lesne de imaginat că lucrurile nu 

stau la fel pentru minoritate, în faţa căreia subiecţii desemnează cel mai adesea configuraţii diferite de 

ale minorităţii, dar corecte, şi aceasta independent de faptul că răspunsul minoritar este corect sau 

incorect. în faţa majorităţii, răspunsurile corecte noi sînt mai puţin frecvente şi apar mai ales atunci 

cînd majoritatea este incorectă, introducînd deci, larîndu-i, un conflict. Aceste efecte confirmă faptul 

că minorităţile au facultatea de a declanşa o activitate cognitivă prin care se elaborează soluţii noi (şi, 

uneori, „corecte"). 
Această activitate cognitivă divergentă este ilustrată şi în cazul unei sarcini care consistă în 

descoperirea cuvintelor de trei litere în lanţuri de cinci litere (de exemplu, TCALE). în toate condiţiile, 

subiecţii sînt informaţi după cîteva încercări că trei din cele patru persoane (majoritate) sau una 

singură (minoritate) folosesc în mod sistematic strategia „inversă" (lectură de la dreapta la stînga, de 

exemplu: „LAC"), pe cînd restul grupului îşi urmează lectura în sensul conveţional („CAL"). Subiecţii 

dispun deci de aceeaşi informaţie referitoare la strategiile posibile; ceea [ ce diferă este numărul de 

suporteri. După acesta fază de influenţă, subiecţii trebuie să descopere un maximum de cuvinte plecînd 



de la alte lanţuri de litere. Rezultatul principal este că, în faţa minorităţii, subiecţii folosesc mai puţine 

secvenţe inverse decît atunci cînd majoritatea este cea care dă exemplul: influenţa ei directă este deci 

mai mică. Totuşi, ei descoperă mai multe cuvinte, în măsura în care fac apel la strategii mai 

diversificate: sens convenţional de lectură, sens invers, dar şi combinare a acestor strategii. în faţa unei 

minorităţi, toate punctele de vedere sînt luate în considerare şi folosite, pe cînd în faţa majorităţii nu 

predomină decît punctul de vedere al acesteia. 
într-un alt experiment, subiecţii trebuie să aprecieze culoarea şi luminozitatea a douăzeci de 

diapozitive în mod evident albastre, un complice răspunzînd „verde" la toate încercările, ca şi în 

paradigma lui Moscovici şi Personnaz. într-o condiţie majoritară, experimentatorul lasă să se creadă că 

82% din oameni descriu diapozitivele drept verzi, complicele trecînd, în realitate, drept majoritar. în 

condiţia minoritară, subiecţii sînt informaţi că 18% din persoanele testate răspund „verde", pe cînd 

restul de 82% consideră, ca şi ei, că diapozitivele sînt albastre. Sarcina subiecţilor este să facă asociaţii 

libere cu cuvintele „albastru" şi „verde". Din date, reiese că asociaţiile sînt mai bogate şi mai originale, 

adică mai puţin frecvente şi mai puţin convenţionale în condiţia minoritară. După interacţiunea cu un 

individ minoritar, se găsesc mai uşor asociaţii ca „jazz" şi „blugi", pe cînd după interacţiunea cu un 

complice majoritar predomină răspunsurile mai banale precum „cer" pentru albastru şi „iarbă" pentru 

verde. 
în alte studii, Nemeth a dezvoltat această concepţie despre acţiunea influenţei minoritare asupra unui 

întreg evantai de mecanisme cognitive de natură divergentă. Astfel, Nemeth, Mayseless, Sherman şi 

Brown (1990) au arătat că un conflict 
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introdus de o minoritate poate determina o mai bună învăţare din partea ţintelor ;■ o mai bună 

memorare a informaţiei. Faptul nu consta doar în mai buna reţinere ■ mai multor unităţi de informaţie: 

organizarea acestora era mult ameliorată, ceea cel pune din nou în evidenţă activitatea proprie 

subiectului după confruntarea cu uni punct de vedere minoritar. 
în sfîrşit, Nemeth şi Chiles (1988) au arătat că aceste funcţionări sociocognitiveH divergente pot fi 

transpuse şi la nivelul raporturilor interpersonale. Ca în paradigma albastru-verde, un complice 

consideră că dispozitivele albastre sînt verzi. La capă™ acestei faze de influenţă minoritară, subiecţii 

sînt făcuţi să creadă că participă la un experiment în care trebuie să aprecieze culoarea unor 

diapozitive, de astă dată roşii. Or, ceilalţi membri ai grupului, cu toţii complici, descriu aceste 

diapozitive ca fiind de culoare portocalie. în această nouă situaţie, tipică pentru studiile asupra 

conformismului, subiecţii expuşi în prealabil unui exemplu de dizidentă minoritară se arată mai puţin 

conformişti decît cei care nu fuseseră supuşi unei asemenea influenţe. O minoritate poate determina un 

efect de conversiune la poziţiile pe care! le apără, sub forma unei influenţe latente sau întîrziate şi să 

activeze un mod de gîndire divergent. Ea poate, prin valoarea sa de exemplu şi prin hotărîre, să 

sporească posibilitatea indivizilor de a interacţiona la rîndul lor divergent şi de a rezista la presiunile 

uniformizatoare. 
G.M 
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SUBIECTUL: UN INDIVID INTERPELAT SI IDENTIFICAT 
Eul în teoria lui Mead 
jţiunea de subiect, individ autonom şi responsabil de propriile sale acte, este lispensabilă funcţionării 

societăţii noastre. Să ne imaginăm, un moment, dispa-ia lui: scopul însuşi al educaţiei, baza instituţiei 

judiciare, angajarea în contractul 
muncă, etc, nu ar mai avea obiect. 
Mead (1934, 1963) consideră că la originea conştiinţei individuale stă comporta-:ntul social. 

Organizarea individuală, chiar cea care regizează gîndirea, rezultă i interacţiunea socială care consistă 

într-o adaptare reciprocă a conduitelor. O smenea adaptare reciprocă se observă deja în „conversaţia 

prin gesturi" : „Cînd i (gesturile) dau naştere anumitor reacţii, ele se transformă în răspunsuri la 

tiimbările produse în celălalt organism. Ele fac astfel parte din actul social şi sînt iar elemente esenţiale 

ale acestuia" (Mead, 1963, 39). în aceste conversaţii prin sturi, observate la animale şi la copii, Mead 

descoperă o semnificaţie : „Semnifi-ţia unui gest, pentru individ, este reacţia adaptativă a celuilalt, 

aceasta indicînd zultatul actului social pe care îl iniţiază, iar reacţia adaptativă este ea însăşi ireptată 

către realizarea acestui act" (ibid, 69). 
Introducerea gesturilor vocale în conversaţia prin gesturi permite însuşirea mnificaţiilor: „Dacă 

interlocutorul foloseşte un gest vocal asemănător cu cel zit şi dacă îl repetă punîndu-se în locul celui 

care vorbeşte, el posedă atunci mnificaţia a ceea ce aude, are o idee, semnificaţia îi aparţine" (ibid, 92). 

Conver-ţia prin gesturi se interiorizează şi devine gîndire: „în experienţa noastră, inte-rizarea 

conversaţiilor prin gesturi purtate cu ceilalţi în procesul social este esenţa saşi a gîndirii. Gesturile 

astfel interiorizate... dau naştere aceloraşi atitudini la i care le fac şi la cei care reacţionează. 

Altminteri, individul nu ar putea nici să le teriorizeze, nici să fie conştient de ele, nici să le înţeleagă" 

(ibid, 41). 
Ajungem astfel la conştiinţa de sine „... care se referă la puterea de a provoca în ie un ansamblu de 

reacţii definite care aparţin celorlalţi membri ai grupului... Nu poate distinge clar între propriul nostru 

eu şi cel al celorlalţi, de vreme ce al tstru nu există şi nu intră în experienţă decît în măsura în care eul 

celorlalţi există intră ca atare în experienţa noastră" (ibid, 139). S-ar distinge două nivele de :zvoltare:   

„...există două faze generale în deplina dezvoltare a eului:  în cea 
J* 
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dintîi, eul se constituie prin organizarea atitudinilor aparte pe care le iau ceilalţi faţă de individ şi faţă 

de ei înşişi în actele sociale specifice în care participă alături de ei. Dar, în a doua fază de dezvoltare 

deplină a eului, acesta nu se mai constituie numai prin organizarea atitudinilor individuale aparte, ci şi 

prin organizarea atitudinilor sociale ale unui celălalt generalizat sau ale grupului social ca un tot căruia 

îi aparţine" (ibid, 134). 
Să ne oprim asupra acestei distincţii. Limbajul prin gesturi, care se interiorizează şi duce la conştiinţa 

de sine, se derulează între indivizi aparte. Pe de altă parte, ideea existenţei unui celălalt generalizat 

desemnează un proces de interiorizare şi de abstractizare prin care reprezentările şi aşteptările 

vehiculate de societate în privinţa unui individ se reflectă în imaginea de sine pe care o construieşte 

acesta. Este vorba de o interiorizare, mediatizată prin intermediul instituţiilor şi agenţilor sociali. 

„Instituţia reprezintă reacţia comună a tuturor membrilor comunităţii la o anume situaţie. Această 

reacţie comună variază, bineînţeles, în funcţie de caracteristicile indivizilor. în cazul unui furt, reacţia 

comisarului este diferită de cea a procurorului general, de cea a judecătorului şi a juraţilor, şi aşa mâi 

departe; şi, totuşi, toate sînt reacţii care afirmă dreptul de proprietate şi implică recunoaşterea acestui 

drept de către ceilalţi. Este o reacţie comună, sub forme variate... Cînd facem apel la ea, adoptăm o 

atitudine pe care am numit-o a celuilalt generalizat. Aceste ansambluri organizate de reacţii sînt legate 



unele de altele, şi dacă cineva provoacă o reacţie, el le declanşează implicit pe celelalte" (ibid, 221 s). 
2. Anonimi şi identificaţi 
Un individ, adus în interacţiunea socială în mod direct şi devenind astfel mai reperabil de către ceilalţi, 

trebuie să suporte efectele cele mai puternice: Deutsch şi Gerard (1955, 1971) încearcă să verifice 

această predicţie. Ei fac deosebirea între două feluri de influenţă socială care ar interveni împreună în 

experimentele clasice ale lui Sherif asupra normalizării şi ale lui Asch asupra conformismului. Una din 

formele de influenţă socială ar fi „normativă" : autorii o definesc ca „orice influenţă care îl face pe 

individ să se conformeze aşteptărilor pozitive ale celuilalt în privinţa lui" (Deutsch şi Gerard, 1971, 

270). O altă formă de influenţă socială ar fi „informaţională" : ea este definită ca „orice influenţă care 

vizează acceptarea informaţiei venite de la celălalt ca o dovadă de adevăr" (ibid., 270). în 

experimentele asupra influenţei sociale subiecţii ar adopta răspunsul dat de către celălalt fie pentru că 

ei consideră că acest celălalt, care propune un răspuns, formulează în acelaşi timp o aşteptare în 

privinţa lor, fie pentru că ar considera că răspunsul celuilalt le dă informaţii valabile asupra realităţii de 

apreciat. 
Aceste două forme de influenţă se întîlnesc de obicei împreună. Deutsch şi Gerard încearcă să le 

izoleze sau, cel puţin, păstrînd influenţa informaţională constantă, să varieze intensitatea influenţei 

normative. Informaţia cu care sînt confruntaţi subiecţii lor este de aceeaşi natură ca şi cea manipulată 

de Asch. Se prezintă diferite configuraţii de trei linii diferite, de fiecare dată cu o linie etalon. Subiecţii 

participă la experiment în prezenţa altor trei subiecţi, în realitate colaboratori ai experimentatorului, ale 

căror reacţii sînt programate astfel încît să dea, unanim, 12 răspunsuri false pentru cele 18 estimări de 

făcut, celelalte răspunsuri fiind corecte. Subiecţii apreciază de două ori seria de stimuli: o dată în timp 

ce liniile sînt în faţa 
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lor (seria vizuală), o dată cînd liniile nu mai sînt acolo (seria memorie). Numărul de itemi critici este astfel dublat 

faţă de experimentele clasice ale lui Asch. 
Aceasta în ce priveşte aspectele informaţionale. Să reţinem două manipulări ale aspectului normativ. Mai întîi, 

influenţa socială într-o situaţie de grup, în care răspunsurile fiecărui individ afectează soarta tuturor celorlalte 

răspunsuri, a fost comparată cu cea care s-ar produce într-o situaţie de „non-grup", cînd răspunsurile unora nu 

afectează soarta celorlalţi. Prima ipoteză era că, într-o situaţie de grup, influenţa normativă va fi mai puternică 

decît în situaţia de non-grup. O situaţie fără identificare (situaţie anonimă), care nu permitea formularea unei 

aşteptări pentru un individ aparte, a fost comparată mai apoi cu o situaţie faţă-în-faţă în care subiecţii şi 

răspunsurile lor erau identificate. A doua ipoteză era că într-o situaţie faţă-în-faţă influenţa normativă va fi mai 

puternică decît într-o situaţie anonimă. 
Să descriem caracteristicile principale ale condiţiilor care trebuiau să verifice aceste ipoteze: 
-   Condiţia faţă-în-faţă: un subiect „naiv" răspunde în prezenţa altor trei subiecţi (neştiind că sînt în realitate 

colaboratori ai experimentatorului), pe care îi cunoaşte cu puţin înainte de experiment. în timpul experimentului, 

ei se văd reciproc şi răspund cu voce tare. 
-   Condiţia anonimă: subiecţii sînt separaţi în boxe şi răspund apăsînd pe nişte butoane. Fiecare subiect crede că 

răspunde după alţi doi, înaintea unui al patrulea. De fapt, răspunsurile celorlalţi pe care le vede pe un ecran sînt 

programate de experimentator. 
-   Condiţia de grup: se petrece ca şi condiţia anonimă, dar, în plus, subiecţii sînt avertizaţi că mai multe grupuri 

de patru subiecţi participă la experiment şi că grupurile cele mai bune vor fi remunerate (în bilete de teatru). 
Tabelul 1 indică numărul de răspunsuri „conformiste" în diversele condiţii. 
Tabelul 1 - Numărul mediu de răspunsuri false datorate influenţei sociale în diferitele condiţii 
Condiţii Non-grup               Grup 
Anonimă                                            5^92                  12,47 
_________________Confruntare______________________Ţ_!08____________- 
După Deutsch şi Gerard, 1971 
Diferenţele semnificative între cele două condiţii anonime verifică prima ipoteză 1: cînd răspunsurile individuale 

afectează soarta grupului, ele nu devin mai exacte, dar sînt mai influenţate de răspunsurile celorlalţi membri. 

Ipoteza a doua este şi ea verificată: cînd individul este reperat, el devine mai conformist. Distincţia între 

influenţa normativă şi cea informaţională pare deci de o importanţă euristică incontestabilă: ea explică, pe de o 

parte, de ce obiectivitatea anumitor răspunsuri nu depinde în mod necesar de importanţa lor şi, pe de altă parte, 

de ce răspunsurile cele mai individualiste pot fi şi cele mai determinate social. 
Alte rezultate ale aceleiaşi experienţe arată în ce mod îşi construieşte individul propriu-i adevăr în funcţie de 

raporturile cu celălalt şi cu sine însuşi. Astfel, cînd este făcut să răspundă în scris înainte de a cunoaşte 

răspunsurile celorlalţi, el este mai puţin influenţat de acestea în cele ce urmează. într-un anume mod, situaţia 



socială l-a dus la o coerenţă cu sine însuşi, la un respect al propriei sale singularităţi. 
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3. Experimente asupra conştiinţei de sine 
Confruntarea cu celălalt, realizată prin apartenenţa comună la un grup sau în timpul simplului contact 

faţă-în-faţă, se reflectă deci în judecăţile pe care un individ le elaborează asupra realităţii fizice. 

Individul poate fi, de asemenea, confruntat cu sine însuşi: lucrările lui Duval şi Wicklund (1972 ; a se 

vedea şi Wicklund, 1975) descriu mai multe fenomene care se produc atunci cînd un individ devine 

conştient de sine. Intr-o primă prezentare a lucrărilor lor, autorii presupuneau că din conştiinţa 

obiectivă de sine rezultă un sentiment negativ: „Se presupune că individul care ajunge la conştiinţa 

obiectivă de sine îşi va găsi defecte, oricare ar fi dimensiunea aflată în raport cu eul devenit centru al 

atenţiei. Divergenţele între aspiraţia şi scopul atins erau presupuse negative în general - virtual pentru 

toate persoanele şi pentru toate trăsăturile - avînd drept consecinţă presupunerea că atenţia concentrată 

asupra sinelui era o situaţie dezagreabilă" (Wicklund, 1975, 235). Primele experimente asupra 

conştiinţei obiective de sine arată deci că individul încearcă să scape de acest sentiment, fie fugind de 

ocaziile care îl fac obiectiv conştient de sine, fie încercînd să reducă divergenţa între caracteristicile de 

care este conştient şi normele pertinente. Dar teoria a inclus de atunci consideraţii mai optimiste: „Un 

experiment de reuşită poate depăşi adesea aspiraţiile sau criteriile subiectului şi, deşi aspiraţiile se pot 

accelera la rîndul lor, va exista cel puţin un moment de plutire în timpul căruia subiectul poate fi 

caracterizat ca suferind o divergenţă pozitivă. Se presupune aici că afectul pozitiv va predomina dacă 

atenţia conştientă este aplecată asupra acestor divergenţe şi, conform primului postulat referitor la 

divergenţele negative, se presupune că afectul pozitiv va creşte proporţional cu gradul de divergenţă 

pozitivă" (ibid, 237). Experimente recente studiază deci efectele acestor forme pozitive de conştiinţă 

de sine. 
Să presupunem că atenţia unui subiect este dirijată către anumite aspecte ale eului pe care le evaluează 

negativ ; ar trebui să rezulte de aici o scădere a stimei de sine. Aceasta va fi restabilită dacă el pune 

capăt conştiinţei obiective de sine dirijîndu-şi atenţia asupra unui alt obiect. Se poate crede, de 

asemenea, că o confruntare cu sine va atrage atenţia individului asupra factorilor care îl fac responsabil 

de o situaţie nedorită, în timp ce distracţia va avea ca efect faptul că individul se va simţi mai puţin 

responsabil. Să presupunem, dimpotrivă, că un individ în situaţie de conştiinţă obiectivă de sine 

descoperă pentru anumite caracteristici făcute saliente de situaţie o imagine mai pozitivă de sine decît 

cea cerută de norma generală; ar trebui să rezulte de aici o stimă de sine mai pozitivă şi o mai mare 

atribuire de responsabilitate personală. Putem, de asemenea, presupune că tendinţa lui de a-şi deturna 

atenţia de la sine va fi mai mică. 
In experimentul lui Duval, Wicklund şi Fine (relatat de Duval şi Wicklund, 1972, 16 ss.), planul 

experimental îşi propunea să compare reacţiile subiecţilor obiectiv conştienţi de sine cu cele ale 

subiecţilor care nu treceau prin aceeaşi conştientizare, într-o situaţie de imagine favorabilă sau 

defavorabilă de sine. Prin încrucişarea acestor variabile se creau astfel patru condiţii experimentale. 
Imaginea favorabilă sau defavorabilă se referea la nivelul de creativitate şi de inteligenţă al subiecţilor. 

Aceste caracteristici ale personalităţii sînt în general considerate ca nemodificabile, fapt necesar pentru 

ca subiecţii să nu pcată valoriza imaginea de sine, spunîndu-şi că este vorba de o stare lesne 

modificabilă. Cu cîteva 
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săptămîni înainte de experiment, subiecţii răspunseseră unei test de personalitate. Scopul noii şedinţe 

era, aparent, obţinerea unor informaţii suplimentare, cîteva întrebări fiind puse în acest sens. 

Experimentatorul întreba apoi dacă aflaseră rezultatele la teste. Cum nu era cazul, el informa pe o 

parte din ei că atinseseră rezultate ridicate : se găseau printre cei mai buni 10% din clasa lor; alţi 

subiecţi erau informaţi că rezultatele lor erau slabe, situîndu-i printre cei mai slabi 10% din clasa lor. 

Experimentatorul îi liniştea totuşi, spunîndu-le să nu acorde prea multă importanţă acestor rezultate, 

destinate lucrărilor de cercetare ale unor studenţi din ani avansaţi. Bineînţeles, subiecţii au fost puşi la 

curent cu această manipulare după experiment. 
Odată subiecţii informaţi de rezultatele lor la test, ei erau avertizaţi că trebuie să participe la un 

experiment asupra proceselor perceptive, într-o sală alăturată, cu un alt experimentator. Primul 

experimentator îi conducea în cealaltă sală, dar, spre marea sa surpriză, colegul său lipsea. Ca atare, 

subiecţii erau rugaţi să aştepte cinci minute. Pentru inducerea stării de conştiinţă obiectivă de sine, ei 



erau aşezaţi în faţa unei oglinzi şi obiectivul unei camere de luat vederi era îndreptat către ei. în 

condiţiile de slabă conştiinţă de sine, subiecţii erau aşezaţi în aceeaşi sală, dar cu spatele la oglindă, 

camera de luat vederi fiind îndreptată în alt sens. Pentru a limita, în măsura posibilului, orice 

distragere, se cerea subiecţilor să nu aducă nimic cu ei în sala de experiment. 
Tabelul 2 - Timpul mediu (în minute) petrecut de subiecţi în aşteptarea experimentatorului în 

experimentul lui Duval, Wicklund şi Fine 
Condiţii 
_________________________Imagine defavorabilă_________Imagine favorabilă 
Cu oglindă                                          63                                    7^80 
Fără oglindă______________________ŞU2____________________8,20 
După Duval şi Wicklund, 1972 
Variabila dependentă era timpul petrecut în cea de-a doua sală de experiment în aşteptarea celuilalt 

experimentator care nu mai venea. Tabelul 2 dă rezultatele. Prezenţa oglinzii şi a camerei de luat 

vederi nu au avut un efect semnificativ în cazul inducerii unei imagini pozitive, dar au avut efect în 

cazul imaginii defavorabile. 
Timpul petrecut în aşteptare într-o sală nu este, evident, decît un indice care nu ne dă nici o informaţie 

asupra proceselor psihologice care intervin. Experimentul următor se referă mai direct la unul din 

procesele psihologice care caracterizează conştiinţa obiectivă de sine : abaterea observată de subiecţi 

între eul lor real şi eul ideal. 
Experimentul era prezentat subiecţilor ca făcînd parte dintr-un ansamblu de investigaţii asupra 

importanţei factorilor lingvistici în reuşita la studii. Se cerea subiecţilor să citească un text filozofic în 

modul cel mai spontan posibil. Li se cerea apoi să răspundă la un chestionar de personalitate, o dată 

evaluîndu-şi eul real, a doua oară indicînd eul ideal. Se foloseau 20 de scări bipolare de tipul: abil-

inabil, tolerant-intolerant, optimist-pesimist. Fiecare scară avea 20 de puncte. Ordinea itemilor era 

inversată pentru jumătate din subiecţi. în timp ce subiecţii răspundeau cu aceste scări, ei ascultau fie 

propria lor înregistrare (înaltă conştiinţă obiectivă de sine), fie înregistrarea unui alt subiect (joasă 

conştiinţă obiectivă de sine). Conform aşteptărilor, distanţa între eul real şi eul ideal era sensibil mai 

mare în situaţia de 
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conştiinţă obiectivă de sine, dar numai pentru primii 5 itemi ai chestionarului (Duval şi Wicklund, 

1972, figura 1). Dacă în prima parte a chestionarului conştiinţa obiectivă de sine amplifică distanţa 

dintre eul real şi eul ideal, în partea a doua subiecţii tind să reducă această distanţă, pentru a regăsi 

imaginea de sine obişnuită. Aceasta se întîmplă oare pentru că slăbeşte conştiinţa obiectivă de sine sau 

pentru că intervin alte procese ? Datele acestui experiment nu ne permit să răspundem la întrebare. 
într-un alt experiment, relatat de Wicklund (1975, 242s.), imaginea eului real este fixată prin 

rezultatele „manipulate" ale unui test. în prezenţa sau absenţa unei oglinzi, subiecţii care cred că au 

obţinut rezultate proaste sînt invitaţi să arate ce rezultate ar dori să obţină. Rezultatele lor actuale fiind 

fixe, distanţa între şinele real şi şinele ideal nu se poate mări decît prin ridicarea nivelului sinelui ideal. 

Este ceea ce au făcut subiecţii confruntaţi cu propria lor imagine în oglindă. 
Wicklund (ibid., 242) relatează un alt experiment care arată că o confruntare cu sine atrage o imagine 

mult mai negativă de sine decît o situaţie în care subiecţii nu sînt confruntaţi cu ei înşişi şi încă mai 

negativă decît o situaţie care le oferă o distragere. Derularea experimentului este simplă: sub pretextul 

că elementele mediului cotidian influenţează atitudinea faţă de sine însuşi, subiecţii sînt invitaţi să 

spună ce simt faţă de ei înşişi în timp ce li se prezintă diferite ţesături. Sub pretextul de a-l ajuta pe un 

alt experimentator, fiecare subiect participă la experiment în trei condiţii diferite, a căror ordine este 

neutralizată. De fiecare dată, un ecran de televiziune arată, într-o ordine variată, imaginea subiectului, 

o imagine neutră, un western. în faţa imaginii propriei persoane atitudinea subiectului faţă de sine 

însuşi este cea mai puţin favorabilă; ea devine mai favorabilă în faţa imaginii test şi încă mai 

favorabilă în faţa westernului. 
Distragerea ar avea efectul de a-l face pe individ să se accepte mai bine. El s-ar simţi, de asemenea, 

mai puţin responsabil faţă de actele sale atunci cînd îşi poate deturna atenţia de la sine însuşi. Aflaţi 

sau nu în prezenţa unei oglinzi, subiecţii se imaginează în situaţii precum: „Vă aflaţi într-o maşină şi 

conduceţi cu o viteză uşor mai ridicată decît cea admisă. Dintr-o dată, un copil trece strada şi îl 

atingeţi. Care este gradul de responsabilitate pe care l-aţi atribui dumneavoastră înşivă şi celuilalt ? ". 



Pentru un ansamblu de întrebări de acest gen, gradul mediu de responsabilitate pe care şi-o atribuie 

subiecţii aflaţi în faţa unei oglinzi este de 60,2%, pe cînd în absenţa oglinzii el scade la 51,1% (ibid., 

244). 
în alte două experimente efectuate pentru a diminua conştiinţa obiectivă de sine, subiecţilor li se cerea 

să realizeze o activitate fizică, ce trebuia să le dirijeze atenţia către lumea exterioară şi să diminueze 

astfel conştiinţa lor obiectivă de sine şi sentimentul de responsabilitate. 
în prima fază a unuia din aceste experimente, subiecţii trebuiau să descrie şase ustensile menajere şi să 

explice cum se folosesc, astfel încît studenţii străini, care au urmat numai o lună de curs de engleză, să 

poată înţelege aceste descrieri şi aceste instrucţiuni. Odată această fază terminată, experimentatorul îi 

anunţa pe toţi subiecţii că a doua fază a experimentului va consta într-un examen al abilităţii lor 

manuale. înainte de a se angaja în această activitate, trebuiau făcute cîteva exerciţii fizice, folosind un 

aparat special. Subiecţii din condiţia experimentală trebuiau să înceapă imediat exerciţiile, în timp ce 

experimentatorul le mai punea cîteva întrebări despre prima parte a experimentului. Subiecţii din 

condiţia martor nu se atingeau de aparat decît după ce răspundeau la întrebările experimentatorului. 

Printre aceste j 
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întrebări, una se referea la responsabilitatea pe care subiecţii şi-ar atribui-o lor înşişi şi studentului 

străin în cazul în care acesta nu ar înţelege modul de folosire a ustensilelor. în condiţia experimentală, 

subiecţii care exercitau deja o activitate izică îşi atribuiau semnificativ mai puţină responsabilitate 

(45,71%) decît în condiţia martor (62,50%). 
Un al doilea experiment s-a bazat pe o concepţie analogă. Activitatea manuală consista în învîrtirea 

lentă şi regulată a unui platou asemănător cu cel al pick-up-ului. Subiecţii trebuiau să-şi estimeze 

gradul de responsabilitate în diferite situaţii ipotetice. Sentimentul de responsabilitate era, şi în acest 

caz, mai mic atunci cînd se realiza o activitate fizică. 
Cercetările relatate pînă acum presupun intervenţia conştiinţei de sine în situaţii defavorabile 

subiecţilor. Ce se întîmplă în situaţiile în care subiecţii sînt confruntaţi cu o imagine favorabilă de sine 

? După cum conştiinţa de sine sporeşte imaginea negativă, ea accentuează şi imaginea pozitivă. 

Rezultatele a trei studii (Wicklund, 1975, 246 s.) dovedesc acest lucru. 
O primă cercetare arată că subiecţii, informaţi de performanţa lor excepţională la un test, se evaluează 

mai pozitiv în faţa unei oglinzi decît în absenţa oglinzii. O altă cercetare pleacă de la presupoziţia că 

un individ se consideră în general superior mediei. Conştiinţa de sine ar trebui deci să intensifice 

această tendinţă. Li se dă subiecţilor un chestionar despre stima de sine în care figurează deja mediile 

răspunsurilor date obişnuit de participanţii la experimente la diferitele întrebări. Dacă toţi subiecţii 

dau, în general, răspunsuri mai favorabile decît media colegilor lor, abaterea este şi mai mare în 

prezenţa unei oglinzi. Un al treilea experiment foloseşte paradigma atribuirii gradului de 

responsabilitate în prezenţa sau în absenţa unei oglinzi. De această dată, este vorba de situaţii în care 

subiecţii joacă un rol pozitiv. Din nou, prezenţa unei oglinzi sporeşte gradul de responsabilitate pe care 

ei şi-l atribuie. 
Comentînd experimentul deja descris al lui Deutsch şi Gerard, Duval şi Wicklund (1975, 103), 

interpretează astfel fenomenele de conformism: „De fiecare dată cînd diferenţele de opinie se produc 

într-un grup, o anume conştiinţă obiectivă de sine este generată; în consecinţă, există o raţiune pentru 

care ne putem aştepta la conformism". De ce îşi modifică opiniile, atitudinile sau comportamentele un 

individ asupra căruia nu se exercită nici o constrîngere ? Pentru că forţele prezente în situaţie îl fac să 

creadă că aceste opinii, atitudini sau comportamente sînt eronate: „Cînd o persoană începe să creadă că 

unele din percepţiile sale asupra lumii sau unele din comportamentele sale sînt incorecte, calităţile ei 

devin puţin consistente, deci gata să sufere o schimbare" (ibid., 62). 
într-o primă etapă, autorii încearcă deci să demonstreze că o diferenţă de opinie, într-o condiţie de 

conştiinţă obiectivă de sine, îi duce pe indivizi la convingerea că opinia lor este incorectă. Ştim deja că 

responsabilitatea pe care şi-o atribuie individul sporeşte într-o situaţie de conştiinţă obiectivă de sine, 

în raport cu responsabilitatea atribuită celuilalt. în cazul unei divergenţe de opinii, conştiinţa obiectivă 

de sine l-ar face să caute o eroare în sine însuşi. într-o situaţie de influenţă socială, ar fi suficient să se 

cunoască starea de conştiinţă obiectivă a individului ce trebuie influenţat pentru a prezice 

probabilitatea lui de schimbare. 
Două buline albastre lipite pe un carton lîngă trei buline verzi atrag mai puţin atenţia decît aceleaşi 

buline albastre lipite lîngă şase buline verzi. Această lege a vizibilităţii relative pare să se aplice şi 
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minoritare atrag cu atît mai mult atenţia asupra lor cu cît opiniile lor sînt mai minoritare şi întotdeauna 

într-o măsură mai mare decît majoritarii. Se creează astfel la minoritari o conştiinţă obiectivă de sine 

care încetează dacă ei se raliază majorităţii. Procesul este deci următorul: „1 - Opinia unei persoane 

care aparţine unei minorităţi va fi puţin consistentă pentru că persoana crede că ea însăşi, ca agent 

cauzal, greşeşte. 2 - Persoana va încerca să-şi modifice percepţia asupra obiectului de opinie. Dacă 

reuşeşte, opinia care rezultă poate sau nu să fie de acord cu opinia celorlalţi membri ai grupului. 3 - 

Opinia individuală, transformată sau originală, va continua să fie puţin consistentă pînă la atingerea 

unei percepţii congruente cu cea a grupului" (ibid., 85). 
în sprijinul acestei teze se aduc date experimentale. într-un experiment al lui Duval {ibid., 99ss.), 

singularitatea este manipulată spunînd subiecţilor că opinia lor este împărtăşită de 5%, 50% sau 95% 

dintr-un eşantion de 10000 de studenţi. După această manipulare începe experimentul propriu-zis 

asupra fenomenelor de percepţie : subiecţii trebuie să estimeze numărul de puncte proiectate pe un 

ecran înainte şi după ce au auzit estimările altor doi subiecţi. Ei sînt, în realitate, complici ai 

experimentatorului, care dau estimări mai ridicate decît subiectul naiv. în timpul acestei faze, jumătate 

din subiecţi îşi văd imaginea proiectată pe un ecran de televiziune, în timp ce cealaltă jumătate văd 

doar un ecran alb. Măsurile dependente erau intensitatea şi frecvenţa schimbărilor în estimările 

subiecţilor naivi faţă de cele emise de complici. 
Deşi este vorba de două universuri de răspuns foarte diferite, subiecţii care se singularizaseră mai mult 

prin răspunsurile lor la chestionarul de opinie erau mai influenţaţi la estimarea numărului de puncte. 

Prezenţa imaginii lor pe video sporea în mod semnificativ acest efect, subiecţii „singularizaţi" prin 

întrebările lor la chestionarul de opinie devenind şi mai conformişti în prezenţa imaginii lor. Duval şi 

Wicklund prezintă şi alte date experimentale care arată că subiecţii lor devin mai conformişti în 

prezenţa unei oglinzi sau ascultînd înregistrarea propriei voci. 
4. Identificare şi performanţe şcolare 
Identificarea se repercutează şi în alte domenii, mai alesin cel al performanţelor în sarcini şcolare. Un 

ansamblu de cercetări realizate de Monteil (pentru rezumat, v. Monteil, 1989, 178 ss.) arată cum pot fi 

aceste performanţe ameliorate sau sensibil degradate în condiţii de individualizare. Evocarea statutului 

şcolar al elevilor în chestiune pare a fi o variabilă importantă pentru a prezice dacă va avea loc o 

ameliorare sau o deteriorare a performanţelor. Prin statut şcolar, autorul înţelege situaţia de eşec sau de 

reuşită a elevilor pentru o disciplină dată. Un prim experiment s-a derulat în contextul cursurilor de 

biologie de la clasele de a Xl-a. Jumătate dintre elevi aparţineau unor grupuri cu statut şcolar ridicat, 

cealaltă jumătate unor grupuri cu statut şcolar de nivel scăzut. La fiecare sesiune participau opt elevi: 

patru cu reuşite, patru cu eşecuri. în condiţia numită de comparaţie socială, se spunea public şi direct 

subiecţilor (care, veniţi din clase diferite, îşi ignorau statutul reciproc) că jumătate aparţineau nivelului 

II (nivel ridicat) şi ceilalţi nivelului IV (nivel slab). Cum aceasta corespundea statutului şcolar real al 

subiecţilor, aceştia recunoşteau cu uşurinţă la ce nivel au fost identificaţi. într-o altă condiţie, fără 

comparaţie, se anunţă elevilor că sînt toţi de acelaşi nivel, fără alte precizări, ceea ce permite fiecăruia 

să creadă că ceilalţi îi sînt echivalenţi. 
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Se introducea şi o altă sursă de variaţie. înainte de predarea cursului, jumătate din subiecţi erau 

anunţaţi că nimeni nu va fi chestionat în timpul expozeului (situaţie care garantează anonimatul), în 

timp ce cealaltă jumătate era asigurată că fiecare elev va fi interogat în timpul lecţiei (situaţie care 

implică vizibilitatea). De fapt, nici un elev nu avea să fie chestionat. 
Variabila dependentă este constituită din rezultatele la un test scris de restituire a informaţiilor 

referitoare la curs. Răspunsurile elevilor au fost corectate -păstrîndu-se anonimatul autorilor - de către 

patru profesori de biologie, ce au folosit un barem precis.   . 
Figura 1 
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Scoruri medii la controlul scris după expunerea profesorului. 
Efectul interacţiunii între factorii „comparaţie (cu/fără) inserţie" (anonimă/individualizantă) şi 
„nivel şcolar" (reuşită/eşec). 
Figura 1 rezumă rezultatele experimentului. Se constată că, în situaţia fără lomparaţie, „elevii buni" au 

un nivel ridicat de reuşită, în timp ce elevii slabi au un nivel de reuşită scăzut. Dar rezultatele obţinute 

în condiţia de comparaţie sînt mai interesante. Se observă, într-adevăr, că elevii buni reuşesc mai puţin 

în situaţie de tnonimat decît în situaţie de vizibilitate. 
Totul pare să se petreacă, în acest experiment, ca şi cum un elev „bun" plasat în raziţie de vizibilitate 

într-o situaţie de comparaţie socială s-ar autodepăşi, iar un slev „slab" în poziţie de anonimat într-o 

situaţie de comparaţie socială ar face icelaşi lucru. Dar acesta din urmă eşuează atunci cînd este plasat 

în poziţie de lizibilitate. 
Alte experimente au fost realizate cu participarea exclusivă a unor elevi „buni". icopul lor era să 

verifice care este efectul atribuirii unui statut şcolar (reuşită sau :şec) ca atare, oarecum independent de 

situaţia şcolară din trecut. S-a manipulat lin nou condiţia de comparaţie socială, ca şi anonimatul sau 

vizibilitatea. înainte le participarea elevilor la situaţiile experimentale asemănătoare cu cele din 

ixperiment anterior, ei au avut de realizat o anumită sarcină cu ajutorul unui 
-"'
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microscop. Aparent pe baza performanţei lor la această sarcină, ei erau plasaţi public în situaţie de 

reuşită sau eşec. în realitate, această atribuire era făcută la întîmplare, astfel încît eşecul sau reuşita 

erau „fabricate" de către exprimentator. După cum arată figura 2, rezultatele sînt absolut comparabile 

cu cele din condiţiile corespondente din experimentul precedent. 
Subiecţii plasaţi în situaţie de eşec eşuează în condiţie de vizibilitate socială şi reuşesc în condiţii de 

anonimat. Invers, cei care cred că au reuşit, vădesc o tendinţă spre eşec în situaţia de anonimat şi 

continuă să reuşească în situaţia de vizibilitate. 
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Explicaţia formulată de Monteil (1989, 182) este următoarea: „în situaţie de vizibilitate socială, 

performanţele sînt conforme sancţiunilor atribuite (elevii cărora li se atribuie o reuşită reuşesc, cei 

cărora li se atribuie un eşec eşuează). Se poate considera că riscul de a fi chestionat, care sporeşte 

pregnanţa normelor socio-evaluative ale sistemului şcolar, îl face pe subiect să-şi înscrie conduita în 

sistemul de aşteptări generat de şcoală L.. .D. în cazul în care pregnanţa regulilor socio-normative 

evalua-tive este puternică (condiţie de vizibilitate, adică certitudine de a fi chestionat), 

comportamentul va fi mai puternic marcat social". 
Să semnalăm şi faptul că rezultate asemănătoare au fost obţinute pentru diferite discipline şcolare. 

Totuşi, efectul diferenţiator al statutului şcolar în situaţie de comparaţie socială este cu atît mai 

puternic cu cît disciplina în chestiune se bucură de un prestigiu mai mare. Altfel spus, efectele 

înregistrate sînt mai clare în cazul unui curs de matematică sau de biologie decît la un curs de 

geografie-istorie sau de educaţie manuală şi tehnică (Monteil, 1989, figura 3). 
5. Interpelarea 
La diferiţi autori, dar, bineînţeles, în contexte teoretice diferite, regăsim aceleaşi propoziţii care pun în 

legătură eul cu socialul. în laborator sau în afara acestuia, autonomia subiectului ar fi o autonomie 

subordonată. La prima vedere, este vorba de subordonări diferite. Pentru Mead, autonomia este 

subordonată în măsura în care ea nu se poate realiza decît devenind subiect pentru alţi subiecţi, 

interiorizînd totuşi, în acelaşi timp, reprezentările şi aşteptările vehiculate de societate. Deutsch 
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I şi Gerard, dar şi Duval şi Wicklund arată că un individ reperabil se conformează I mai mult normelor 

din situaţia experimentală: aceasta este o formă specifică de I subordonare. Dar, dintr-o perspectivă 

mai generală, aceste subordonări nu ar fi I decît manifestări particulare ale modului în care un subiect 

este făcut să ocupe un j loc definit în procesul de reproducere a unei societăţi. Să cităm în acest sens un 

text I de Althusser (1976, 113 s.):  „Aş spune, într-o primă formulă: orice ideologie I interpelează 

indivizii concreţi în subiecţi concreţi, prin funcţionarea categoriei de subiect. Iată o propoziţie care 

implică distincţia, pentru moment, între indivizii concreţi, pe de o parte, şi subiecţii concreţi pe de altă 

parte, deşi la acest nivel nu există un subiect concret decît cu suportul unui individ concret. Sugerăm 

că ideologia «acţionează» sau «funcţionează» astfel încît «recrutează» subiecţi printre indivizi (care 

sînt toţi recrutaţi) sau îi «transformă» pe indivizi în subiecţi (îi transformă pe toţi) prin această operaţie 

foarte precisă numită interpelare, pe care ne-o putem reprezenta conform modelului celei mai banale 

interpelări poliţieneşti (sau de alt gen) de fiecare zi: «Ei, tu de-acolo!». Dacă presupunem că scena 

imaginată teoretic se petrece pe stradă, individul interpelat se întoarce. Prin simpla rotire fizică de 

180°, el devine subiect. De ce? Pentru că a recunoscut că interpelarea i se adresa lui «realmente» şi că 

«el era persoana interpelată» (şi nu un altul)... Dar, în realitate, lucrurile se petrec fără nici o 

succesiune. Existenţa ideologiei şi interpelarea indivizilor în subiecţi este acelaşi lucru". în orice 

ideologie, „individul este interpelat ca subiect (liber) ca să se supună liber ordinelor Subiectului, deci 

pentru a accepta (liber) subordonarea, deci pentru a «face de unul singur» gesturile şi actele 

subordonării sale. Nu există subiecţi decît prin şi pentru subordonarea lor. Iată de ce ei «merg fără a fi 

îmboldiţi»". 
W. D. 
-• ■ 
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COMPARAREA SOCIALĂ 
Compararea socială este o noţiune legată de prezenţa celuilalt, studiată în [psihologia socială. Tradiţia 

„behavioristă" nu considera individul decît ca loc de j producere a unei reacţii la un stimul, ca o 

„maşină de răspuns" ; psihologia socială i „cognitivistă" a reintrodus noţiunea de subiect în măsura în 

care individul este considerat un actor cu anumite scopuri şi strategii. Individul devine, din „reactant 

pasiv", actor, deci subiect, sursă a propriului său comportament, relativ autonom. Or, această 

autonomie presupune că subiectul este în stare să-şi evalueze posibilităţile de acţiune într-o situaţie cu 

o anume certitudine, o anume validitate. Dar se întîmplă adesea ca individul, pentru un motiv sau altul, 

să nu fie sigur în privinţa capacităţilor sale. Teoria comparării sociale a lui Festinger se bazează pe 

această incertitudine a subiectului în privinţa opiniilor şi aptitudinilor sale: cînd nu se simte în măsură 

să-şi evalueze aptitudinile, individul va căuta un altul cu care să se compare, căutînd astfel să 

restabilească o certitudine care pecetluieşte, în acelaşi timp, dependenţa lui. 
1. Teoria comparării sociale 
Dacă nu avem o bază obiectivă (fizică) pentru determinarea validităţii opiniilor, atitudinilor, 

credinţelor, depindem de alte persoane pentru validarea lor. Pentru Festinger (1950, 1971), această 

concepţie asupra „realităţii sociale", bazată pe un consens, se fondează pe distincţia faţă de „realitatea 

fizică". în faţa unui obiect, individul poate spune dacă este sau nu casabil; poate lovi cu ciocanul acest 

obiect, convingîndu-se dacă opinia pe care o avea era adevărată sau falsă. Dacă cineva îi spune că 

obiectul respectiv nu este casabil după ce l-a spart, aceasta nu va avea un efect prea mare asupra 

opiniei sale. 
în schimb, să luăm cazul unei persoane care crede că, dacă alegerile ar fi fost cîştigate de opoziţie^ în 

ţara lui, viaţa ar fi fost mai agreabilă decît este: dacă această opinie este împărtăşită de alţii, ea este 

validă, dacă nu, nu. „Astfel, acolo unde dependenţa de realitatea fizică este scăzută, dependenţa faţă de 

realitatea socială este, în schimb, ridicată" (Festinger, 191, 63). Totuşi, pentru a valida opinia unui 

individ, nu este necesar ca toată lumea să creadă ca el; este suficient ca persoanele din grupul lui de 

referinţă să împărtăşească aceeaşi opinie. DeGarece dezacordul între membrii grupului de referinţă nu 

procură o bază stabilă opiniilor (care sînt valabile graţie consensului), apar presiuni spre comunicare, 

tinzînd către uniformizare. în optica lui Festinger, cu cît ponderea realităţii fizice este mai redusă 

invalidarea opiniilor, cu atît u^v importanţa grupului şi presiunea spre comunicare. 
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Festinger lărgeşte, în 1954, teoria, integrîndu-i evaluarea aptitudinilor şaua capacităţilor unui individ. 

într-adevăr, opiniile au legătură cu situaţia în care se afla" indivizii, dar şi cu evaluarea capacităţii lor 

de acţiune în această situaţie, deci a aptitudinilor lor. 
Aptitudinile unei persoane se manifestă în performanţele ei. Dar există cazuri în care nu avem nici un 

criteriu obiectiv de evaluare a performanţelor. în aceste condiţii, ideea pe care individul şi-o face 

despre sine însuşi depinde de ceilalţi: ideea pe care individul şi-o face despre talentul său de a scrie 

poezii depinde, în bună măsură, de ideea pe care şi-o fac ceilalţi. în schimb, evaluarea aptitudinilor 

pentru alergare se face prin compararea timpului necesar mai multor persoane pentru a parcurge o 

aceeaşi distanţă. 
Propoziţiile principale referitoare la opinii şi capacităţi avansate de Festinger în teoria comparării 

sociale sînt următoarele (1954, 1971, p. 77 şi următoarele): 
1.   „Fiecare individ are tendinţa de a-şi evalua opiniile şi aptitudinile." 
2.   „în lipsa mijloacelor obiective non sociale, evaluarea opiniilor şi aptitudinilor se face prin 

compararea lor cu opiniile şi aptitudinile celorlalţi." în consecinţă, „în lipsa unui termen de comparaţie 

în lumea fizică sau în domeniul social, evaluarea subiectivă a opiniilor şi aptitudinilor este instabilă". 

Dimpotrivă, „dacă se dispune de mijloace obiective, altele decît cele sociale, pentru evaluarea 

propriilor opinii sau aptitudini, această evaluare nu va fi făcută în funcţie de ceilalţi". 
3.  „Tendinţa de comparare cu celălalt scade pe măsură ce creşte diferenţa între sine însuşi şi acest 

celălalt, atît în privinţa opiniilor, cît şi a aptitudinilor". Deci, „în interiorul unui cîmp de comparaţie 

dat, se alege de preferinţă ca termen de comparaţie individul ale cărui aptitudini sau opinii sînt mai 

apropiate" şi, „dacii singurul termen de comparaţie posibil este foarte îndepărtat, evaluării (opiniilor 

sau aptitudinilor) îi va lipsi precizia obiectivă". 
Rezultă din aceste prime trei ipoteze că: 
A.  O evaluare stabilă se face prin compararea cu alţii apropiaţi de sine în ce priveşte o opinie sau o 

aptitudine. 



B.  Dacă nu ne putem compara decît cu persoane oarecum diferite de noi, vom încerca să ne apropiem 

de aceste persoane sau să le facem să se apropie în ce priveşte opiniile sau capacităţile în chestiune. 
C.  Un individ va prefera situaţiile în care opiniile şi aptitudinile celuilalt sînt apropiate de ale sale, în 

loc de situaţiile în care acestea sînt îndepărtate. 
D.  Cînd, într-un grup, există divergenţe între opiniile sau aptitudinile membrilor, presiunea la 

uniformitate vizînd să reducă aceste divergenţe se poate traduce în j trei feluri la membrii grupului: 
- prin schimbarea propriei poziţii; 
- prin modificarea poziţiei celuilalt; 
- prin restrîngerea spaţiului de comparaţie (cîmpul). 
E.  Cu cît tendinţa de evaluare a unei opinii sau aptitudini creşte, cu atît presiunea la uniformitate într-

un grup în ce priveşte această opinie sau această aptitudine creşte. Festinger formulează alte şase 

ipoteze referitoare mai ales la diferenţa între comparaţiile în cazul opiniilor şi în cazul aptitudinilor. 

Rezumînd esen- \ ţialul, se poate spune că: 
-  în cazul capacităţilor, presiunea uniformizatoare nu duce la o stare de echi- j libru, avînd în vedere 

că există o mişcare unidirecţională îndreptată în sus, o j 
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tendinţă de ameliorare a performanţelor, care nu apare în cazul opiniilor. în 
cazul aptitudinilor, nu se ajunge niciodată la o stare de echilibru, de „repaus" 
social. 
- Presiunile spre uniformitate dintr-un grup depind de: 
a) importanţa grupului pentru individ; 
b) pertinenţa opiniei sau a capacităţii pentru grup. 
Acest model al lui Festinger, bazat pe conformism şi căutarea similitudinii, a făcut obiectul unor critici 

numeroase atît la nivelul dihotomiei postulate între realitatea fizică şi realitatea socială, cît şi la nivelul 

presiunii sociale spre uniformitate. Pentru a menţiona numai cîteva din aceste critici, ne putem întreba 

mai întîi dacă realitatea socială nu este mai degrabă un factor constitutiv al realităţii fizice decît un 

substitut. în aceste condiţii, realitatea socială nu mai trebuie considerată ca înlocuind realitatea fizică 

în lipsa criteriilor obiective, ci ca veritabilă bază a obiectului şi, în acelaşi timp, a activităţii umane. 

Apoi, chiar dacă credem că indivizii caută să-şi evalueze cît mai precis opiniile şi aptitudinile şi se 

compară cu ceilalţi în acest scop, nu este evident că exactitatea estimării necesită efectuarea 

comparării cu persoane cu caracteristici similare. în plus, credinţa că indivizii caută similitudinea cu 

celălalt, uniformitatea, nediferenţierea pare contrarie numeroaselor observaţii care arată că oamenii 

sînt atraşi şi de varietate, noutate, diferenţă. 
în definitiv, teoria comparării sociale postulează că „cine se aseamănă se adună". Dar se pare că 

aceasta nu este adevărat decît în cazuri aparte. Este probabil ca un jucător de şah să vrea să facă o 

partidă cu un partener la fel de puternic (şi să obţină mai multe informaţii din această situaţie) decît cu 

un debutant sau un mare campion, dar nu se poate pretinde că acest tip de situaţie specifică ar fi 

prototipul tuturor situaţiilor sociale. 
2. „Conformismul superior de sine" 
Un ansamblu de lucrări ale lui Codol (1975) pune în legătură, într-un anume fel, efectele de 

conformism şi presiunea uniformizatoare din compararea socială, aşa cum este ea teoretizată de 

Festinger, cu diferenţierea. Este vorba despre fenomenul numit „conformism superior de sine" sau de 

„efectul P.I.P." (Primus Inter Pares, adagiu latin semnificînd primul dintre egali). 
Ideea de plecare nu este, ca la Festinger, că incertitudinea subiectului se reduce prin comparaţia cu 

celălalt; subiecţii nu se compară în funcţie de această incertitudine, ci mai degrabă în funcţie de 

normele sociale în vigoare într-o situaţie în care eul şi celălalt sînt simultan implicaţi. Importantă este 

deci situaţia particulară. Principala afirmaţie a lui Codol este următoarea: „Pentru un ansamblu definit 

de indivizi, există în general o tendinţă a fiecăruia de a afirma că el personal este mai conform cu 

normele în vigoare în acest ansamblu (aşa cum sînt percepute sau trăite aceste norme) decît ceilalţi 

participanţi în general. Această tendinţă este cu atît mai ridicată cu cît gradul de normativitate a acestor 

norme este mai ridicat" (1975, 463). Să vedem acum şi definiţia diferitelor tipuri de normă deosebite 

de acest autor: 
a. Norma poate fi mai întîi o stare obişnuită de lucruri: ceea ce este ordinar, curent, în conformitate cu 

cea mai mare parte a cazurilor dintr-un grup sau o situaţie dată (Norma de fapt: F). Orice 



comportament obişnuit într-o situaţie 
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este considerat normativ. Se pot deci distinge două tipuri de comportament sau de caracteristici în 

cazul unei norme de fapt: cînd o caracteristică este prezentă în mod obişnuit într-o situaţie, ea este 

normativă (F+), iar cînd ea lipseşte de obicei ea este non-normativă (Fo). b. Norma poate fi şi un ideal, 

un scop sau un model valorizat social (Normă dezirabilă : D). în aceste condiţii, orice caracteristică 

sau comportament considerate dezirabile într-o situaţie vor fi normative. Totuşi, o normă poate fi 

dezirabilă într-o situaţie: Ds; ea se poate referi, pe de altă parte, la un ideal care depăşeşte cu mult o 

situaţie particulară: Dg. în plus, o normă poate fi efectiv dezirabilă (Ds+ sau Dg+); neutră din acest 

punct de vedere (Dso sau Dgo), adică non-normativă; sau indezirabilă (Ds- sau Dg-), fiind vorba de o 

contra-normă. Desigur, autorul nu pretinde că epuizează nici totalitatea dimensiunilor conţinute în 

ideea de normă, nici factorii care pot juca un rol în estimarea gradului de normativitate al unei 

caracteristici dintr-o situaţie dată; totuşi, această analiză, care poate părea sumară, are meritul de a da o 

definiţie operaţională a normei şi a gradului de normativitate a unei caracteristici. 
Conformismul superior de sine s-ar caracteriza prin faptul că individul ar avea tendinţa de a se valoriza 

în raport cu normele aflate în vigoare într-un ansamblu social, atribuindu-şi caracteristici valorizate 

pozitiv, ceea ce revine la o simplă valorizare de sine, dar şi valorizîndu-se în raport cu ceilalţi, 

descriindu-se mai conform decît ceilalţi. Se poate vedea că noţiunea însăşi de comparaţie rămîne 

esenţială într-un asemenea model. Explicaţia efectului P.I.P. implică intervenţia unui conflict între doi 

termeni, dorinţa de a plăcea, care duce la un anume conformism social, şi voinţa de salvare a eului, 

care duce la o anume voinţă de diferenţiere socială. Acest conflict nu şi-ar găsi soluţia decît în 

fenomenul de conformism superior de sine; într-adevăr, nu există decît un singur mod de a se prezenta 

diferit de celălalt, respectînd, în acelaşi timp, conformismul cu normele sociale: acesta constă în a 

afirma cu conformism mai mare în raport cu normele decît ceilalţi. 
într-o serie de experimente, subiecţii trebuiau să se definească faţă de ceilalţi în funcţie de un anume 

număr de trăsături sau caracteristici al căror grad de normativitate îl defineau ei înşişi în ansamblul în 

care trebuiau să se situeze. Paradigma acestor experimente era simplă. Se prezenta subiecţilor, în două 

rînduri, o listă de trăsături care pot caracteriza indivizi; prima oară, chestionarul căuta să determine 

care sînt trăsăturile de pe listă care prezintă un caracter normativ relativ la un ansamblu social, iar a 

doua oară subiectul era invitat să compare propriile-i caracteristici cu cele ale altor persoane din 

ansamblul social luat în considerare. Este evident că ordinea în care erau prezentate cele două 

chestionare era neutralizată. Au fost realizate mai multe experimente după acest model, unele în care 

se cerea subiecţilor să se auto-evalueze în raport cu categoria lor socială („cadre", sindicalişti 

muncitori sau studenţi în anul întîi), altele în care se cerea subiecţilor să se evalueze în raport cu grupul 

(clasă de liceu sau de gimnaziu). Cu populaţia de „cadre" şi de „sindicalişti" se determina un grad de 

normativitate dezirabilă în situaţia dată (Ds+) şi două grade de normativitate de fapt (F+ şi Fo). Pentru 

trăsături de tipul F+, Ds+ (în acelaşi timp, de fapt şi dezirabile), 75% din sul biecţii cadre se declarau 

mai conformi acestor norme decît media celorlalte cadre şi 64,9% din sindicalişti se prezentau ca fiind 

mai conformi decît ceilalţi sindicalişti:. cînd se elimină normalitatea de fapt, pentru trăsături de tipul 

Fo, Ds+ (normei 
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dezirabile, dar nu de fapt), aceste procentaje coboară la 57% şi 42,2%. în experimentele cu populaţiile 

de studenţi şi în grupurile-clase din licee şi gimnazii, rezultatele arată că, cu cît o trăsătură este 

considerată mai normativă într-un ansamblu social, cu atît subiecţii au tendinţa de a considera (sau cel 

puţin de a declara) că această trăsătură îi caracterizează mai mult decît pe ceilalţi membri din 

ansamblul considerat. 
într-unui din experimentele realizate într-o clasă de gimnaziu, autorul arată că, paralel cu 

conformismul superior de sine ar exista un fenomen analog la nivelul comparării între grupuri, un 

„conformism superior al propriului grup". într-adevăr, folosind aceeaşi paradigmă experimentală, dar 

cerînd fiecărui subiect să-şi compare propriul grup (clasă) cu celelalte (alte clase de acelaşi nivel), 

rezultatele par să arate că indivizii consideră grupul căruia îi aparţin drept mai conform cu normele 

sociale decît celelalte grupuri. 
într-un alt experiment, se încerca să se afle ce se întîmplă cu fenomenul de conformism superior de 



sine în situaţia în care apare un conflict de norme. Fără a intra în detaliile procedurii, să menţionăm că 

experimentatorul, după ce a indus subiecţilor o normă dezirabilă, manipula o normă de fapt într-o 

sarcină experimentală. Anumite situaţii erau caracterizate prin convergenţa între normele induse şi 

normele de fapt, altele prin conflictul între normele dezirabile induse şi normele de fapt. Subiecţii 

completau un chestionar pre-experimental după inducerea normei dezirabile, măsurînd, între altele, 

reprezentarea de sine a subiectului şi reprezentarea celuilalt în aceeaşi situaţie; acelaşi chestionar era 

completat după experiment, ceea ce permitea să se pună în evidenţă evoluţia reprezentărilor. 

Rezultatele arată că fenomenul de conformism superior de sine apare în chestionarul pre-experimental 

referitor la norma dezirabilă indusă şi că, în chestionarele post-experimentale, acest fenomen apare din 

nou, dar relativ la norma efectiv trăită în situaţie. în condiţiile în care există o convergenţă între norma 

dezirabilă indusă şi norma de fapt, conformismul superior de sine se manifestă în acelaşi sens ca şi în 

chestionarul pre-experimental, dar cînd există un conflict între cele două tipuri de norme apare, între 

pre- şi post-chestionar, o răsturnare a conformismului superior de sine. Autorul conchide că „în 

adoptarea unui comportament de conformism superior de sine, subiecţii se referă la normele cele mai 

pregnante la un moment dat" (Codol, 1975, 473). 
Acest experiment permite să se răspundă unei critici ce se poate formula în legătură cu anumite 

cercetări ale lui Codol. într-adevăr, normele definite de un subiect ar putea fi o proiecţie a 

caracteristicilor pe care şi le atribuie şi nu percepţia normelor existente într-un ansamblu. Dacă 

subiectul defineşte normele în funcţie de propria-i imagine despre sine, inevitabil se va prezenta pe 

sine drept mai conform normelor decît un altul. Or, în acest ultim experiment, experimentatorul însuşi 

defineşte şi introduce normele dezirabile în situaţie, încît trăirea subiecţilor în situaţie le indică norma 

de fapt. Or, efectul P.I.P. se manifestă, ca şi atunci cînd subiecţii înşişi definesc norma uneia din 

entităţile lor sociale de apartenenţă. 
La Festinger, tendinţa de a se compara cu celălalt varia invers proporţional cu distanţa dintre sine şi 

acest celălalt; şi la Codol, distanţa psihologică sau percepută între sine şi celălalt limitează apariţia 

fenomenului de conformism superior de sine. Practic, pentru persoanele mai îndepărtate de normă 

decît alţi indivizi implicaţi într-un acelaşi ansamblu social, conformismul superior de sine nu apare. 

„Se pare într-adevăr că există limite dincolo de care efectul P.I.P. are puţin şanse de apariţie. El pare să 

se manifeste numai atunci cînd circumstanţele comparării sociale nu 
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confruntă evidenţa brutală a unei realităţi indubitabile cu auto-percepţia subiecţilor" (Codol, 1975, 

483). 
Cînd compararea se stabileşte între „egali", adică între indivizi implicaţi într-un ansamblu social, 

similari în privinţa caracteristicilor care definesc acest ansamblu, se pare că subiecţii caută disparitatea 

şi diferenţa, tot atît cît şi omogenitatea şi similitudinea. Acest lucru a fost pus în evidenţă de Codol 

într-un ansamblu de vreo 20 de cercetări: compararea socială poate duce la un anume conformism, dar 

ea poate duce şi la comportamente de diferenţiere care se actualizează în ceea ce se cheamă 

„conformismul superior de sine". 
3. Diferenţierea socială 
Pentru un autor ca Lemaine, care a plasat noţiunea de comparare socială în centrul I lucrărilor sale de 

la mijlocul anilor '60, referinţa la celălalt nu duce la omogenitate, I ci mai degrabă la eterogenitate. 

Ideea de bază din cercetările sale este că „... re- I ferinţa la celălalt duce la diferenţiere atunci cînd 

ameninţă identitatea şi că res- I taurarea acestei identităţi se face prin căutarea diferenţei, a alterităţii, 

crearea şi I apoi accentuarea eterogenităţii" (1974, 1979, 188). „Ameninţarea identităţii" de- I curge 

mai întîi din inferioritatea unui agent social într-o situaţie dată. Agenţii I sociali care iau iniţiativa 

diferenţierii sau chiar a inovării sînt cei negaţi de agenţii I sociali „superiori", indivizii care ocupă o 

poziţie iremediabil inferioară pe dimen- j siunile de comparare. Această poziţie inferioară pe scara 

socială le pune în cauză I identitatea şi îi determină să ia iniţiative de „demarcare" faţă de cei cu care 

se I compară, să creeze noi criterii pe baza cărora sînt diferiţi, devenind astfel incompa- I rabili pentru 

a scăpa de inferioritate. Se poate observa că, şi aici, compararea I socială este o noţiune centrală a 

teoriei. Totuşi, să constatăm că Lemaine nu I vorbeşte decît de capacităţi, aptitudini, competenţe şi nu 

de opinii: i se pare I imposibil să elaboreze, ca Festinger, o teorie comună pentru opinii şi aptitudini. 
în societăţile „dense" şi competitive, „există două soluţii în lupta pentru exis- [ tentă: eliminarea 

anumitor agenţi sau specializarea; iar diviziunea muncii nu I permite, cum se consideră în economie, 



să se producă mai mult, ci constituie un I «deznodămînt blînd» al luptei pentru existenţă în societăţile 

«dense» şi foarte I concurenţiale. Deznodămîntul este îmblînzit prin faptul că nu există o eliminare I 

reciprocă, ci coexistenţă într-un sistem devenit mai eterogen" (1979, 186). 
O altă noţiune, împrumutată de la Festinger, este cea de distanţă psihologică sau I percepută între 

agenţii care se compară. Cînd „distanţa" între agenţii sociali este I mică şi cînd dimensiunile pe care se 

angajează competiţia au o importanţă capitală, I agentul inferiorizat ar trebui să încerce să-l depăşească 

pe celălalt în loc să se I diferenţieze. Dacă distanţa este prea mare, agentul inferiorizat poate, între 

altele, I abandona competiţia, acceptînd situaţia şi găsindu-i o justificare, devalorizînd miza I 

concurenţei sau aducînd inovaţii pe care va încerca să le facă legitime atît pentru I sine însuşi, cît şi 

pentru celălalt. în fine, compararea poate antrena o repunere în I chestiune a identităţii şi, prin aceasta, 

căutarea eterogenităţii, a diferenţei (şi nu a I omogenităţii, a asemănării), dar acesta nu este decît un 

moment dintr-un proces I mai larg. Schema ar putea fi următoarea: mai întîi, există o divergenţă şi 

agentul I social inferiorizat creează noi criterii (de activitate, de judecată, etc.); apoi, el I caută să 

obţină recunoaşterea, acceptarea acestor noi criterii (ceea ce include I prozelitismul,  recrutarea sau 

adunarea  indivizilor care  sînt sau au devenit I 
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j „asemănători", pentru a avea mai multă greutate în lupta dusă pentru admiterea legitimităţii acestor 

noi criterii); în fine, cînd noile dimensiuni sînt admise social, I are loc o tentativă de substituire a 

criteriilor iniţiale, pentru a răsturna o situaţie j iniţial defavorabilă, tentativă de substituire a „ordinii 

noi" în locul „ordinii vechi". I Altfel spus, plecînd de la o ortodoxie în care este inferiorizat, agentul 

social ar j putea, după elaborarea unei heterodoxii care îi permite să-şi regăsească identitatea 

ameninţată, să încerce să creeze o nouă ortodoxie. Se poate vedea cu uşurinţă 1 dificultatea de a 

operaţionaliza la nivel empiric un asemenea model. Pentru observarea comportamentelor de 

diferenţiere şi, eventual, lenta substituire a unui nou criteriu în locul unuia vechi, experimentele lui 

Lemaine se referă la „situaţii «deschise», în definirea cărora s-a eludat rigiditatea şi în care inovaţiile, 

sub forma conduitelor noi, a criteriilor originale de evaluare, nu reprezintă o ameninţare ; pentru 

sistemul ca atare, chiar dacă repun în discuţie poziţiile cîştigate şi persoanele aflate la putere" (1979, 

194). 
Aceste experimente (Lemaine, 1966) pun în competiţie, într-un cadru natural, două grupuri de copii 

dintre care unul este inferiorizat în raport cu celălalt. Scopul competiţiei este o recompensă unică, 

astfel încît nu poate „cîştiga" decît un singur grup. Unul din aceste experimente se derula într-o tabără: 

două grupuri de cinci băieţi între 11 şi 13 ani trebuiau să construiască, fiecare, o colibă, cea mai 

frumoasă primind un premiu; unul dintre grupuri (după ce regula jocului fusese adoptată de către toţi 

copiii) primea, după tragerea la sorţi, sfoară pentru construcţia colibei (grupul favorizat: F), pe cînd 

celălalt grup nu avea nimic (grup defavorizat: Df). Un alt experiment a avut loc într-o tabără de 

cercetaşi: două grupuri de copii (între 11 şi 13 ani) trebuiau să decoreze un panou de 80 pe 150 cm, 

astfel încît să ilustreze povestea spusă de experimentator; şi aici era favorizat unul din grupuri (F) care 

primea lipici, pe cînd celălalt grup nu avea lipici, fiind defavorizat (Df). în aceste experimente, 

grupurile erau constituite cît mai egale posibil, exceptînd handicapul care constituia principala 

diferenţiere (aveau aceleaşi unelte pentru construirea cabanei şi aceleaşi obiecte - foarfece, hîrtie 

colorată... pentru decorarea panourilor). Cercetările derulîndu-se în tabere de o anumită durată, aceasta 

permitea formarea unor grupuri cu un grad de coeziune asemănător şi care nu prezentau o diferenţă 

netă în privinţa aptitudinilor importante în tipul de sarcină propusă. 
In anumite grupuri defavorizate, se constată că atmosfera şi organizarea sînt mai puţin bune decît în 

grupurile favorizate. Aceste grupuri, care posedă resurse inferioare, refuză mai des decît grupurile 

favorizate inspectarea şantierului lor: ele „închid frontierele". Grupurile handicapate (Df) se 

diferenţiază făcînd altceva decît grupurile favorizate. în experimentul colibelor, după un timp de 

ezitare şi după contestarea respectării consemnului de către grupul favorizat (consemnul cerea să se 

construiască o colibă, în timp ce construcţia celor favorizaţi comporta mai multe camere, nefiind deci 

vorba de o colibă propriu-zisă, ci mai degrabă de o casă...), grupul handicapat decide să facă o grădină 

în jurul construcţiei. Grupul Df încearcă mai apoi să asigure acceptarea grădinii ca parte a construcţiei 

în evaluarea muncii, fapt pe care grupul favorizat îl acceptă cu reticenţe. în cele din urmă, grupul cu 

resurse mai mici îşi depăşeşte inferioritatea prin introducerea unei noi dimensiuni în privinţa căreia 

este sigur de superioritatea sa: dacă pe dimensiunea construcţiei propriu-zise el este inferior grupului 



favorizat, pe dimensiunea introdusă şi acceptată ca legitimă de către celălalt grup el este superior. 

Grupul Df a devenit incomparabil cu grupul F prin definirea altor criterii de judecată. în experimentul 

de 
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decorare a unui panou, grupul F ilustrează povestea figurativ; grupul Df, după ce observă ce fac 

ceilalţi, realizează o ilustrare non-figurativă (mase de culoare). Şi aici, grupul Df îşi depăşeşte 

inferioritatea iniţială, devenind incomparabil. 
Rezultate asemănătoare au fost obţinute într-un alt experiment efectuat împreuna cu Matalon (relatat 

de Lemaine şi Kasterztein, 197l-l972). Se cerea unor studenţi la psihologie să redacteze o scrisoare de 

candidatură la un post de psiholog; studenţii ştiau că această scrisoare era fictivă, experimentul fiind 

prezentat ca o anchetă pentru aflarea modului în care s-ar prezenta viitorilor lor patroni. După 

redactarea unei prime scrisori, se cerea subiecţilor să compună o a doua, ştiind că se aflau în 

concurenţă cu un alt candidat care, în funcţie de condiţiile experimentale, a. era foarte asemănător cu 

ei; b. avea o experienţă profesională care le lipsea; c. era un fost elev al Ecole Polytechnique (foarte 

prestigioasă în Franţa). Fără a intra în detaliile rezultatelor, se constată că în a doua scrisoare subiecţii 

sporesc numărul de competenţe şi de caracteristici faţă de prima lor prezentare. Sporirea criteriilor este 

făcută în mod nediferenţiat în condiţia a : subiecţii fac apel atît la experienţă, cît şi la cunoştinţe 

specifice. în condiţiile b şi c, subiecţii introduc mai multe criterii referitoare la trăsăturile de 

personalitate, capacitatea de adaptare... criterii dificile de judecat, şi au recurs, de asemenea, şi la 

criteriile pe baza cărora sînt inferiorizatj (experienţă, în cazul b, şi cunoştinţe, în c, dar făcînd apel la 

cunoştinţe diferite de ale concurentului: cunoştinţe clinice, dificil de apreciat de către un patron). 
Această cercetare, în raport cu precedentele, se referea la o competiţie (chiar fictivă) care nu se 

desfăşura între grupuri, ci între indivizi. Ca şi în cazul relaţiiloi dintre grupuri, se pare că indivizii 

folosesc o strategie de diferenţiere care le! permite să fie incomparabili. 
Un alt experiment era destinat să testeze influenţa simplei prezenţe a celuilalt şi I a handicapului 

asupra comportamentelor de diferenţiere şi să indice dacă existenţa! competiţiei este un factor necesar 

pentru apariţia acestor comportamente. Din aceşti experiment nu vom reţine decît două condiţii 

experimentale. Studiul era prezentai ca desfăşurîndu-se în cadrul unui grup fictiv : G.S.P.M. (Grupul 

de Studii Prospec- [ tive pentru Mediu). Subiecţii (studenţi recrutaţi cu ajutorul unor afişe) erau invitaţi 

să „pună culori" pe foi de hîrtie, plecînd de la culorile elementare puse la dispoziţie şi în funcţie de 

gustul lor personal (pentru a afla, conform consemnului, cum îşi I concep indivizii mediul cromatic în 

viitor). Subiecţii participau la experienţa în I cupluri formate dintr-un subiect veritabil şi un complice 

care fie afirma că e „priceput" în culori şi pictură, fie nu se prezenta drept superior. Predicţiile experi- [ 

mentale erau că simpla prezenţă a celuilalt nu va fi de ajuns pentru a crea şaua ! provoca un 

comportament de diferenţiere din partea subiectului, dar că inducerea I unei inferiorităţi, chiar scăzute 

şi într-o situaţie puţin competitivă care nu comportă răspunsuri bune sau rele, va provoca asemenea 

comportamente. Ne puteam deci aştepta ca inferioritatea sau handicapul indus de o singură frază, 

aparent anodină, a complicelui să modifice comportamentul subiectului: pentru a-şi depăşi handicapul, 

subiecţii inferiorizaţi trebuiau să „facă altceva" decît ce le cerea consemnul. Rezultatele confirmă acest 

lucru:   subiecţii inferiorizaţi respectă mult mai puţii [ consemnul decît ceilalţi. Cînd complicele afirmă 

că e „priceput" în culori şi I pictură, subiecţii folosesc mai multe dimensiuni grafice (confom 

estimărilor unii \ pictor neinformat de diferitele condiţii experimentale), precum desenul, forma, 

compoziţia (nemenţionate în consemn) şi folosesc mai multe culori simple (a sei vedea tabelul 1). 
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Tabelul 1 - Clasificarea desenelor în funcţie de dimensiunea grafică şi de culoare 
Situaţii experimentale Desen Forme 

 figurative     non-figurative compuse necompuse 

Complice superior (23 

de desene) Complice 

non-superior (26 de 

desene) 

9                    14 1                    

25 
17 7 6 19 

După Lemaine şi Kasterzstein, 197l-l972 
în acest din urmă experiment, orice competiţie explicită fusese eliminată. Rezultatele tind totuşi să 

arate că, chiar atunci cînd comparaţia nu este „deschis" competitivă, agentul inferiorizat tinde să se 



diferenţieze: inferioritatea ar fi de ajuns pentru a crea un „spirit" de competiţie şi pentru căutarea 

incomparabilităţii. 
4. Asimetria în percepţia similitudinii şi diferenţei 
Pînă acum, a fost vorba de un individ sau agent social care se compara cu un altul, în aceste condiţii, 

celălalt este un fel de model cu care se compară subiectul. Ce se întîmplă cînd subiectul se ia drept 

punct de referinţă în funcţie de care îi va compara pe ceilalţi ? Formal, s-ar putea crede că este vorba 

de acelaşi lucru. După cum menţionează Codol (1984, 602), „a spune că A este mai mare decît B 

înseamnă a stabili o comparaţie a lui A cu un model B. Dacă vrem să-l luăm model pe A, şi să-l 

comparăm pe B, aceeaşi realitate ar fi exprimată spunînd că B este mai mic decît A... se stabileşte o 

identitate între AB şi BA". Dar, într-o comparaţie între persoane, „nu este indiferent pentru subiect să 

fie el însuşi modelul comparaţiei, cu care sînt comparate alte persoane, sau, dimpotrivă, să fie obiectul 

comparat cu un alt model. în primul caz, într-adevăr, comparaţia „afirmă" subiectul şi îl defineşte pe 

celălalt în raport cu el. în al doilea caz, ea îl afirmă mai întîi pe celălalt şi nu defineşte subiectul decît 

prin referinţă la acest celălalt". Aceasta îl va face pe Codol să formuleze ipoteza unei asimetrii în 

percepţia relaţiilor de similitudine şi de diferenţă. în general, un subiect ar accepta mai uşor o relaţie de 

similitudine între el însuşi şi un altul dacă această relaţie este definită în raport cu sine (celălalt îmi 

este asemănător) decît cînd ea este definită prin referinţă la un altul (semăn cu un altul). Lucrurile ar 

sta invers pentru relaţia de diferenţă (sînt mai diferit de altul decît altul de mine). 
Asimetria relaţiilor de similitudine fusese deja explorată în domeniul comparaţiei între obiectele 

sociale de Tversky (1977). în cîteva cercetări, acest autor arată că, dintre două obiecte, cel mai puţin 

salient va fi perceput ca fiind mai asemănător cu cel mai salient decît invers. în aceste experimente, 

obiectul cel mai evident este cel mai central, mai tipic, pe scurt, cel care devine punctul de referinţă al 

comparaţiei, în ce priveşte cazul comparaţiilor interpersonale, rezultatele unui experiment realizat de 

Codol (Hardoin şi Codol, 1984) permit să se ilustreze fenomenul de „asimilare egocentrică". Se cerea 

subiecţilor să efectueze succesiv două sarcini de descriere liberă a persoanelor: jumătate dintre ei 

trebuiau, într-o primă etapă, să se autodescrie, apoi, într-o a doua etapă, să descrie o persoană stimul. 

Cealaltă jumătate realiza în ordine inversă auto-descrierea şi descrierea celuilalt. Analiza rezultatelor 

arată că, atunci cînd subiecţii încep prin a se descrie pe sine, ei folosesc 
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mai tîrziu pentru descrierea persoanei stimul trăsături de aceeaşi natură ca şi cele pe care le-au folosit 

pentru a se auto-descrie. Dimpotrivă, cînd încep prin descrierea persoanei stimul, subiecţii folosesc 

pentru ei înşişi alte tipuri de caracteristici decît cele folosite pentru descrierea celeilalte persoane. 

Aceasta ilustrează faptul că, raportîndu-i pe ceilalţi la sine, fiecare subiect va avea tendinţa de a se 

considera model al comparaţiei; în schimb, aceiaşi indivizi ar avea tendinţa de a se diferenţia de 

modelul reprezentat de celălalt. 
în privinţa similitudinii, cînd subiectul este luat ca punct de referinţă, sentimentul identităţii sale este 

într-un fel afirmat. Cînd celălalt este referinţa în funcţie de care se efectuează comparaţia, subiectul nu 

va fi luat în considerare decît în mod secundar şi ar putea avea sentimentul că identitatea îi este 

ameninţată. Afirmarea diferenţei trece printr-un proces invers: subiecţii subliniază diferenţa faţă de 

celălalt mai mult decît atestă diferenţa celuilalt faţă de ei. Afirmarea şi valorizarea de sine s-ar afla în 

centrul acestor fenomene şi ar determina expresia similitudinii şi a diferenţei. 
J.-C. D. 
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ATRIBUIREA 
Cum îşi explică oamenii evenimentele ai căror actori sau observatori sînt, cum îşi explică ceea ce fac 

ei înşişi sau ceea ce fac, simt sau gîndesc ceilalţi? Cum reuşesc să deducă, plecînd de la informaţiile pe 

care le au, alte informaţii despre ceea ce nu ştiu? O tradiţie de cercetare din psihologia socială 

abordează această „psihologie a simţului comun", care ne permite să explicăm comportamentele 

noastre şi pe cele ale celuilalt, să interpretăm ceea ce ni se întîmplă sau ce i se întîmplă vecinului 

nostru: este vorba de teoriile numite în mod convenţional ale atribuirii. 
Pentru Heider, un pionier în acest domeniu, atribuirea este procesul prin care „omul intuieşte 

realitatea, o poate prezice şi stăpîni" (1958). Individul caută cauzele unui eveniment, o structură 

permanentă, dar inobservabilă în mod direct, care subîntinde efectele, manifestările direct perceptibile. 

Aceasta revine la parcurgerea lanţului cauzal de la efecte la cauze, iar comportamentul nostru ar fi în 

bună măsură regizat de relaţiile de cauzalitate pe care Is stfip'îim îrrtre diferitele elemente şi 

evenimente din cîmpul psihologic în centrul căruia ne găsim în compania celorlalţi. Interpretarea 

cauzală a lumii sociale ar fi făcută conform unei „analize factoriale implicite". în această analiză 

statistică spontană, anumiţi factori au legătură cu persoanele, alţii îşi găsesc sursa în mediul acestor 

persoane. „Atribuirea! evenimentelor unor surse cauzale este foarte importantă pentru imaginea 

noastră asupra mediului social. Există o diferenţă însemnată între descoperirea faptului că băţul cu care 

ai fost lovit a căzut dintr-un arbore putred sau a fost aruncat de inamic. Atribuirea în termeni de cauze 

impersonale şi personale şi, în acest ultim caz, în termeni de intenţie, este un fapt cotidian care 

determină în mare parte înţelegerea şi reacţiile noastre la mediu", scrie Heider (ibid.) adăugind că 

„intenţia este factorul central al cauzalităţii personale". 
După cum se poate constata, ideea centrală ar fi că evenimentele şi conduitele rezultă sau se datorează 

unor forţe şi determinisme care emană fie din persoanele în cauză, fie din mediu. în primul caz, se 

vorbeşte de cauzalitate internă sau de factori dispoziţionali; în al doilea caz, se vorbeşte de cauzalitate 

externă sau de factori situaţionali. Această problemă a atribuirii de către un individ, în viaţa cotidiană, 

a cauzelor unui eveniment sau ale unui comportament unor persoane sau situaţii se află în centrul 

teoriei atribuirii. Subiacent acestei distincţii între atribuirea cauzalităţii interne şi a cauzalităţii externe 

există concepţia conform căreia atribuirile realizate de un individ vor avea consecinţe asupra 

comportametului său viitor. 
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1. Perceperea cauzelor comportamentului celuilalt 
Pentru Jones şi Davis (1965), care se situează explicit în descendenţa lucrărilor lui Heider, problema 

centrală este atribuirea unor dispoziţii personale stabile celuilalt, plecînd de la acţiunile observate. Este 

vorba de deducerea intenţiilor subiacente comportamentului unui individ, aceste intenţii permiţînd ele 

însele să se atribuie individului o dispoziţie personală. 
Pentru ca un observator să poată repera intenţiile subiacente comportamentului unui actor, trebuie mai 

întîi ca acest observator să presupună că: a) actorul este conştient de efectele acţiunii sale; b) actorul 

are capacitatea necesară de a realiza această acţiune. într-adevăr, numai plecînd de la aceste două 

condiţii se poate considera că actul şi efectele care decurg de aici se datorează actorului şi nu 

întîmplării. Jones şi Davis consideră că trebuie adăugate alte două condiţii necesare pentru atribuirea 

unei intenţii specifice şi a unei dispoziţii personale plecînd de la un act particular: libertatea de alegere 

a actorului (observatorul poate fi sigur că actul se datorează voinţei actorului şi nu exigenţelor situaţiei 

care l-ar constrînge la un rol determinat, numai dacă acesta are, într-o situaţie dată, posibilitatea de a 



alege între mai multe acţiuni posibile) şi, pe de altă parte, problema de a şti cum poate un observator 

atribui cu certitudine unui actor o intenţie specifică, ştiind că un act poate avea mai multe efecte 

diferite, dar şi că mai multe acte pot avea efecte comune. Subiectul observator se va limita, în acest 

caz, la efectele specifice actului realizat, care nu pot decurge din alte acte posibile, şi va considera că 

aceste efecte corespund unei intenţii specifice. 
Odată recunoscută libertatea de alegere a actorului, procesul de atribuire s-ar derula în modul următor: 
1.  subiectul observator reperează efectele unei acţiuni; 
2.  el compară aceste efecte cu efectele acţiunilor posibile, dar nerealizate de către subiectul activ, 

pentru a determina efectele comune şi efectele specifice; 
3.  în fine, el atribuie, adică stabileşte o corespondenţă între o acţiune, o intenţie şi o dispoziţie, 

bazîndu-se pe efectele specifice acţiunii alese şi pe efectele acţiunii respinse. 
Autorii introduc alte două noţiuni în model: cea de „pertinenţă hedonică" şi de „personalism". Pentru 

subiectul observator, pertinenţa hedonică ar corespunde efectelor pozitive sau negative ale alegerilor 

actorului, în funcţie de scopurile şi de valorile acestui observator (cu cît un act va fi mai pertinent 

pentru observator, cu atît corespondenţa între act-intenţie-dispoziţie va fi mai puternică, iar pertinenţa 

actului şi gradul de corespondenţă al acestui comportament cu o dispoziţie determină împreună 

evaluarea actorului de către observator). Dimensiunea personalismului ar explica faptul că actorul 

poate sau nu avea o intenţie în privinţa observatorului. 
Să prezentăm acum cîteva cercetări referitoare la diferitele aspecte ale modelului Jones şi Davis. Două 

experimente se referă la efectul factorului libertate de alegere asupra atriburii. 
Jones, Davis şi Gergen (1961, 1990) au arătat că o conduită care se abate de la exigenţele unui rol 

determinat într-o situaţie dată furnizează mai multe informaţii observatorului decît una care 

corespunde exigenţelor rolului. în acest studiu, variabila libertăţii de alegere a actorului este definită ca 

abatere faţă de un rol, noţiunea de rol fiind definită, la rîndul ei, ca un ansamblu de comportamente 
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aşteptate, implicit definite în consemnele date subiecţilor actori. în această cercetare, subiecţii ascultau 

împreună un interviu de candidatură fie la postul de | sub-marinar, fie de astronaut. 
Un psiholog îi descria complicelui (persoana care cerea unul din aceste posturi) calităţile necesare 

pentru aceste funcţii, acestea fiind extravertire pentru marinar (spirit de echipă, cooperare...) şi 

introvertire pentru astronaut (capacitatea de a trăi singur...). Apoi, complicele răspundea unei serii de 

întrebări, comportamentul său verbal fiind fie conform exigenţelor rolului (introvertire pentru 

candidatul astronaut şi extrovertire pentru candidatul marinar), fie contrarii exigenţelor rolului 

(introvertire pentru candidatul marinar şi extravertire pentru astronaut). în fine, se cerea subiecţilor să-l 

evalueze pe complice (în privinţa dimensiunii introverti- j re-extravertire); se cerea, de asemenea, 

acestor subiecţi să spună dacă erau siguri de evaluările lor şi dacă, după părerea lor, complicele îşi 

dezvăluise adevărata personalitate. 
Conform rezultatelor, certitudinea referitoare la atribuirea unor caracteristici celuilalt (complicelui) 

creşte atunci cînd conduitele complicelui nu sînt conforme cu cele cerute pentru un anume rol. 

Subiecţii ar avea tendinţa de a nu reţine decît aspectele non-conforme din conduita complicelui ca 

indicatori ai intenţiilor acestuia. 
Steiner şi Field (1960, 1990) introduc şi noţiunea de alegere în interiorul unui rol. Mai exact, variabila 

experimentală a cercetărilor lor este rolul deţinut de complice, fie ales aparent liber, fie explicit 

desemnat. 
Experimentul lor se referă la 34 de grupuri compuse din cîte doi subiecţi naivi (68 de studenţi care au 

fost aleşi pentru atitudinile lor antisegregaţioniste) şi un complice. Membrii fiecărui grup trebuiau să 

discute 15 minute despre desegregare în şcoli şi să încerce să ajungă la un acord. Complicele apăra 

întotdeauna puneţi de vedere apropiat de cel al „segregaţionistului tipic din Sud". Două condiţi 

experimentale erau induse de către experimentator: o condiţie „rol desemnat" I jumătate din grupuri şi 

o condiţie „rol nedesemnat" în cealaltă jumătate. în condiţi „rol desemnat", se cerea complicelui să 

prezinte punctul de vedere al unui gregaţionist tipic din Sud", unuia din subiecţii naivi punctul de 

vedere al unui „ecleziast din Nord" (pastor, preot sau rabin) şi celuilalt membru punctul de veden al 

unui membru al NAACP („National Association for the Advancement of Colon People"). în condiţia 

„rol nedesemnat", se cerea pur şi simplu, pentru ca discuţia să nu fie unilaterală, membrilor grupurilor 

să ţină cont de punctele de veden apărate de persoanele din condiţia de rol desemnat, complicele 



prezentînd, aparei liber, un punct de vedere segregaţionist. 
După discuţie, li se cerea subiecţilor să evalueze atitudinea celorlalţi membri i grupului faţă de 

desegregare. Li se cerea apoi să indice cît de siguri sînt evaluarea atitudinii fiecărui partener cu 

ajutorul unei scări de 7 puncte (de la 1: foarte puţin sigur, la 7 : foarte sigur). încrederea în 

corectitudinea estimării atiti dinii complicelui trece de la media 4,3 în condiţia „rol desemnat" la 5 în 

condiţi „rol nedesemnat", pe cînd încrederea în estimările celuilalt subiect nu variază în I funcţie de 

această dimensiune (4,4 sau 4,6). Complicele nu este evaluat ca fiind | mai segregaţionist în condiţia 

„rol nedesemnat" decît în condiţia „rol desemnat". Printre alte măsuri, se cerea apoi subiecţilor să-i 

evalueze pe ceilalţi doi membri ai I grupului pe o serie de 18 scări de şase puncte (de exemplu:  non-

cooperant/1 cooperant, neamical/ amical). Scorurile fiecărui subiect la aceste scări erau adunate la 

sfîrşit pentru a obţine o măsură a atracţiei sau a stimei pentru complice şi pentru I 
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celălalt subiect din grup (cu cît scorul este mai ridicat, cu atît stima este mai puternică). Celălalt 

subiect este mai bine acceptat decît complicele (media 88,55 faţă de 78,55); totuşi, deşi condiţiile 

experimentale modifică acceptarea persoanei antisegregaţioniste (apropiată deci de poziţia subiectului, 

în condiţia „rol desemnat" : medie 80,7 şi 84,4 în condiţia „rol nedesemnat»), ele nu afectează deloc 

percepţia complicelui (78,8 în condiţia „rol desemnat" şi 78,3 în condiţia „rol nedesemnat"). 
Rezultatele acestui experiment sînt interesante din mai multe puncte de vedere. Să remarcăm mai întîi 

că atitudinea atribuită complicelui este aceeaşi în condiţia „rol nedesemnat" (sau „libertate de alegere a 

comportamentului") şi în condiţia „rol desemnat" (sau „lipsă de libertate a alegerii"); inferenţele 

asupra poziţiei complicelui sînt aceleaşi în ambele cazuri. Apoi, rezultatele merg împotriva predicţiilor 

ce pot fi făcute pe baza modelului Jones şi Davis. într-adevăr, se putea prezice că atracţia (sau stima) 

pentru complice va fi mai mică în condiţia de rol nedesemnat (sau rol-aparent-liber ales) decît în 

condiţia de rol desemnat (sau de lipsă de alegere); or, lucrurile nu stau aşa şi atitudinea subiecţilor în 

privinţa complicelui este aceeaşi, indiferent de condiţia experimentală. Faptul că subiecţii au o 

atitudine mai pozitivă faţă de celălalt subiect naiv sugerează că atitudinea faţă de complice decurge din 

atitudinea lui segregaţionistă, independent de originea acestei poziţii sau a acestor opinii. Dimensiunea 

libertăţii de alegere nu ar avea nici o influenţă asupra atribuirilor, atitudinea complicelui 

(segregaţionistă, deci repre-zentînd o altă categorie socială faţă de subiecţii nesegregaţionişti) avînd 

mai mult efect asupra atribuţiilor subiectului observator. 
Alte cercetări lasă să se creadă că un observator ar avea o tendinţă cu atît mai puternică de a efectua 

inferenţe corespondente cu cît pertinenţa alegerii actorului este mai ridicată pentru el (adică are efecte 

pozitive sau negative). Rezultatele obţinute de Jones şi Charms (1957) merg în acest sens, indicînd că 

un acelaşi comportament nu este judecat la fel dacă are sau nu repercusiuni personale asupra celui care 

îl judecă. 
în grupuri de 5 sau 6 subiecţi care au sarcina de a rezolva probleme, complicele este singurul care 

eşuează la probe. în jumătate din grupuri, recompensa este individuală (grupuri de control), în timp ce 

în cealaltă jumătate recompensa este colectivă. Se introduce o a doua variabilă, gradul de „nevoie de 

realizare" (puternică sau slabă), măsurat înainte de experiment cu ajutorul unui chestionar, care 

permite să se cunoască importanţa reuşitei sau a eşecului pentru subiecţi. înainte şi după experiment, 

subiecţii completează un chestionar care permite să se ştie ce cred despre complice şi despre o altă 

persoană. Prima ipoteză, conform căreia schimbarea negativă între cele două judecăţi asupra 

complicelui este mai puternică în cazul în care recompensa este colectivă decît în cazul în care este 

individuală se verifică, dar ipoteza conform căreia grupurile ai căror membri ar prezenta o nevoie 

puternică de realizare l-ar deprecia şi mai mult pe complice nu se verifică. într-un al doilea 

experiment, autorii adoptă un plan experimental asemănător, dar, în loc de a lua variabilă nevoia de 

realizare, sarcinile sînt prezentate ca măsurări ale motivaţiei de a munci din greu, în cazul anumitor 

grupuri, şi ca măsuri ale inteligenţei sau aptitudinilor, în cazul celorlalte grupuri. Rezultatele acestui 

experiment arată că schimbarea în evaluarea complicelui nu este semnificativă decît în cazul în care 

performanţa acestuia îi afectează în mod direct pe subiecţi (condiţia de recompensă colectivă) şi în 

care motivaţia sa este, în acelaşi timp, percepută drept slabă; 
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complicele este, în acest caz, judecat mai negativ decît în pre-test. Aceste rezultate demonstrează 



importanţa dimensiunii „pertinenţă hedonică", dar şi posibilitatea de a atribui eşecul complicelui, 

evaluîndu-l mai puţin favorabil decît înainte de experiment. 
2. Efectul puterii şi al apartenenţei categoriale în hetero-atribuire 
Problema căreia Thibaut şi Riecken (1955, 1990) încearcă să-i găsească o soluţie în alte două 

experimente este oarecum diferită. Ipoteza acestor autori este că subiectul percepe sursa unui 

comportament „de consimţire" sau „conformist" al celuilalt ca intern unei persoane de statut ridicat şi 

care are putere, dar ca extern unei persoane lipsită de putere şi cu un statut inferior. în plus, cînd un 

subiect evaluează o persoană înainte şi după ce a influenţat-o, el o va percepe mai pozitiv (sau mai 

puţin negativ) după influenţă dacă are un statut superior decît dacă are un statut inferior. Douăzeci de 

studenţi au participat la experimentul lui Thibaut şi Riecken. Fiecare soseşte în sala de experiment 

alături de doi complici. Experimentatorul chestionează cele trei persoane şi se informează asupra 

statutului lor actual. Unul dintre complici spune că tocmai şi-a obţinut doctoratul şi că face acum parte 

din personalul de învăţămînt. Acest complice de statut ridicat este, în plus, bine îmbrăcat şi poartă o 

cravată. Celălalt complice se prezintă ca fiind un student care abia şi-a terminat primul an de studii. 

Acest complice de statut inferior este îmbrăcat neglijent. Fiecare complice joacă rolul cu statut ridicat 

pentru jumătate din subiecţi şi rolul cu statut inferior pentru cealaltă jumătate din subiecţi (pentru a 

face plauzibilă similitudinea de vîrstă dintre complici, cel de statut inferior adaugă faptul că şi-a făcut 

armata înainte de începerea studiilor). înainte şi după experimentul propriu-zis, subiecţii completează 

un chestionar cu 19 itemi referitori la percepţia fiecărui complice. O parte din acest chestionar se 

referea la acceptarea celuilalt (se cerea, cu ajutorul unor scări în şase puncte, să se precizeze în ce 

măsură celălalt era simpatizat, admirat...), iar cealaltă - la rezistenţa celuilalt la influenţă (se măsura, 

tot cu o scară în şase puncte, în ce măsură celălalt era considerat ferm şi energic...). După prima 

completare a chestionarului, experimentatorul le prezenta subiecţilor sarcina. Unul din cei trei membri 

ai grupului (adevăratul subiect) era selecţionat pentru a servi drept sursă de influenţă, ceilalţi doi 

complici jucînd rolul asistenţei. Emiţătorul trebuia să convingă audienţa să participe la o colectă de 

sînge pentru Crucea roşie. Complicii mergeau într-o cameră alăturată în timp ce experimentatorul îi 

explica subiectului în ce consta sarcina. După ce i se spunea că experimentul se referea la capacitatea 

indivizilor de a planifica şi executa o strategie de persuasiune, experimentatorul punea la dispoziţie 38 

de mesaje pregătite dinainte şi din care el trebuia să aleagă 10 mai potrivite pentru a-l convinge pe 

celălalt să doneze sînge. Experimentatorul explica apoi subiectului că, spre a evalua strategiile de 

persuasiune, era necesar să se ştie ce percepţie avea emiţătorul asupra audienţei. Pentru aceasta, el îi 

cerea să completeze chestionarul referitor la acceptarea sau la respingerea influenţei de către ceilalţi 

doi „subiecţi". Experimentatorul îl lăsa pe subiect să completeze singur chestionarul, sub pretextul de a 

da consemnele celorlalţi doi membri ai audienţei (complicii). De îndată ce subiectul termina chestio- I 

narul, experimentatorul revenea cu complicii şi subiectul începea să citească cele zece comunicări care 

i se păreau cele mai apte de a convinge audienţa. Complicii ! 
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indicau mai apoi dacă au fost influenţaţi (în toate cazurile, ei declarau că au fost influenţaţi) şi 

subiectul completa încă o dată chestionarul referitor la acceptarea sau refuzul influenţei de către cei 

doi complici. în fine, un interviu cu subiectul permitea să se ştie dacă el credea că toţi complicii au 

acceptat să doneze sînge pentru că fuseseră influenţaţi de comunicările sale sau se deciseseră singuri şi 

se gîndeau oricum să o facă. Rezultatele arată că manipularea statutului complicelui induce la subiecţi 

o diferenţă în privinţa posibilităţii de a rezista la influenţă; înainte de experimentul propriu-zis, 

complicele de statut superior este deja perceput ca mai puţin influenţabil decît complicele de statut 

inferior. în interviurile post--experimentale, 18 din cei 20 de subiecţi ai acestui experiment localizează 

cauza acceptării complicilor de a dona sînge ca exterioară complicelui cu statut inferior şi interioară 

complicelui cu statut superior. Cu alte cuvinte, subiecţii cred că l-au influenţat pe complicele cu statut 

inferior, că acesta este heteronom, determinat din exterior. Ei stabilesc o cauzalitate externă pentru 

comportamentul său de acceptare, considerînd în schimb că individul cu statut ridicat este autonom, 

autodeterminat, şi nu a fost influenţat de comunicare, cauza comportamentului său fiind internă. 

Comparînd partea chestionarului referitoare la acceptarea celuilalt, ne dăm seama, conform ipotezei 

acestor autori, că sporirea acceptării celuilalt între chestionarul iniţial şi cel final este mult mai 

importantă în privinţa complicelui de statut superior (care se conformează mesajului subiectului pentru 

raţiuni „interne") decît pentru complicele de statut inferior, perceput ca „suportînd" influenţa 

subiectului. 



în experienţele relatate de Thibaut şi Riecken (1990), ca şi în cele ale lui Steiner şi Field (1990) 

rezultatele par să se datoreze, înainte de toate, faptului că persoanele sînt definite prin apartenenţe 

categoriale diferite ; atribuirea la categorii diferite nu era însă explicit introdusă în aceste cercetări. 

Vom aborda acum lucrări vizînd mai direct atribuirea în relaţiile dintre grupuri. 
Un prim experiment, realizat de Taylor şi Jaggi (1974) în sudul Indiei se derula în modul următor: 

subiecţii, 30 de adulţi, toţi de religie hindusă, trebuiau să completeze un chestionar divizat în două 

părţi. în prima parte, subiecţii trebuiau să situeze şi să evalueze două grupuri antagoniste în contextul 

indian: propriul lor grup (hinduşii) şi grupul confesional musulman. Subiecţii dispuneau pentru aceasta 

de o serie de 12 caracteristici (de exemplu, credincioşi, amicali, sociabili, sinceri, sensibili...) şi pentru 

fiecare din aceste trăsături trebuiau să-i situeze pe hinduşi şi pe musulmani pe o scară în şapte puncte 

care mergea de la „deloc" la „extrem de". Această primă parte a chestionarului permite punerea în 

evidenţă a unei evaluări diferenţiale a propriului grup (hinduşi) şi a celuilalt grup (musulmani) la aceşti 

subiecţi. într-adevăr, ei evaluează cele două grupuri în mod diferit pentru 9 trăsături din cele 12 

prezentate şi trebuie adăugat că în aceste 9 cazuri propriul lor grup este evaluat mai favorabil decît 

celălalt grup. 
în a doua parte a chestionarului, subiecţii erau confruntaţi cu o serie de paragrafe care descriau 

comportamentul unui actor într-un context social. Se cerea subiecţilor să-şi imagineze că se aflau în 

această situaţie şi să considere că erau ţinta comportamentului actorului. în fiecare descriere, actorul 

era fie hindus, fie musulman şi comportamentul său era fie social dezirabil, fie indezirabil. Se 

prezentau patru tipuri diferite de situaţii: un comerciant era generos cu subiectul sau îl înşela; subiectul 

era insultat şi actorul îl ajuta sau îl ignora; un profesor îl lăuda sau îl mustra pe subiectul - student; o 

gospodină îl găzduia sau îi refuza găzduirea subiectului aflat în ploaie. O serie de 16 povestiri, rezultat 

al combinării celor 4 
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situaţii, al celor două grupuri sociale sau al dezirabilităţii sau indezirabilităţii sociale a 

comportamentelor era prezentată fiecărui subiect într-o ordine întîmplă-toare. După fiecare paragraf, 

urmau patru sau cinci motive posibile ale comportamentului actorului. Unul din aceste motive reflecta 

o atribuire internă a comportamentului (de exemplu, comercianţii hinduşi sînt oameni generoşi), iar 

celelalte alternative reflectau o atribuire externă a comportamentului (de exemplu, actorul este obligat 

să se comporte aşa din pricina regulilor sociale). După fiecare din cele 16 descrieri, subiecţii indicau 

care era, după părerea lor, explicaţia posibila a comportamentului actorului. Predicţiile erau că 

atribuirea cauzalităţii unui comportament dezirabil va fi mai internă pentru indivizii aparţinînd 

aceluiaşi grup ca şi subiecţii (deci pentru hinduşi) şi mai externă pentru membrii celuilalt grup 

(musulmani); în cazul unui act indezirabil, atribuirea cauzalităţii va fi inversă, adică mai externă 

pentru membrii propriului grup (hinduşi) şi mai internă mem brilor celuilalt grup (musulmani). 

Rezultatele verifică aceste predicţii: 
Tabelul 1 - Procentajul cauzalităţilor interne atribuite de către subiecţi (hinduşi) 
Act socialmente dezirabil       Act socialmente indezirabil 
Actor hindus Actor musulman 
58,33 11,66 
2,5 32,5 
După Taylor şi Jaggi, 1974 
Cifrele indică procentajul de subiecţi care aleg atribuirea internă dintre 4 sau 5 alternative posibile; se 

ţine cont în fiecare căsuţă de cele patru situaţii sociale prezentate. 
Totuşi, cauzalitatea internă a efectului pozitiv nu este întotdeauna atribuită propriului grup, iar 

cauzalitatea internă pentru un efect negativ nu este sistematic atribuită celuilalt grup. Dacă, după cum 

menţionăm în alt text (Deschamps, 1973-l974, 718), „nu contestăm existenţa acestor fenomene de tip 

etnocentric, ... asemenea rezultate, care maschează o parte a realităţii, riscă să ducă la un model 

incomplet, care ar sugera o teorie a auto-idealizării grupurilor". Un asemenea model ar lăsa să se 

creadă că fiecare agent social manifestă în comportamentele sale un acelaşi „centrism" ; el face din 

grupurile prezente „egali" şi nu ţine cont de faptul că, la un moment dat (dacă nu în mod durabil), o 

categorie sau un grup sînt dominante din punct de vedere ideologic în societate. Ar însemna să uităm 

diviziunile sociale care desemnează fiecărui subiect un loc determinat pe o scară de prestigiu relativă 

la valorile care legitimează acest prestigiu. 



într-o cercetare referitoare la explicarea succesului într-o sarcină, Deaux şi Emswiller (1974, 1990) 

arată că ceea ce se atribuie competenţei, în cazul unui bărbat, se atribuie şansei cînd este vorba de o 

femeie. Subiecţii, 55 de studenţi şi 75 de studente, trebuiau să evalueze aceeaşi performanţă a unei 

persoane stimul bărbat sau femeie într-o sarcină masculină sau feminină. Să menţionăm mai întîi că 

ambele tipuri de sarcini erau bine percepute de către toţi subiecţii de ambele sexe ca masculine sau 

feminine. In plus, performanţa personajelor stimuli bărbaţi şi femei era într-adevăr percepută ca 

asemănătoare de către subiecţi. Se cerea subiecţilor să evalueze cauza performanţei persoanei stimul 

pe o scară mergînd de la polul şansă la polul capacitate. 
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Polul şansă poate fi considerat o cauzalitate externă, iar polul capacitate o 
I cauzalitate internă. Rezultatele arată, conform predicţiilor, că performanţa per- 
I soanei stimul bărbat este atribuită unei cauzalităţi interne (competenţa) cînd sarcina 
1 este masculină şi că, pentru aceeaşi sarcină, o performanţă identică din partea unei 
1 femei este atribuită mai degrabă unei cauze externe (şansa). Nu există nici o 
I diferenţă în funcţie de sexul subiecţilor. Dimpotrivă, inversa nu este adevărată 
1 pentru o sarcină feminină, persoana stimul bărbat fiind percepută aproape la fel de 
| competentă ca şi persoana stimul femeie. Nici aici nu există vreo diferenţă în 
I funcţie de sexul subiecţilor. Considerînd că fiecare persoană stimul îşi reprezintă 
l categoria de apartenenţă sexuală, acest experiment arată că locul grupurilor sau al 
categoriilor sociale într-o formaţiune socială, ca şi poziţia respectivă a indivizilor 
în experimentul lui Thibaut şi Riecken, poate juca un rol în atribuirea cauzalităţilor 
internă şi externă. Acest lucru este numit atribuire socială (Deschamps şi Clemence, 
1987). 
3. Percepţia cauzelor propriului comportament 
în 1967, Kelley a propus o teorie a atribuirii al cărei scop este, printre altele, să ! explice în acelaşi timp hetero-

atribuirea şi auto-atribuirea. Afirmaţiile sale pot fi rezumate în modul următor: atribuirea cauzei unui 

comportament depinde de covariaţia cauzei şi a comportamentului (sau a evenimentului). Cu cît această 

covariaţie este mai ridicată, cu atît atribuirea este mai puternică, pe cînd covariaţia cu alte cauze posibile slăbeşte 

atribuirea. Logica procesului de atribuire ar fi aceeaşi ca şi cea a analizei variantei. în aceste condiţii, criteriile de 

validitate a atribuirii ar fi : 
a)   „specificitatea" efectului legat de un obiect sau de o persoană; 
b)   „consistenţa" acestui efect în timp şi în funcţie de posibilităţile de interacţiune cu acest obiect sau persoană; 
c)   „consensul" între persoane în privinţa acestui efect. 
Cînd atribuirile realizate de o persoană răspund acestor criterii, persoana „este sigură că posedă o imagine 

veridică a lumii exterioare; cînd atribuirile sale nu satisfac aceste criterii, ea nu este sigură de propria-i viziune şi 

ezită în privinţa acţiunii" {ibid., 197). Această validitate este „subiectivă"; ea se manifestă mai ales în încrederea 

acordată acestor atribuiri. Să luăm un exemplu extras dintr-o cercetare a lui McArthur (1972) elaborată pentru 

explorarea acestei teorii. Plecăm de la următoarea afirmaţie: „loan rîde de comic". Acest efect (loan rîde) poate fi 

provocat de ceva din persoana lui loan (care rîde de orice), din entitate sau din obiect (comicul este irezistibil), 

de modalităţile temporale sau circumstanţiale de interacţiune cu obiectul (loan băuse bine la masă înainte de a-l 

întîlni pe acest comic şi, în plus, se găsea într-o companie adecvată) sau de o combinaţie a acestor factori. 

Principiul covariaţiei postulează că efectul este produs de factorul în funcţie de care variază. Astfel, dacă loan 

este singurul care rîde de comic (consens slab), dacă a făcut la fel şi în trecut (consistenţă puternică) şi dacă orice 

comic îl amuză la fel (specificitate scăzută), efectul va fi, cu siguranţă, considerat ca datorîndu-se unui element 

specific din persoana lui loan. Dimpotrivă, dacă toată lumea rîde de acest comic (consens puternic), dacă acest 

comic l-a făcut pe loan să rîdă şi în trecut (consistenţă puternică) şi dacă alţi comici îl amuză mai puţin 

(specificitate puternică), efectul va fi, probabil, considerat ca datorîndu-se comicului. 
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Deşi modelul lui Kelley se aplică la fel de bine hetero- ca şi auto-atribuirii, ne I vom pune mai întîi 

problema auto-atribuirii. 
Kelley (1967) reia pe cont propriu critica lui Bem (1967) la adresa experimen-l telor asupra disonanţei 

cognitive şi, mai ales, reinterpretarea celebrului experiment I al lui Festinger şi Carlsmith (1959) 

asupra consecinţelor acordului forţat. în această I cercetare, sarcina subiecţilor (studenţi) consta, de 

exemplu, în rotirea cu un sfert de I cerc a celor 48 de cuie plasate în faţa lor pe o planşă în sensul 

acelor de ceasornic, I apoi în celălalt sens, şi aceasta servindu-se de o singură mînă. Alte probe la fel 

de I lipsite de interes erau propuse subiecţilor. Odată terminate aceste sarcini neintere- I sânte, 



subiecţilor li se cerea să spună unui alt subiect că experimentul era interesant I şi plăcut;  

experimentatorul îi plătea pe subiecţi să spună contrariul a ceea ce I gîndeau; suma primită varia 

(condiţia de slabă remuneraţie : 1 dolar; condiţia de I remuneraţie mare:  20 de dolari). Se determinau 

mai apoi opiniile intime ale I subiecţilor faţă de experiment. Conform teoriei (a se vedea capitolul 

asupra diso- \ nanţei cognitive) cu cît recompensa este mai mare, cu atît schimbarea de opinie este I 

mai redusă. Interpretarea acestui rezultat este că o recompensă interesantă justifică I un comportament 

care merge împotriva propriei opinii şi deci, în acest caz, nu I există nici o disonanţă; dimpotrivă, o 

recompensă slabă nu este suficientă pentru a I explica un comportament în dezacord cu propriile 

opinii: în acest caz, are loc o I schimbare de opinie faţă de experiment, deci o reevaluare a sarcinii. O 

nevoie I individuală de coerenţă, de echilibru cognitiv ar fi subiacentă acestor comportamente. Bem 

(1967) reinterpretează aceste rezultate în termeni de proces de informare. Disonanţa cognitivă nu este 

necesară pentru explicarea schimbării de atitudine posterioară comportamentului în cazul în care 

subiectul nu primeşte decît I o recompensă minimă (1 dolar). în acest caz, comportamentul neputînd fi 

atribuit I circumstanţelor (recompensei), el va fi atribuit caracteristicilor intrinseci ale sar-l cinii 

considerate pozitive. Dacă nu există nici un motiv de a ne îndoi de rezultatele j obţinute, Bem 

consideră că ipoteza nevoii de coerenţă cognitivă şi a stării de disonanţă trebuie repusă în chestiune. 

Bem apără o poziţie behavioristă ; el cere să nu se ia în considerare decît legăturile dintre stimul şi 

răspuns, fără a face să intervină ipotetice procese interne, şi propune ipoteza conform căreia percepţia 

de sine este identică cu percepţia celuilalt dacă se dispune de aceleaşi informaţii asupra propriei 

persoane şi asupra celuilalt. Percepţia de sine nu ar fi decît un caz particular al percepţiei celuilalt. 

Problema este, în acest caz, să ştim cum poate cunoaşte subiectul stările interne (atitudini, credinţe...) 

ale celuilalt şi ale sale proprii: el nu le poate deduce decît plecînd de la conduita sau comportamentul 

manifest. Poziţia sa este, deci, următoarea : subiectul examinează comportamentul celuilalt (sau pe al 

său) faţă de o entitate oarecare şi, plecînd de la acest comportament manifest, el inferează atitudinile 

actorului faţă de această entitate. în alţi termeni,   atitudinile,   credinţele  şi  sentimentele  ar  fi  

inferate  plecînd  de la comportamente. Să reluăm interpretarea rezultatelor experimentului lui 

Festinger şi Carlsmith. Cînd circumstanţele (extrinseci stimulului:  experimentul) nu justifică în mod 

adecvat comportamentul (recompensă slabă), subiectul inferează că factori intrinseci situaţiei 

(experimentul) se află la baza comportamentului său, deci că are o atitudine favorabilă faţă de 

experiment. în cazul în care circumstanţele sînt suficiente pentru justificarea comportamentului, 

subiectul inferează că aceşti factori circumstanţiali se află de fapt la baza comportamentului său. 
Pentru testarea propoziţiilor lui Bem, Kiesler, Nisbett şi Zâna (1969) i-au lăsat • pe subiecţi să creadă 

că sînt asistenţii experimentatorului într-un studiu destinat să ! 
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testeze numărul şi natura argumentelor necesare pentru convingerea unui interlocutor. Sarcina 

subiecţilor consta în a-i determina pe trecători să semneze o petiţie împotriva poluării atmosferice, 

prezentîndu-le argumente convingătoare. Experimentatorul dădea consemne subiectului asistent care 

trebuia să obţină semnarea petiţiei contra poluării atmosferice şi unei alte persoane - un complice care 

trebuia să participe şi el, chipurile, la această experienţă ca asistent al experimentatorului -ce trebuia să 

obţină semnarea unei petiţii în favoarea securităţii rutiere. Pentru jumătate din subiecţi, complicele 

anunţă că el consideră că securitatea rutieră este o problemă importantă şi că este fericit să-i convingă 

pe ceilalţi de o cauză în care crede el însuşi. în alţi termeni, complicele indică subiecţilor că actele sale 

corespund propriilor sale convingeri. Pentru cealaltă jumătate din subiecţi, nu se menţionează o 

asemenea corespondenţă între comportament şi atitudine, iar complicele nu induce subiecţilor ideea 

unui acord între convingerile sale şi ceea ce trebuie să facă. Se măsoară apoi poziţia subiecţilor faţă de 

poluarea atmosferică. Subiecţii plasaţi în prima condiţie experimentală sînt mai opuşi poluării 

atmosferice decît cei din a doua condiţie (care au o atitudine apropiată de cea a subiecţilor dintr-un 

grup martor). 
Această experienţă arată că este posibil ca, prin manipularea normei dintr-o situaţie, subiecţii să fie 

determinaţi să-şi infereze atitudinile din conduite. După cum scriu autorii, expunerea de argumente 

contra poluării atmosferice „... nu implică în mod necesar aderarea la conţinutul acestui discurs. Este 

posibil ca numeroase comportamente să fie neutre şi să nu sugereze nimic în privinţa credinţelor, în 

afară de cazul în care se induce ideea că modul de comportament are o legătură cu credinţele" (Kiesler, 

Nisbett şi Zâna, 1969, 322). 



în concluzie, la această parte consacrată auto-atribuirii, vom menţiona un curent de cercetare care se 

interesează de atribuirea succesului şi eşecului şi de redefinirea diferitelor tipuri de cauzalitate ce pot fi 

inferate. Prima ipoteză ar fi că individul încearcă să menţină o înaltă stimă de sine, atribuindu-şi 

succesul unor cauze interne şi eşecul unor cauze externe: este vorba despre „bias-ul de complezenţă" 

(de exemplu, profesorii ar avea tendinţa de a atribui eşecul şcolar elevilor şi reuşita acestora propriei 

lor munci). Dar, după cum arată Weiner (Weiner et al., 1972), atribuirea unei cauzalităţi interne evocă, 

înainte de toate, referinţa la capacităţile şi competenţele actorilor, pe cînd atribuirea unei cauze externe 

este interpretată cel mai adesea ca o imputare a cauzalităţii unor factori precum şansa sau hazardul. în 

această conceptualizare, ar fi confundate, în acelaşi timp, dimensiunea intern/extern şi dimensiunea 

stabil/instabil. Pentru depăşirea acestei dificultăţi, Weiner propune o analiză a atribuirii cauzale care 

integrează aceste două dimensiuni, ceea ce trimite la patru factori cauzali posibili: 
-   efortul (intern şi instabil); 
-   capacitatea sau competenţele, aptitudinile (interne şi instabile); 
-   şansa (externă şi instabilă); 
-   dificultatea sarcinii (externă şi stabilă). 
Două cercetări relatate de Luginbuhl, Growe şi Kahan (1975, 1990) arată că succesul, conform 

predicţiilor lor, este perceput înainte de toate ca datorîndu-se unor cauze interne. Totuşi, dacă reuşita 

este atribuită unor factori interni, este vorba despre factori interni instabili (efortul) mai degrabă decît 

de factori interni stabili (competenţele). Reuşita ar fi, deci, înainte de toate, atribuită unor factori pe 
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care subiectul îi poate controla, pe cînd eşecul ar fi mai degrabă atribuit unor factori stabili fie interni 

(lipsa competenţelor pentru sarcina specifică), fie externi (dificultatea sarcinii). 
Dacă un „bias de complezenţă" modulează auto-atribuirile, vom vedea că şi alte distorsiuni mai mult 

sau mai puţin sistematice modifică procesele inferenţiale. 
4. „Eroarea fundamentală" 
Am fi tentaţi să credem că, dacă o persoană este obligată (de exemplu în funcţie de exigenţele unui rol) 

să realizeze un anume tip de acţiune, i se va atribui mai degrabă o cauzalitate externă şi nu vom crede 

în atribuirea unor caracteristici personale. Or, lucrurile nu sînt atît de simple. Am văzut în cercetarea 

lui Steiner şi Field că dimensiunea libertate sau absenţa libertăţii de alegere nu afecta atitudinea faţă de 

complice. într-o serie de experimente realizate de Jones şi Harris (1967), se cerea subiecţilor să 

citească un text sau să asculte un discurs scris, chipurile, de un alt student (acest text sau discurs 

expunea anumite luări de poziţie, de exemplu, opinii pro- sau anti-castriste în cadrul unui curs de 

ştiinţe politice sau declaraţii în favoarea sau contra segregării într-un experiment de psihologie). 

Sarcina subiecţilor consta apoi în estimarea adevăratelor, „realelor" opinii ale persoanei care redactase 

această comunicare. în funcţie de condiţiile experimentale, se spunea subiecţilor fie că persoana care 

redactase comunicarea fusese total liberă să o facă sau nu (condiţie de „alegere" sau de rol liber ales), 

fie că i se ceruse să scrie acest tip de text (condiţie de „nealegere" sau rol desemnat). Rezultatele arată 

că, chiar în condiţia de „nealegere", subiecţii deduc atitudinile studentului presupus a fi redactat 

comunicarea plecînd de la comportamentul său manifest, adică plecînd de la opiniile conţinute în 

textul citit sau ascultat. Aceste rezultate sugerează că atribuirile în privinţa celuilalt sînt realizate 

înainte de toate în termeni de dispoziţii personale. S-a convenit, pe urmele lui Ross (1977), ca 

fenomenul să se numească „eroarea fundamentală". 
în 1981, Jellison şi Green fac apel la o „normă de internalitate" pentru a explica faptul că atribuirile de 

cauzalitate internă sînt privilegiate faţă de atribuirile de cauzalitate externă. Acelaşi lucru este sugerat 

de Beauvois (1984) cînd avansează ideea că distincţia între cauzalitatea internă şi cauzalitatea externă 

ar avea mai ales valoare nominativă. Vorbind de „normă" de internalitate, el trimite la determinismul 

social şi la relativitatea acestei aşa-numite „erori fundamentale". Această normă de internalitate „1. 

este mai întîi norma unui grup social (privilegiat); 2. face obiectul unei achiziţii diferenţiale în timpul 

dezvoltării" (Beauvois, 1984, 105). într-adevăr, numeroase studii lasă să se creadă că această normă de 

internalitate este sensibilă la cultură (membrii comunităţii anglo-saxone din Statele Unite fiind mai 

„interni" decît concetăţenii lor portoricani, indieni, mexicani,...), observîndu-se o evoluţie a copiilor 

către internalitate, evoluţie cu atît mai rapidă la copiii din clasele favorizate, Ar fi vorba deci de „o 

reprezentare privilegiată a claselor favorizate, un tip de raport cu lumea specific «oamenilor bine 

situaţi»" (Beauvois, 1984, 109). Din această perspectivă, rezultatele numeroaselor cercetări arată că 



subiecţii atribuie mai multă valoare indivizilor care privilegiază explicaţiile interne sau că, doritori să 

lase o bună imagine despre ei înşişi, subiecţii au tendinţa de a da explicaţii interne propriului lor 

comportament (a se vedea Dubois, 1987). 
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5. Diferenţe între auto- şi hetero-atribuiri 
Numeroase cercetări se referă la diferenţele existente între atribuirile realizate de un actor plecînd de la 

propriul său comportament şi cele efectuate de un observator asupra comportamentului actorului. 

Astfel, Nisbett, Caputo, Legant şi Maracek (1983) arată că un observator martor la răspunsurile unui 

actor căruia i se cerea un serviciu prezice că acest actor va răspunde la fel în viitor unei cereri identice 

(făcînd deci o atribuire relativ internă). Dimpotrivă, actorul însuşi nu prezice o asemenea 

corespondenţă între comportamentul său prezent şi cel viitor. Aceşti autori descoperă, de asemenea, că 

studenţii atribuie mai multe trăsături de personalitate în descrierea celuilalt decît în propria lor 

descriere. Pe de altă parte, cînd se cere studenţilor să-şi justifice propria alegere şi pe cea a celui mai 

bun prieten (de exemplu, alegerea „prietenei" sau orice altă problemă importantă, precum alegerea 

cursurilor), ei fac, faţă de descrierea propriei alegeri, mai puţine atribuiri în termeni de „entităţi" cînd 

trebuie să descrie alegerea prietenului şi mai multe atribuiri în termeni de dispoziţii (adică descriu mai 

rar motivele alegerii în termeni de atribute intrinseci „prietenei" sau cursurilor decît în termeni 

referitori la personalitatea prietenului lor). 
Să descriem o altă cercetare, a lui Storms (1973, 1990) referitoare la diferenţa înte auto- şi hetero-

atribuiri. Subiecţii (120 de studenţi) sînt repartizaţi în grupuri de patru persoane. Doi dintre subiecţii 

din fiecare grup joacă rolul de „actori" şi sînt angajaţi într-o scurtă conversaţie în scopul de a „face 

cunoştinţă". Ceilalţi doi subiecţi din fiecare grup sînt „observatori" care supraveghează cîte un actor în 

timpul conversaţiei. Un chestionar permite mai tîrziu să se sesizeze atribuirea cauzelor propriului 

comportament în conversaţie de către fiecare actor în termeni de dispoziţie (cauze interne) sau de 

situaţie (cauze externe). în acelaşi mod, fiecare observator face atribuiri referitoare la cauzele 

comportamentului actorului căruia îi era „destinat" (actorul pe care l-a obsevat). Conversaţia între doi 

subiecţi „actori" este înregistrată pe video şi prezentată anumitor subiecţi înainte de completarea 

chestionarului, ceea ce permite să se inducă o manipulare experimentală a ceea ce Storms numeşte 

„orientarea vizuală". Se creează astfel trei condiţii experimentale: 
-   o primă condiţie martor în care nu se prezintă subiecţilor o înregistrare video înainte de chestionar; 
-   o a doua condiţie în care se prezintă subiecţilor aceeaşi imagine ca şi cea pe care au avut-o în timpul 

discuţiei {orientarea originală, adică, pentru fiecare subiect, înregistrarea comportamentului 

partenerului de discuţie şi, pentru fiecare subiect observator, înregistrarea video a actorului pe care l-a 

urmărit în timpul conversaţiei); 
-   o a treia condiţie în care se prezintă subiecţilor o nouă orientare în raport cu cea avută în prima fază 

experimentală (adică propria lor imagine în cazul subiecţilor actori şi înregistrarea subiectului pe care 

nu l-au urmărit pentru observatori). Tabelul 2 dă mediile diferenţelor dintre scorul atribuirii interne 

(dispoziţii) şi scorul atribuirii externe (situaţie) pentru actorii şi observatorii aflaţi în diferite condiţii 

experimentale. 
în condiţiile non-video şi în orientarea originară, actorii atribuie situaţiei, faţă de observatori, relativ 

mai multe cauze ale comportamentului lor. Totuşi, cînd o nouă orientare este prezentată subiecţilor, 

actorii atribuie, faţă de observatori, mai multe cauze ale comportamentului lor propriilor lor dispoziţii 

decît observatorii. 
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Tabelul 2 - Diferenţele între atribuirile dispoziţionale şi atribuirile la situaţie 
Video 
Atribuiri_____________________Non-video Orientare originală   Nouă orientare 
Din partea actorului, pentru 
propriul comportament                     2,25                0,15                    6,80 
Din partea observatorului pentru 
actorul căruia îi era asociat în prima 
parte a experimentului                      4,80                4,90                    1,60 



După Storms, 1973 
Pentru un subiect observator care, într-o primă fază, a observat o persoană şi care vede apoi al doilea 

actor, se poate crede că o relativă asemănare în comportamentul celor doi actori îl determină să 

atribuie situaţiei de interacţiune cauza comportamentului lor. Dar cum se poate explica atribuirea de 

către actor a propriului său comportament cînd se găseşte în situaţia de „nouă orientare" ? Trebuie, se 

pare, să facem apel la lucrările asupra conştiinţei obiective de sine dezvoltate mai ales de Wicklund 

(1975). Actorul însuşi este determinat să-şi atribuie mai multe dispoziţii personale fie şi numai prin 

plasarea unei oglinzi sau a unei camere de luat vederi în faţa sa, individul devenind astfel conştient de 

sine. 
Aceste rezultate au dus la reconsiderarea poziţiei lui Bem conform căreia indivizii ar fi simpli 

observatori ai propriului lor comportament, percepţia de sine fiind identică cu percepţia celuilalt atunci 

cînd se dispune de aceleaşi informaţii asupra propriei persoane şi asupra celuilalt. O primă explicaţie a 

acestor diferenţe între auto- şi hetero-atribuire este avansată în 1972 de Jones şi Nisbett. Pentru aceşti 

autori, dacă actorul îşi percepe propriul comportament ca un răspuns la situaţie, iar observatorul 

atribuie acelaşi comportament dispoziţiilor personale ale actorului, aceasta ilustrează faptul că actorul 

nu este o dublură, o copie a observatorului. Pe de o parte, actorul şi observatorul nu posedă aceeaşi 

informaţie: actorul dispune de mai multe detalii decît observatorul asupra genezei comportamentului 

său, asupra circumstanţelor, istoricului, experienţelor anterioare. Pe de altă parte, ceea ce contează 

pentru actor nu este neapărat important pentru observator şi actorul dispune de informaţii asupra 

motivaţiilor sale care pot rămîne străine observatorului, în plus, salienţa informaţiei disponibile şi, în 

cele din urmă, tratamentul informaţiei ar fi diferite. Pentru observator, comportamentul ca atare este 

important şi nu contextul în care apare acest comportament: el compară actorul cu alte persoane 

plasate într-o aceeaşi situaţie şi este determinat să facă atribuiri asupra dispoziţiilor acestui actor. 

Actorul şi-ar evalua, dimpotrivă, comportamentul relativ la alte comportamente din alte contexte şi nu 

în raport cu acţiunile celorlalţi: situaţia explică, în acest caz, comportamentul său. 
Propunerea conform căreia actorii şi observatorii efectuează atribuiri diferite cînd trebuie să explice un 

comportament specific a fost repusă în chestiune de Buss (1978). Pentru acest autor, actorii şi 

observatorii ar fi implicaţi diferit faţă de comportamentul care trebuie explicat. în aceste condiţii, a 

cere unui actor să-şi explice comportamentul nu echivalează cu a cere unui observator să explice 

acelaşi comportament. Cînd cerem unui actor să-şi explice comportamentul, îi cerem să-şi justifice 

acţiunea în raport cu normele admise. Actorul îşi explică în acest caz comportamentul în termeni de 

motive, în timp ce observatorul explică acelaşi comportament în termeni de cauze. De aceea, „cauzele 

şi motivele sînt ca'egorii [ 
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logic distincte pentru explicarea diferitelor aspecte ale comportamentului. Cauzele sînt ceea ce 

provoacă schimbarea. Motivele explică de ce s-a produs o schimbare" (Buss, 1978, 1311). Explicaţia 

propriului comportament de către actor ar fi deci, înainte de toate, o justificare sau o raţionalizare a 

acţiunii sale în raport cu normele dominante. Cît despre observator, el se va referi la cauze, la motive 

sau la amîndouă pentru a explica acelaşi comportament. 
6. Cînd au loc atribuirile? 
întrebarea pe care ne-o vom pune în concluziile acestui capitol se referă la generalitatea acestor 

activităţi de inferenţă în viaţa cotidiană. într-adevăr, nu se poate ocoli reflecţia asupra condiţiilor de 

activare a proceselor de atribuire: trebuie să ne întrebăm cînd realizăm procese cognitive de atribuire şi 

dacă ne aflăm întotdeauna în căutarea unei explicaţii pentru orice. 
întorcîndu-ne la Heider, atribuirea ar interveni, în opinia lui, înainte de toate, atunci cînd apare o 

incoerenţă sau o instabilitate a mediului, cînd o incertitudine sau un conflict apasă asupra acestui 

mediu. Nu căutăm deci neapărat o explicaţie la orice; ne punem mai degrabă întrebarea „de ce" în faţa 

neaşteptatului, straniului, nefamiliarului. în această privinţă, se poate menţiona celebra cercetare a lui 

Langer, Blank şi Chanowitz (1978) care s-a desfăşurat astfel: un complice al experimentatorului se 

strecoară într-o coadă de studenţi care aşteaptă să le vină rîndul la făcut fotocopii. Intruziunea lui este 

însoţită de una din cererile următoare : „scuzaţi-mă, am X fotocopii de făcut, pot folosi copiatorul?" 

(cerere fără justificare); „scuzaţi-mă, am X fotocopii de făcut, pot folosi copiatorul, întrucît sînt foarte 

grăbit?" (cerere cu justificare); „scuzaţi-mă, am X fotocopii de făcut, pot folosi copiatorul, întrucît am 

fotocopii de făcut?" (cerere cu falsă justificare). Cînd cererea nu era foarte costisitoare pentru subiecţi 



(5 fotocopii), cererea cu o falsă justificare beneficiază de aceeaşi complezenţă din partea subiecţilor ca 

şi cererea justificată. Nu la fel stau lucrurile atunci cînd cererea este mai importantă (20 de fotocopii). 

Pentru autori, în cursul normal al vieţii cotidiene, oamenii analizează situaţia verificînd numai dacă 

derularea evenimentelor se face conform aşteptărilor, dacă ele au loc conform scenariului obişnuit. 

Scenariul pe care subiecţii îl au în cap într-o cercetare de acest gen implică o cerere şi o justificare. 

Cînd cererea nu este foarte importantă, subiecţii se asigură pur şi simplu că scenariul este respectat, 

fără să continue analiza. Iar forma sintactică a cererii cu o falsă justificare răspunde acestui scenariu, 

chiar dacă justificarea avansată nu are validitate. 
Cînd ne angajăm în activităţile cotidiene şi familiare sau cînd observăm activităţi de acest gen, ne-am 

baza deci pe ceea ce, pe urmele lui Abelson (1969) s-ar numi „script". Prin script se înţelege o 

secvenţă de evenimente coerente aşteptate de individ, implicîndu-l fie ca actor, fie ca observator. 

Evenimentele simple aflate la baza scriptului sînt „figuri". Scripturile pot fi mai mult sau mai puţin 

complexe, de la scriptul episodic care pune în scenă o situaţie concretă la scriptul ipotetic care permite 

luarea în calcul a diferitelor eventualităţi, trecînd prin scriptul categorial care operează o generalizare, 

punînd în joc evenimente diferite, care pot fi totuşi grupate într-o aceeaşi clasă. Scriptul este deci un 

fel de structură conceptuală care se referă la un lanţ de evenimente sau la o secvenţă de acţiune. 

Scripturile sînt acel gen de scenariu învăţat, care se referă la modul în care trebuie să ne comportăm în 

cutare sau cutare situaţie, la secvenţa evenimenţială pe care ne aşteptăm s-o vedem 
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derulîndu-se. Ele furnizează categorii predeterminate, scheme stereotipe care ne permit să acţionăm 

fără să avem de dat de fiecare dată un sens situaţiilor în care ne găsim, să ne comportăm în mod 

rutinier sau, în orice caz, non-conştient. Scriptul devine deci un ghid de acţiune. 
Foarte adesea, putem face deci economie de această activitate mentală implicată în căutarea unei 

explicaţii, în măsura în care au fost integrate schemele stereotipe ale comportamentelor şi atitudinilor, 

scheme ce ne permit să acţionăm fără să realizăm o activitate reflexivă. în aceste condiţii, afirmă 

Langer et al., ne-am afla într-o stare de mindlessness (opusă unei stări de mindfullness): o stare de 

„tensiune cognitivă redusă". în această stare, indivizii s-ar mărgini să verifice respectarea anumitor 

reguli de succedare a evenimentelor (scripturile corespunzătoare acestor succesiuni codificate de 

evenimente), evitînd astfel recursul la activităţi cognitive mai sofisticate, precum activităţile de 

inferenţă. 
Dimpotrivă, cînd scenariul lipseşte sau cînd ceva nu corespunde aşteptărilor noastre, au loc activităţi 

inferenţiale. Activităţile cognitive care vizează „familiarizarea cu neobişnuitul", după formularea lui 

Moscovici (1981) ar fi întreprinse atunci cînd se constată un decalaj între ceea ce este şi ce ar trebui să 

fie, cînd sîntem confruntaţi cu neaşteptatul. 
J.-C. D. 
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Capitolul 12 

REACTANTA PSIHOLOGICĂ 
în cartea sa asupra reactanţei psihologice, Brehm (1963) prezintă o schiţă a unei teorii psihologice a 

libertăţii. Conform acestei teorii, de fiecare dată cînd un comportament accesibil individului este, 

pentru un motiv sau altul, retras din cîmpul său de posibilităţi (sau ameninţat să dispară), acest individ 

resimte o restrîngere a libertăţii, ceea ce trezeşte în el o stare de „reactanţă psihologică", stare 



emoţională orientată către redobîndirea libertăţii. Această stare va fi dedusă din diferitele 

comportamente rezultate: reevaluarea alegerii ameninţate, exprimarea unei alegeri diferite de alegerea 

propusă, schimbarea de atitudine faţă de poziţia prezentată, etc. Amploarea sau importanţa acestei 

reactanţe psihologice variază în funcţie de trei factori: importanţa comportamentelor eliminate sau 

ameninţate cu eliminarea; proporţia comportamentelor eliminate sau ameninţate cu eliminarea şi 

intensitatea ameninţării. Să luăm în considerare fiecare din aceşti trei factori. 
1.  Reactanţă va fi cu atît mai puternică cu cît comportamentul eliminat este mai important pentru 

subiect. Această importanţă este, pentru Brehm, în funcţie de valoarea instrumentală a 

comportamentului, adică în funcţie de capacitatea sa de a satisface o nevoie aparte în ochii subiecţilor. 

Această importanţă se evaluează relativ la ansamblul comportamentelor libere într-o situaţie dată. 

Astfel, reactanţă va fi o funcţie directă a importanţei comportamentelor eliminate faţă de importanţa 

altor comportamente libere. 
2.  Reactanţă va fi cu atît mai mare cu cît proporţia comportamentelor eliminate va fi mai mare. Astfel, 

presupunînd un singur comportament eliminat sau ameninţat să fie eliminat, importanţa reacţiei va fi 

mai mare dacă acesta face parte dintr-un ansamblu de trei şi nu de zece comportamente. Acelaşi 

raţionament poate fi urmat luînd în considerare că mai multe comportamente pot fi eliminate în acelaşi 

timp dacă sînt legate între ele. 
3.  Cînd nu există decît o ameninţare, reactanţă va fi cu atît mai mare cu cît ameninţarea este mai 

puternică, adică odată cu creşterea probabilităţii ca respectivul comportament să fie efectiv eliminat. 

Cînd ameninţarea provine din partea unui agent uman, această presiune va fi cu atît mai mare cu cît 

puterea socială a agentului va fi mai mare. Gradul de reactanţă va depinde şi de proporţia altor 

comportamente ameninţate. 
In fine, pentru ca o ameninţare să fie percepută de către un individ, ea nu are nevoie să îi fie adresată 

direct: observarea ameninţării sau a eliminării efective a unui comportament la o altă persoană este de 

ajuns pentru a genera la un subiect 
*■ 
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sentimentul de reactanţă. Vom vedea că, invers, reactanţa se poate diminua dacă există persoane-alibi 

care realizează comportamentul interzis subiectului. 
1. Importanţa ameninţării 
în cadrul unei vînzări promoţionale, cei însărcinaţi cu publicitatea folosesc diverse tehnici pentru a-i 

determina pe clienţi să cumpere anumite produse: presiunile folosite sînt fie implicite (nedînd 

clienţilor impresia că suferă o presiune), fie explicite. Cînd clienţii percep această presiune ca pe o 

reducere a libertăţii lor de cumpărare, ei încearcă un sentiment de reactanţă a cărui consecinţă este 

refuzul de a cumpăra produsul care face obiectul presiunii. Bazîndu-şi experienţa pe această analiză, 

Brehm şi Weiner (Brehm, 1966) studiază comportamentele cumpărătorilor în funcţie de diferitele 

presiuni care vizează vinderea unui anume produs. Acest experiment implică deci o simplă ameninţare 

la adresa libertăţii, de vreme ce subiecţii au în continuare posibilitatea de a refuza să se angajeze într-

un comportament de cumpărare a obiectului „indicat". Lunea şi marţea săptămînii dinainte de 

experiment, procentul de vînzare al unei pîini pentru sandviş fusese notat cu grijă. Lunea şi marţea 

săptămînii următoare, clienţii care intrau în magazin primeau din partea unei experimentatoare (care 

afirma că este plătită pentru asta sau cel puţin trebuia să răspundă aşa eventualelor întrebări) o foaie 

care îi invita să încerce respectiva pîine. Se manipulau două condiţii de presiune la cumpărare: în 

condiţia de presiune slabă, pe foaie scria: „astăzi, independent de faptul dacă aţi decis sau nu să 

cumpăraţi pîine, încercaţi, vă rugăm, pîinea X, la 25 de cenţi". în condiţia de presiune ridicată, fraza se 

termina printr-o cerere mai puternică: „... veţi cumpăra pîinea X". în plus, se introducea o presiune 

monetară: lunea, o monedă de 25 cenţi era oferită odată cu foaia (reprezentînd preţul exact al pîinii), în 

timp ce a doua zi se adăugau 35 de cenţi, adică mai mult decît preţul real al pîinii, ceea ce constituia o 

tentativă evidentă de a-l forţa pe client să se servească din pîinea X. Măsurile erau constituite de 

procentajul de pîine X cumpărată de către persoanele care au primit cartonul cu îndemnul de 

cumpărare. Rezultatele sînt date în tabelul 1, care face deosebirea între comportamentele de cumpărare 

ale bărbaţilor şi ale femeilor. 
Tabelul 1 - Procentele de cumpărare ale pîinii X 
Condiţie  Bărbaţi Femei 



Presiune slabă + 25 c.  37,5 70,0 
Presiune slabă + 35 c.  45,0 40,0 
Presiune ridicată + 25 c.  73,3 51,3 
Presiune ridicată + 35 c.  77,8 40,0 

După Brehm, 1966 
Procentul de cumpărare din săptămîna anterioară experimentului se situa între 11,1 % şi 23,6%, 
în ce priveşte femeile, se poate observa că ele cumpără tipul de pîine propus, mai ales cînd cele două 

tipuri de presiuni sînt joase, şi că rezistă de îndată ce se introduce o presiune ridicată. Teoria reactanţei 

se verifică deci în cazul femeilor. Dimpotrivă, efectul prezis nu se verifică în cazul bărbaţilor, care 

cumpără cu atît mai mult pîinea X cu cît presiunea este mai ridicată, ceea ce este contrar teoriei. 

Brehm explică acest rezultat neaşteptat prin faptul că bărbaţii, cunoscînd mai puţin diferitele produse, 

nu ar resimţi reactanţa, ceea ce ar explica faptul că, în cazul lor, 
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acceptarea influnţei creşte odată cu presiunea: cumpărătorii mai puţin avertizaţi sînt mai uşor 

influenţaţi de mesajele publicitare. în realitate, acest rezultat pune, poate, în lumină mecanismele 

reactanţei, subliniind rolul jucat de importanţa comportamentelor ameninţate pentru individ. 

Cumpărăturile făcînd parte din definiţia curentă a rolului feminin, cel puţin în epoca în care a fost 

realizată cercetarea, femeile se „definesc" prin aceste comportamente. Refuzul unor presiuni explicite 

pentru cumpărarea unui produs poate fi deci o procedură psihosocială de restaurare a unei imagini 

pozitive de sine. în afară de aceasta, capitolele asupra comparării şi diferenţierii au arătat că indivizii 

defavorizaţi tind să inventeze proceduri de diferenţiere, mai ales cînd acestea duc la o imagine pozitivă 

de sine. 
Importanţa comportamentelor ameninţate pentru identitatea de sine în fenomenul de reactanţă 

psihologică este ilustrată şi de alte experimente, care se inspiră în bună măsură, după cum se poate 

remarca, din paradigmele influenţei sociale (Wicklund, 1974). într-unui din ele, citat de Brehm, la 

sosire, subiecţii găseau în sala de experiment un alt student (un complice). Experimentatorul prezenta 

două sarcini între care subiecţii aveau de ales: ei trebuiau să bifeze literele c şi n (sarcina A) sau d şi p 

(sarcina B) pe o foaie dactilografiată. în condiţia de importanţă redusă, el prezenta sarcina ca pe un 

sondaj care urma să servească drept bază unei cercetări ulterioare. în condiţia de importanţă ridicată, el 

prezenta sarcina ca pe un test de personalitate, alegerea între două teste avînd un aspect revelator. 

Experimentatorul ieşea, cerîndu-le subiecţilor să se aştearnă la lucru. în acest moment, complicele îi 

propunea subiectului naiv să realizeze sarcina A (sau B). Rezultatele arată că, în ambele condiţii 

experimentale, subiecţii aleg mai puţin sarcina propusă de către complice decît subiecţii unei condiţii 

de control în care nu se exercită nici o presiune şi aceasta cu atît mai puţin cu cît importanţa personală 

a sarcinii creşte. Aceste rezultate se înscriu deci în cadrul predictiv al teoriei şi, în plus, confirmă 

interpretarea noastră: importanţa este într-adevăr manipulată prin introducerea sarcinii ca un test de 

personalitate, ceea ce angajează în mod direct identitatea subiectului în situaţia experimentală. 
Un alt experiment (Wicklund şi Brehm, 1968) caută să arate că, dacă subiecţii se simt competenţi 

pentru o sarcină dată, ei vor resimţi ca pe o atingere la propria lor libertate orice tentativă de a le 

impune o soluţie şi vor respinge această alegere impusă, mai des decît subiecţii incompetenţi. 
Subiecţii soseau la laborator în grupuri de patru, unde experimentatorul le cerea să dea un test cu un 

nume fictiv. Pentru aceasta, ei trebuiau să aprecieze calificarea a doi candidaţi pentru un post relativ 

important, în funcţie de cîteva informaţii de care dispuneau. După relevarea răspunsurilor şi după o 

analiză fictivă, o jumătate din subiecţi aflau că au obţinut un scor excelent la acest test de capacitate de 

judecată socială (competenţă) sau un scor mediu (competenţă redusă). Experimentatorul îi informa 

apoi asupra opiniei unui alt membru al grupului, considerat deosebit de competent în urma testului. 

Pentru jumătate din subiecţi, acest membru competent afirma: „Nu e nici o problemă, X e cel mai bun 

dintre cei doi candidaţi" (ameninţare puternică), în timp ce pentru cealaltă jumătate ameninţarea era 

slabă: „X este cel mai bun din cei doi candidaţi". Subiecţii trebuiau să aprecieze din nou capacităţile 

celor doi candidaţi, cu ajutorul unei scări de şapte puncte. 
Diferenţa de scoruri înainte şi după recepţionarea comunicării constituie măsura influenţei. Tabelul 2 

prezintă schimbările în evaluare, semnul negativ semnalînd îndepărtarea noii aprecieri faţă de poziţia 

propusă de comunicare (manipulată, de fapt, de către experimentator). 
jp 
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Tabelul 2 - Schimbări în evaluarea candidatului X 
Subiecţi                                                                           Ameninţare 
slabă              puternică 
„Competenţă înaltă"                                                    -2,37               +0,07 
„Competenţă scăzută"____________________________+0,76________+2,14 
După Wicklund şi Brehm, 1968 
Diferenţa de scoruri înainte şi după recepţionarea comunicării constituie măsura influenţei. Tabelul 2 

prezintă schimbările în evaluare, semnul negativ semnalînd îndepărtarea noii aprecieri faţă de poziţia 

propusă de comunicare (manipulată, de fapt, de către experimentator). 
Rezultatele arată că ambele variabile independente au avut efect: subiecţii „incompetenţi" sînt mai 

influenţaţi decît subiecţii care se cred competenţi. Caracterul persuasiv al comunicării determină, de 

asemenea, un efect mai slab decît simpla informaţie. în plus, o analiză internă a datelor relevă că 

efectul variabilei presiune nu este statistic semnificativ decît pentru subiecţii care se consideră 

competenţi. Astfel, reactanţa este intim legată de poziţia socială pe care subiectul crede că o ocupă, de 

vreme ce o influenţă negativă se manifestă numai dacă subiectul se simte superior în sarcina dată. 
2. Reactanţa: publică sau privată 
într-un experiment al lui Brehm şi Mann (1975), subiecţii credeau că participă la un studiu asupra 

luării de decizii în grup într-o problemă de ecologie. Pentru întărirea sentimentului de apartenenţă la 

grup, subiecţii, studenţi, în grupuri de cinci sau şase începeau prin a se prezenta (gusturi, interese, etc), 

trebuind apoi să-şi exprime preferinţele pentru ceilalţi membri ai grupului. în acest punct, se 

manipulează două condiţii: subiecţii primesc rezultatele fictive ale alegerilor, jumătate dintre ei 

crezînd că sînt foarte atractivi pentru ceilalţi membri ai grupului, cealaltă jumătate crezîndu-se puţin 

atractivă. în plus, se manipulau două nivele de importanţă a libertăţii de alegere : în condiţia de 

importanţă mare, subiecţii credeau că vor primi 10 dolari dacă răspunsul lor era „exact", adică dacă el 

coincidea cu poziţia unei echipe de oameni de ştiinţă. în condiţia de importanţă scăzută, remuneraţia 

era nesemnificativă. în plus, subiecţii erau informaţi că o recompensă globală de 15 dolari urma să fie 

împărţită între ei, grupul decizînd modul de împărţire a banilor. Procedura de grup începea în acest 

moment, toate comunicările fiind scrise, Subiecţii răspundeau mai întîi la problema de dezbătut cu 

ajutorul unei scări de 30 de puncte. După relevarea răspunsurilor, li se prezenta subiecţilor o distribuţie 

fictivă a răspunsurilor membrilor grupului. De fiecare dată, ceilalţi membri ai grupului dăduseră, 

chipurile, un răspuns situat la 15 puncte distanţă faţă de răspunsul subiectului însuşi (cu o variaţie de 7 

puncte). în acest moment, se admiteau comunicări scrise între membri; dar, interceptate de către 

experimentator, ele erau înlocuite de comunicări dinainte pregătite, identice pentru toţi subiecţii. Prima 

comunicare cerea subiectului să explice de ce făcuse o asemenea alegere. A doua (fiecare comunicare 

venea de la un membru diferit) semnala diferenţa de opinie între subiectul naiv şi grup, şi argumenta 

opinia grupului. A treia spunea ceva de genul: „De ce nu vă modificaţi opinia? Dacă o veţi face, voi 

vota pentru ca 6 din 
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cei 15 dolari să vă revină". Se introducea asfel o presiune, întărită de un mesaj din partea unui membru 

care afirma că este de acord cu propunerea de a-i atribui 6 dolari. 
La capătul acestui schimb de comunicări, studiul schimbărilor de opinie se făcea în trei etape: primele 

două se efectuau în condiţia de presiune în direcţia schimbării. Subiecţii răspundeau mai întîi, tot în 

scris, întrebărilor, indicîndu-şi identitatea pentru ca grupul să poată cunoaşte opinia lor. în ce priveşte 

cea de-a doua măsură, subiecţii completau apoi un chestionar anonim, în care una din întrebări era 

aceeaşi cu cea din ansamblul procedurii: măsura era privată, dar grupul juca încă un rol important, de 

vreme ce mai avea de hotărît în privinţa distribuirii recompensei. 
Se făceau în scris propunerile de distribuire a celor 15 dolari şi se cerea apoi (a treia oară) opinia 

subiecţilor referitoare la problema discutată în grup. Răspunsul nu mai era anonim, dar nu mai era 

destinat grupului, ci oamenilor de ştiinţă care comandaseră cercetarea. Pe baza acestui ultim răspuns 

urma să se decidă atribuirea unei prime de 10 dolari pentru răspunsurile exacte. Era deci vorba de un 

răspuns privat, în afara presiunii grupului, de vreme ce, aparent, experimentul era terminat. 
Tabelul 3 indică rezultatele obţinute în cele patru condiţii experimentale pentru cele trei măsuri 

repetate ale schimbării de opinie. 
Tabelul 3 - Media schimbărilor de opinie (relativ la poziţia iniţială) 



Condiţia                                     Salienţa grupului             Non-salienţa grupului 
__________________________public______privat____________privat_______ 
Importanţă scăzută 
atracţie redusă                        3,70 
atracţie ridicată                       8,62 
Importanţă ridicată 
atracţie redusă                        5,61 
atracţie ridicată____________-2,31 
După Brehm şi Mann, 1975 
0 schimbare este pozitivă cînd merge în direcţia poziţiei grupului; cînd se îndepărtează de 
aceasta, schimbarea este negativă. 
Autorii preziceau că acolo unde importanţa libertăţii era ridicată, presiunea va avea un efect de 

reactanţa asupra subiecţilor care se simt foarte atrăgători pentru grup, de vreme ce atracţia sporeşte 

presiunea resimţită. Efectul aşteptat era invers pentru subiecţii aflaţi în condiţia de importanţă scăzută, 

în care reactanţa va fi puţin resimţită, iar influenţa depinde de presiunea exercitată. Rezultatele 

confirmă aceste ipoteze în ce priveşte răspunsurile relevate „în cazul unei presiuni evidente a 

grupului", fie că acest răspuns era public sau privat. 
Totuşi, fapt neprecizat de teorie, în condiţia în care apare un efect de reactanţa (sub forma unei 

influenţe negative), subiecţii prezintă un maximum de influenţă atunci cînd presiunea grupului dispare. 

Dimpotrivă, în celelalte condiţii, art ioc o anume slăbire a acestei influenţe. Ce semnifică aceste 

rezultate? Moscovici şi Neve (1971) observaseră deja un fenomen de acest gen, rehi-înd de fapt o 

observaţie a lui Sherif (1937). într-o situaţie care se inspiră din tehnica „efectului autocinetic" 

discutată în capitolul despre producerea normelor, autorii confruntă un subiect cu un complice ale 

cărui răspunsuri se îndepărtează considerabil de cele ale subiectului. La un moment dat al procedurii, 

complicele era chemat să facă altceva, 
0» 
2,39 6,38 
3,69 
-2,85 
1,31 
3,77 
1,15 4,92 
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subiectul continuînd să răspundă, de astă dată singur. Rezultatele arată că în prezenţa complicelui 

aproape toţi subiecţii sînt influenţaţi. în condiţia de control în care complicele rămîne pînă la sfîrşitul 

experimentului, se produce un reviriment în timpul acestuia: influenţa diminuează foarte puternic 

pentru cea de-a doua jumătate din itemi. Dimpotrivă, în condiţia experimentală în care complicele se 

retrage în timpul procedurii, influenţa persistă. Acest efect s-ar datora, conform autorilor, semnificaţiei 

răspunsurilor în timpul interacţiunii. Comportamentul complicelui rămînînd pînă la capăt pe poziţiile 

sale iniţiale, aceasta ar căpăta semnificaţia unui blocaj al negocierii, a unei voinţe unilaterale de 

influenţare. Supunerea pînă la capăt are, în acest caz, o semnificaţie negativă. Dimpotrivă, cînd 

complicele se retrage, influenţa sa persistă, ceea ce îi face pe autori să afirme că absenţii pot avea 

uneori dreptate
1
. în orice caz, rezultatele lui Brehm şi Mann par să sugereze că o rezistenţă sporită în 

situaţia de influenţă socială, chiar dacă se manifestă mai clar în cazul unei evidenţe a raportului 

interpersonal între ţintă şi sursă, nu indică în mod necesar lipsa totală de impact al sursei la un alt nivel 

(a se vedea capitolul despre influenţa minorităţilor). 
3. Puterea şi reactanţa 
 
într-un experiment al lui Brehm (1966), subiecţii erau studenţi ai unui curs de psihologie, cărora li se 

cerea părerea asupra „maşinilor de învăţat". Anterior, ei răspunseseră unui pre-chestionar, în timpul 

unui curs, în care fusese introdusă o întrebare cheie, la care subiecţii vor răspunde din nou în faza 

experimentală. în timpul acesteia, derulată tot într-un curs, se cerea subiecţilor să citească o 

comunicare ce venea de la un expert: în condiţia de „prestigiu ridicat", acesta era „un eminent pedagog 

de la universitate", iar în condiţia de „prestigiu scăzut" un I „student care primise un premiu pentru 

acest text". Textul se pronunţa în favoarea maşinilor de învăţat şi se termina în mod diferit în condiţiile 



de presiune mare sau redusă: într-un caz, autorul scria „cred că ar trebui să folosim..." şi, în celălalt, 

„studenţii din facultăţi trebuie în orice caz să fie de acord cu folosirea...". După text figurau mai multe 

întrebări, între care una referitoare la opinia subiectului asupra acestei probleme. Tabelul 4 prezintă, 

pentru cele patru condiţii obţinute prin încrucişarea variabilelor prestigiu înalt - scăzut, presiune 

ridicată - slabă, numărul de subiecţi care nu îşi modifică (0) sau care îşi modifică opiniile în sensul 

poziţiei propuse (+) sau în sens invers (-). 
 
Tabelul 4 - Numărul de subiecfi care îşi modifică opiniile după citirea comunicării 
Condiţii                                                                       Schimbare de opinie 
_____________________________________(+)sau(0)_______________(M 
sursa: profesor 
presiune redusă                                      16                                  5 
presiune ridicată                                     7                                   8 
sursa: student 
presiune redusă                                      15                                  6 
presiune ridicată                                    12                                  2 
După Brehm, 1966 
1. Aluzie la maxima franceză „Les absents ont toujours tort", (n. t.) 
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Din rezultate reiese că presiunea ridicată afectează apariţia reactanţei, dar numai dacă sursa dispune de 

un anume prestigiu. Cînd această presiune provine de la un membru al propriului grup (student), 

reactanţă nu mai apare la subiect. După Brehm, presiunea nu mai este luată în serios dacă provine de la 

un student al cărui prestigiu este scăzut; propunerea studentului ar fi mai degrabă resimţită ca un apel 

la acordul grupului de studenţi. Această ultimă ipoteză pare cea mai plauzibilă: emiţătorul student fiind 

mai apropiat de subiecţi, aceştia se pot identifica cu el, pe cînd profesorul le ameninţă libertatea în 

măsura în care este exterior şi superior grupului. 
După cum indică studiul precedent, exercitarea puterii de către cei care ocupă un eşalon superior într-o 

ierarhie dată poate duce la efecte de reactanţă care implică respingerea influenţei. Se pune atunci 

problema susţinerii acestei puteri care riscă să fie slăbită. Un experiment al lui Worchel şi Brehm 

(1971) arată cum se pot disipa efectelor reactanţei folosind o persoană alibi, care realizează 

comportamentul interzis subiecţilor. 
Fiecare subiect era asociat cu doi complici pentru discutarea unui studiu de caz în relaţiile umane, ales 

dintre două posibilităţi, de egală atracţie conform unui sondaj. După citirea celor două cazuri, avea loc 

o discuţie de 7 minute în timpul căreia subiecţii nu trebuiau să-şi explice alegerea. Această scurtă 

interacţiune trebuia să permită reunirea întregii informaţii disponibile referitoare la cele două sarcini 

posibile şi, mai ales, să permită motivarea subiecţilor şi cunoaşterea complicilor. Subiecţii trebuiau 

apoi să aleagă prin vot secret scris şi experimentatorul anunţa o nouă discuţie referitoare la alegerea 

finală. 
într-o condiţie de control fără presiune, imediat după votul secret, experimentatorul cerea subiecţilor să 

completeze un chestionar presuspus a ajuta la înţelegerea modului de funcţionare a discuţiei. Printre 

diversele întrebări, una se referea la gradul de preferinţă pentru fiecare alternativă. Experimentul se 

încheia cu acest chestionar. 
într-o condiţie de presiune, după vot, începea o scurtă discuţie: unul din complici afirma: „Bine, e 

evident că vom lucra asupra cazului A (sau B pentru cealaltă jumătate din subiecţi), nu încape nici o 

discuţie", ceea ce constituia o ameninţare la adresa libertăţii de a alege celălalt caz. Experimentatorul 

oprea aici discuţia, cerînd subiecţilor să completeze acelaşi chestionar ca şi în condiţia de control. 

Teoria reactanţei prezice sporirea preferinţei exprimate pentru cazul respins de complice. 
în fine, în condiţia de presiune şi de restaurare a libertăţii, ameninţarea era aceeaşi, dar urmată de o 

remarcă din partea celui de-al doilea complice: „Stai o clipă, eu nu m-am decis încă pentru unul din 

cazuri", ceea ce exprima independenţa celui de-al doilea complice faţă de sursa de presiune. 

Experimentatorul oprea aici discuţia şi îi ruga pe subiecţi să completeze chestionarul. Teoria reactanţei 

prevede posibilitatea restaurării libertăţii prin persoană interpusă, prezicînd că simpla existenţă a unei 

persoane-alibi care restaurează libertatea va diminua sentimentul de reactanţă al subiecţilor. Subiecţii 

ar trebui, în consecinţă, să fie mai influenţaţi de propunerea primului complice decît în condiţia fără 



persoană-alibi. Rezultatele figurează în tabelul 5. 
Ambele ipoteze sînt verificate : în faţa unui subiect influent, subiecţii prezintă o influenţă negativă, 

descriind cealaltă alegere ca fiind mai atractivă, ceea ce indică faptul că în această condiţie a fost 

activată o stare de reactanţă. Cînd ameninţarea 

m 
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subzistă, dar complicele rămîne independent afirmînd că nu a ales (deci, implicit, că refuză comanda 

agentului ameninţător), se observă acest curios fenomen prin care subiecţii admit alegerea propusă, de 

vreme ce o consideră ca fiind evident mai atractivă. 
Tabelul 5 - Atracţia pentru cele două sarcini după interacţiune 
_____Condiţia__________________________________________Preferinţa 
Control (fără ameninţare)                                                       17,28 
Ameninţare                                                                         22,30 
Ameninţare + „restaurare"                                                    11,97 
După Worchel şi Brehm, 1971 
16 reprezintă punctul de preferinţă egală pentru ambele alternative, pe o scară de 31 de 
puncte. O cifră sub 16 indică o alegere în sensul celei propuse de către emiţătorul 
ameniţării, o cifră deasupra lui 16 - o alegere inversă. 
Printre mecanismele prin care un grup dominant îşi instaurează dominaţia, se înregistrează acelaşi 

paradox: pe de o parte, grupul dominant divizează, face distincţia între dominanţi şi dominaţi, 

discriminează, etc, stabilind deci bariere între categoriile sociale printr-un proces de excludere a 

dominaţilor; pe de altă parte, el pretinde impunerea unei norme unice, universale, dincolo de barierele 

pe care le creează. Acestea riscă deci să distrugă credinţa în universalitatea normelor propuse, dacă nu 

impuse. Pentru a evita această situaţie, grupul dominant ar asigura o anume mobilitate, permiţînd 

cîtorva membri ai grupului dominat să aceeadă la avantajele dominanţilor (bogăţie, putere, cultură...). 

Aceste persoane care urcă pe scara socială ar constitui de fapt „persoane-alibi", permiţînd să se 

mascheze divizarea şi subordonarea majorităţii puterii cîtorva persoane. 
Ar fi aceasta o indicaţie că reactanţa se înscrie în cadrul mai general al proceselor ce se derulează în 

timpul raporturilor sociale caracterizînd o societate divizată în dominanţi şi dominaţi ? Nici un efect de 

cauzalitate nu poate fi afirmat în stadiul actual al cercetărilor: ne vom mărgini să remarcăm acest 

straniu paralelism între procedurile psihosociale de restaurare a libertăţii individuale în cadrul unor 

raporturi interindividuale şi anumite proceduri de menţinere a unei dominaţii, dezvoltate într-un 

context social de discriminare. 
4. Limitele libertăţii 
Ultimele date experimentale despre care vom vorbi în acest capitol se referă la limitele apariţiei 

efectului de reactanţa, adică la redescoperirea libertăţii (Heilmann, 1976). Subiecţii erau trecătorii de 

pe o stradă care ducea la un supermagazin. Ei erau abordaţi de o experimentatoare care includea la 

întîmplare cei 360 de subiecţi în una din cele şase condiţii din planul experimental şi care cerea să 

semneze o petiţie (Price Control Now) în favoarea controlării preţurilor mărfurilor alimentare de către 

guvernul federal. La fiecare listă, pe care figurau deja vreo zece semnături, era ataşată o foaie ce 

trebuia citită cu atenţie, la cererea experimentatoarei. Această foaie oferea informaţii diferite în funcţie 

de cele trei condiţii experimentale în care se manipula ameninţarea. In prima din ele se spunea că: 

„Raymond T. Finster sa pronunţat împotriva rezoluţiei noastre şi pretinde că ea constituie un pericol 

pentru economie" (ameninţare slabă). A doua spunea despre acest personaj: „A afirmat 
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că oamenii nu ar trebui absolut deloc să fie autorizaţi să distribuie sau să semneze această petiţie" (ameninţare 

puternică), iar a treia adăuga: „El a spus că persoanele care vor semna vor fi notate cu grijă" (ameninţare 

puternică, plus ameninţare cu represalii). 
în fiecare din aceste condiţii, jumătate din subiecţi erau informaţi că Raymond T. Finster era membru al unei 

asociaţii locale de cetăţeni (putere redusă); pentru cealaltă jumătate din subiecţi, el era prezentat ca un important 

personaj oficial federal (putere ridicată). Tabelul 6 prezintă procentul de persoane care au acceptat să semneze 

petiţia (să subliniem că procedura normală a petiţiilor este nominală şi cere semnătura petiţionarului şi adresa lui, 

ceea ce îl face foarte uşor reperabil). 
Tabelul 6 - Procentajul persoanelor care au acceptat să semneze petiţia 



Intensitatea ameninţării                                         Puterea agentului ameninţător 
Redusă                    Ridicată 
redusă                                                                      52                           57 
ridicată                                                                     72                           77 
ridicată + represalii                                                 88                            18 
După Heilmann, 1976 
Rezultatele arată că, oricare ar fi statutul sursei, procentajul de semnături obţinute creşte odată cu ameninţarea, 

atîta vreme cît aceasta nu face apel la represalii posibile: explicaţia în termeni de reactanţă se aplică deci 

condiţiilor cu ameninţare slabă şt ridicată. Dar, cînd sursa ameninţării îşi anunţă intenţia de a releva numele 

semnatarilor, provocînd anticiparea unor consecinţe negative posibile, numai agentul fără putere produce 

reactanţă. într-adevăr, cînd ameninţarea vine de la un agent al puterii centrale, foarte puţine persoane îndrăznesc 

să semneze. Afirmarea libertăţii, consecinţă a stării de reactanţă, ar avea deci o limită esenţială în exercitarea ei 

efectivă atunci cînd apare ameninţarea exercitării puterii. Autonomia nu este recuperată decît cu condiţia 

libertăţii de acţiune. 
Reluînd aceeaşi procedură, un alt experiment asemănător este realizat numai cu sursa care dispune de putere (un 

personaj federal), cele trei condiţii de ameninţare fiind încrucişate cu două modalităţi ale unei alte variabile: într-

una din ele, procedura este asemănătoare cu cea din condiţia precedentă (subiecţii semnează şi îşi dau adresele), 

în timp ce în cealaltă subiecţii nu trebuie decît să semneze, fără să dea o adresă care îi face reperabili (condiţia 

anonimă). Datele din tabelul 7 arată că, sub ameninţarea represaliilor, efectul de reactanţă nu apare decît în 

condiţia de anonimat, de vreme ce în situaţia de non-anonimat numai o minoritate de subiecţi semnează, 

confirmînd astfel rezultatele primului experiment. Astfel, în faţa puterii, reactanţă este posibilă: dar restaurarea 

libertăţii nu este posibilă decît dacă raportul cu puterea este ocultat, mascat de anonimat. 
Tabelul 7 - Procentajele persoanelor care acceptă să semneze petiţia 
Intensitatea ameninţării                                                         Anonimat 
Nu                                Da 
slabă                                                               62                                78 
puternică                                                        84                                 84 
puternică + represalii                                     30                                88 
După Heilmann, 1976 
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în măsura în care fenomenele de reactanţă se referă la libertatea subiecţilor şi sînt activate atunci cînd 

o ameninţare sau o atingere a autonomiei lor le restrînge cîmpul de acţiune, problema esenţială este de 

a şti în ce condiţii apare ceea ce se poate numi iluzia libertăţii. Din experimentele pe care le-am relatat, 

interesate de restaurarea autonomiei de către subiect, a reieşit importanţa factorilor legaţi de statutul 

respectiv al subiecţilor şi al sursei ameninţării. Rezultă că apariţia reac-tanţei şi a procedurilor 

psihosociale care vizează restaurarea autonomiei pierdute sau ameninţate este legată de semnificaţii 

înrădăcinate în structura socială, în particular de dominare, şi care decurg din poziţia socială ocupată 

de subiecţi în ierarhia luată în considerare. Astfel, în loc de statutul teoretic de motivare intra-

individuală pe care i-l dăduse Brehm, reactanţă psihologică pare mai degrabă înscrisă în ansamblul 

raporturilor sociale caracteristice pentru funcţionarea unei societăţi date. 
G.M. 
• 
T 
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MODELUL ECHILIBRULUI 
Un întreg ansamblu de cercetări realizate în jurul anilor '50 poate fi regrupat sub denumirea de teorii 

ale consistenţei cognitive. Aceste lucrări se referă la universul cognitiv al indivizilor, adică la măsura 

în care aceştia ştiu ce cred în legătură cu obiectele din mediul lor, despre ei înşişi sau despre celălalt, 

despre raporturile între ei înşişi, celălalt şi diverse obiecte. Aceste teorii definesc o organizare aparte a 

elementelor universului cognitiv: raporturile între diferitele elemente cognitive trebuie să fie cît mai 

armonioase, cît mai satisfăcătoare, pe scurt, coerente. Ceea ce duce direct la ipoteza de bază a oricărei 

teorii a consistenţei : travaliul cognitiv este orientat către stabilirea sau restabilirea unor stări de 

echilibru între cogniţii. 
Heider (1946, 1971) va fi, prin modelul său al echilibrului cognitiv, cel dintîi care elaborează o 

formulare sistematică a unei teorii a consistenţei cognitive. Alte dezvoltări vor fi teoria congruenţei a 

lui Osgood şi Tannenbaum (1955), disonanţa cognitivă a lui Festinger (1957) pe care le vom regăsi 

expuse în capitolul următor, psiho-logica lui Abelson şi Rosenberg (1958), teoria consistenţei 

silogistice a lui McGuire (1960), tot atîtea teorii pe care prezentarea sintetică a lui Zajonc (1968), ca şi 

lucrarea colectivă a lui Abelson şi al. (1968) le trec în revistă. 
Limitîndu-ne în acest capitol la modelul echilibrului, după o prezentare a principiului de bază, vom 

vedea cum s-au născut, din formularea iniţială a lui Heider, prelungirile formalizate şi experimentale. 

Un ansamblu de cercetări ne va permite apoi să punem problema generalităţii unui asemenea model de 

echilibru, chestiune probabil pertinentă pentru toate teoriile referitoare la consistenţa cognitivă, a căror 

eră a fost inaugurată de lucrările lui Heider. 
1. Echilibrul cognitiv la Heider 
Conform teoriei echilibrului cognitiv, judecăţile sau aşteptările unei persoane referitoare la un aspect 

din mediul său social nu ar trebui să intre în contradicţie cu judecăţile sau aşteptările referitoare la alte 

aspecte ale acestui mediu. Dacă apare o contradicţie, anumite forţe încearcă să restaureze echilibrul, 

modificînd raporturile dintre elementele mediului sau reprezentarea persoanei asupra lor. 
Să urmărim mai în detaliu modelul teoretic al echilibrului la Heider (1946, 1971). între elementele 

cîmpului social al unui subiect pot exista două relaţii diferite: relaţiile L (JLike: relaţii afective) şi U 

(Unit: relaţie de uniune). Relaţia L (sau -L) se referă la atitudinea unui individ faţă de o altă persoană 

sau un obiect; ea indică, 
«* 
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de exemplu, prietenia, stima, dragostea şi contrariile lor. pLo va însemna că o este pozitiv pentru p, iar 

p-Lo că o este negativ pentru p. Relaţia U (şi contrariul său, -U) indică similaritatea, proximitatea, 

cauzalitatea, asociaţia, apartenenţa; pUx poate deci însemna că p posedă x sau că p este autorul lui x. 

De exemplu, în formularea lui Heider faptul că lui loan îi plac maşinile va deveni (pLx); dacă loan nu 

are maşină, vom avea (p-Ux). 
Heider formulează mai multe ipoteze care ar putea fi rezumate în modul următor: 
1.   „Există echilibru dacă o entitate dată posedă în toate privinţele aceleaşi caracteristici dinamice (de 

exemplu, dacă p admiră şi iubeşte în acelaşi timp persoana o), în alţi termeni dacă pLo sau p-Lo rămîn 

adevărate, oricare ar fi semnificaţia lui L" (Heider, 1971, 16). 
Cînd se iau în considerare relaţiile dintre mai multe entităţi şi nu numai relaţiile dinamice sau 

atitudinile unei persoane faţă de o entitate, facem distincţia între două configuraţii ale cîmpului social 

al individului: prima din ele se referă la relaţia dintre două entităţi (persoanele p şi o sau p şi obiectul 

x), o a doua la relaţiile din interiorul configuraţiilor de trei entităţi (p, o şi x, sau p, o şi o a treia 

persoană q). 
2.   „în cazul a două entităţi, apare un echilibru dacă relaţia este pozitivă (sau negativă) în toate 

cazurile, adică oricare ar fi semnificaţia lui L şi a lui U" (Heider, 1971, 18); de exemplu, dacă lui loan 

îi plac maşinile (pLx) şi posedă o maşină (pUx), situaţia este echilibrată, dar dacă nu posedă maşină 

(p-Ux) situaţia este dezechilibrată. 
3.  „în cazul a trei entităţi, echilibrul apare dacă cele trei relaţii sînt pozitive în toate privinţele sau dacă 

două dintre ele sînt negative şi a treia pozitivă" (Heider, 1971, 19). Reluînd exemplul de mai sus, dacă 

loan îşi iubeşte maşina (pLx) şi dacă îşi iubeşte soţia (pLo), situaţia va fi echilibrată dacă şi soţiei sale 

îi place maşina (oLx) şi dezechilibrată dacă ei nu îi place maşina (o-Lx); situaţia va fi, de asemenea, 

echilibrată dacă lui loan nu îi place maşina (p-Lx), ci soţia (pLo) şi dacă soţiei sale nu îi plac maşinile 

(o-Lx). 
4.  O a patra ipoteză referitoare la cele două tipuri de configurare a cîmpului social prezice faptul că 

„dacă există un dezechilibru, forţele care tind către echilibru îşi vor face apariţia. Va avea loc fie o 

modificare a caracteristicilor dinamice (relaţiile L şi -L), fie a relaţiilor de uniune prin intermediul 

acţiunii şi reorganizării cognitive" (Heider, 1971, 16). Să presupunem că loan are o maşină (pUx), că 

îşi iubeşte soţia (pLo), dar că acesteia nu îi plac maşinile (o-Lx): această situaţie este dezechilibrată; 

pentru ca ea să se echilibreze este necesar fie ca loan să o facă pe soţie să-i placă maşinile (oLx), fie să 

se separe de I maşină (p-Ux), fie să nu-şi mai iubească soţia (p-Lo). 
Au fost realizate numeroase studii empirice destinate să verifice teoria echilibrului cognitiv. Una din 

aceste teorii se referea la prezumţia de similitudine a cerinţelor sau judecăţilor în funcţie de prietenia 

interpersonală. în această cercetare, Horowitz, Lyons şi Perlmutter (1951) au folosit grupuri de 

discuţie pentru a studia i relaţia dintre prietenia între participanţi şi similitudinea dintre opiniile lor. 

într-o  \ primă fază, fiecare subiect îi clasa pe membrii grupului de la cel mai atrăgător la cel mai puţin 

atrăgător. După participarea la o oră şi jumătate de discuţie liberă,  \ subiecţii îşi dădeau cu părerea 

despre adeziunea sau non-adeziunea fiecărui membru 
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al grupului la trei propuneri mai degrabă divergente, făcute în timpul discuţiei; ei indicau în acelaşi 

timp propriile lor reacţii faţă de aceste trei propuneri. Aşa cum prezice teoria echilibrului cognitiv, 

unul din rezultatele cele mai importante ale acestei cercetări este că un subiect are o tendinţă mai 

puternică de a presupune o similitudine între opiniile sale şi cele ale unei alte persoane atunci cînd 

simte o atracţie faţă de ea decît atunci cînd nu simte nici o atracţie. 
Un alt experiment, al lui Jordan (1953), era destinat să testeze preferinţa subiecţilor pentru stările 

echilibrate. Subiecţilor le erau arătate triade care reprezentau situaţiile sociale (sub o formă abstractă), 

presupunînd propria persoană (P), o altă persoană ipotetică (o) şi o entitate impersonală (x). Subiecţii 

trebuiau să indice în ce măsură preferă una sau alta din situaţii, cu ajutorul unei scări de 90 de puncte 

(10: situaţii plăcute; 99: situaţii neplăcute). Se definesc 64 de situaţii posibile prin semnul legăturilor 

între p şi o, p şi x, o şi x, precum şi prin calitatea relaţiilor (sentiment -L- sau uniune -U) din fiecare 

cuplu de entităţi. Un exemplu al acestor situaţii-stimul ar fi „îmi place o; îmi place x; o nu are nici o 

legătură sau relaţie cu x" (pLo, pLx, o-Ux). Fiecare din cei 288 de subiecţi ai acestui experiment 

evalua opt situaţii diferite, fiecare din situaţii fiind deci evaluată de 36 de subiecţi. 



Un prim rezultat al acestui experiment se referă la comparaţia între situaţiile în care relaţiile sînt de 

uniune (U) şi cele în care relaţiile sînt afective (L). Pricipalul efect pare a fi că, atunci cînd proporţia 

relaţiilor de uniune creşte, aspectul neplăcut al situaţiilor dezechilibrate scade sau, cu alte cuvinte, cu 

cît creşte proporţia de relaţii „afective", cu atît subiecţii ar fi mai sensibili la relaţiile dezechilibrate (a 

se vedea tabelul 1). Rezultatele acestui experiment arată că, dacă nu se ţine seama de cele două tipuri 

de relaţii (L şi U), relaţiile echilibrate sînt percepute drept mai plăcute decît relaţiile dezechilibrate. în 

tabelul 1 se găsesc mediile scorurilor pentru diferitele situaţii posibile. 
Tabelul 1 - Mediile scorurilor pe scară 
Numărul de relaţii L          Semnul relaţiilor între p/o, p/x şi o/x (în această ordine) 
şi U din fiecare triadă 
____________________+ + +     +-     -+-    —+    -++    ++-   +-+     — 
3L; OU 
2L1U 
1L2U 
0L3U 
Media 
După Jordan, 1953 
10: situaţie plăcută; 99: situaţie neplăcută. 
Primele patru situaţii reprezintă, pentru Heider, situaţii echilibrate, iar ultimele patru situaţii 

dezechilibrate. Se poate vedea că dacă, în mod global, situaţiile echilibrate par mai plăcute decît 

situaţiile dezechilibrate, nu există nici o diferenţă între situaţiile dezechilibrate şi situaţiile echilibrate 

în care relaţia p/o (relaţia interpersonală) este negativă. Aceste rezultate confirmă deci ipoteza lui 

Heider referitoare la situaţiile echilibrate şi dezechilibrate în care relaţia interpersonală este pozitivă, 

dar nu şi în cazul în care relaţiile interpersonale sînt negative. Zece ani mai tîrziu, Jordan (1966) îşi 

analizează din nou rezultatele şi arată că „puterea" relaţiilor între entităţi ar produce şi ea un efect în 

studiile despre echilibru. Autorul 
22 34 64 71 59 64 67 70 
24 40 58 65 58 60 60 60 
28 39 52 60 54 53 53 56 
32 42 48 52 50 50 57 50 
26 39 55 62 56 57 58 59 

-:?'-• 
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afirmă că rezultatele pot fi mai bine explicate dacă se consideră că relaţia L este mai puternică decît 

relaţia U, p/o mai puternic decît p/x şi p/x mai puternic decît o/x. Această interpretare constituie deja o 

primă precizare a modelului lui Heider. 
2. Cercetări asupra echilibrului structural 
Cartwright şi Harary propun, în 1956, o formalizare a modelului lui Heider în termenii teoriei 

grafurilor. Este vorba despre ceea ce se desemnează de obicei sub termenul de „echilibru structural", 

permiţînd mai ales, generalizarea echilibrului pentru mai mult de trei elemente. Desigur, nu se pune 

problema, în cadrul restrîns al acestui capitol, să rezumăm teoria grafurilor sau să intrăm în detaliile 

formulărilor lui Cartwright şi Harary; nu vom menţiona decît elementele esenţiale pentru acest text. O 

expunere asupra teoriei grafurilor poate fi găsită în cartea lui Berge (1967), ca şi în articolul lui 

Cartwright şi Harary (1956), iar o prezentare a axiomelor echilibrului structural în Flament (1965). 
Pentru înţelegerea a ceea ce urmează, vom menţiona cîteva definiţii sumare: 
-   vom numi vîrfurile grafului ceea ce în prima parte a acestui text era desemnat drept entitate; 
-   vom numi latură legătura între două entităţi; 
-   vom numi ciclu al unui graf o suită de laturi în care extremitatea terminală a unei laturi corespunde 

extremităţii iniţiale a următoarei laturi, cu condiţia ca laturile să nu treacă de două ori printr-un acelaşi 

punct, în afară de punctul de plecare şi de sosire al ciclului; ciclurile pot avea lungimi diferite. 
In plus, semnul unui ciclu va fi produsul semnelor laturilor sale; de exemplu, + . + = + ; -.-= + ; -. + =-; 

+. + . + = + ; -.-.-=-; +.-.-=+ ; + : +.-=-. 
Cartwright şi Harary (1956) enunţă o axiomă de echilibru conform căreia un graf este echilibrat dacă 

nu comportă cicluri cu un număr impar de semne negative (sau dacă fiecare ciclu comportă un număr 



impar de laturi negative). Să adăugăm că formularea echilibrului în termeni de teoria grafurilor 

permite definirea gradului de echilibru al unui graf, calculat prin determinarea numărului de cicluri 

pozitive din numărul total de cicluri. 
într-un ansamblu de cercetări, Morissette (1958, 1971) a căutat să testeze ipoteza lui Heider conform 

căreia atunci cînd nu există echilibru şi cînd acest dezechilibru dă naştere unei tensiuni, apar forţe 

orientate către o stare de echilibru. Schema celor şase experimente este următoarea: se descriau situaţii 

sociale fictive cu 3 sau 4 persoane, una din aceste persoane fiind subiectul. Anumite relaţii existente 

între anumite persoane nu erau indicate; sarcina subiectului consta, mai întîi, în prezicerea acestor 

relaţii nemenţionate, exprimîndu-şi apoi preferinţa sau gradul de apreciere al fiecărei situaţii. în acest 

scop, după fiecare predicţie, subiectul răspundea următoarelor trei întrebări (pe scări de şapte puncte), 

destinate să măsoare tensiunea din sistemul social pe care îl completase: 
a)   Credeţi că aţi fi în largul dumneavoastră într-o asemenea situaţie ? 
b)  Care este probabilitatea de apariţie a unor probleme serioase între voi trei (sau patru) ? 
c)   Credeţi că raporturile existente vor evolua ? 
Fiecare subiect făcea predicţii şi răspundea la întrebările asupra tensiunii în privinţa a patru situaţii 

sociale fictive. Ipoteza era, evident, că subiecţii vor avea 
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tendinţa să prezică relaţiile care dau gradul maxim de echilibru al sistemului şi că, cu cit situaţia va fi 

mai dezechilibrată, cu atît tensiunea exprimată în răspunsurile la întrebări va fi mai puternică. 
Nu vom descrie în detaliu decît primul experiment relatat de Morrissette (1971). în acest studiu, 

subiecţilor li se propunea un sistem cu trei entităţi în care se presupunea existenţa simultană a unor 

relaţii L şi U între entităţi. în figura 1 se găsesc tipurile de situaţie prezentate subiecţilor, în care 

trebuiau să prezică relaţia L (neprecizată) dintre două entităţi; situaţia de bază era prezentată ca o 

situaţie de coabitare, ceea ce permitea stabilirea unor relaţii de tip U în fiecare cuplu de entităţi. în 

această figură, punctul p îl reprezintă pe subiect. 
Figura 1 - Grafurile tipurilor de relaţii sociale prezentate subiecţilor de Morrissette (1971, 

experimentul 1) 
Situaţia 1                     Situaţia 2                     Situaţia 3                    Situaţia 4 
a-----------b              a-----------b              a-----------b             a-----------b 

W V W W 

Liniile reprezintă relaţiile L (-L cînd este vorba de linii întrerupte) şi acoladele relaţiile U. 
Situaţia de bază prezentată subiecţilor era următoarea: trebuiau să îşi imagineze că răspund unui anunţ 

dat de doi studenţi care caută un al treilea pentru a locui împreună într-un apartament. Se menţiona că 

studenţii care propuneau această coabitare se cunoşteau bine şi că locuiseră deja în acelaşi apartament 

luni de zile cu un coleg care fusese nevoit să-şi abandoneze studiile din cauza bolii contractate de un 

membru al familiei. Acest exemplu servea drept situaţie de bază, iar sarcina subiecţilor era ca, plecînd 

de la relaţiile existente între persoane, să prezică sentimentele lor faţă de unul din studenţi după două 

săptămîni de coabitare şi să precizeze în ce măsură agreează situaţia pe care o completaseră. 
înainte de a aborda rezultatele, să menţionăm metoda folosită de Morrissette pentru numărarea 

ciclurilor. Numărul de cicluri dintr-un graf este egal cu numărul de cicluri „pure" (care nu presupun 

decît relaţii L sau relaţii U) ale căror laturi leagă cele trei vîrfuri (2) plus numărul de cicluri „mixte" 

(care presupun o relaţie L şi o relaţie U) între două vîrfuri. Numărul total de cicluri este 5 în fiecare 

graf, oricare ar fi situaţia. în figura 2, vom găsi un exemplu de graf şi de echilibru. 
Figura 2 - Exemplu de calcul al echilibrului 
Număr de cicluri: c(G) = 5 Ciclu 3 „pur" „U" = (+) Ciclu 3 „pur" „L" = (-) Ciclu 2 „mixt" a-b = (—) Ciclu 2 

„mixt" p-a = (-) Ciclu 2 „mixt" p-b = (-) Grad de echilibru : 1/5 = 0,2 
a-----------b 
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Rezultatele referitoare la predicţiile subiecţilor asupra semnului relaţiei L nemenţionate în fiecare 

situaţie figureză în tabelul 2. 
Tabelul 2 - Procentajul de subiecţi care prezic diferitele moduri de completare a unui graf şi gradul 

de echilibru care rezultă 

 Situaţia 1 Situaţia 2 Situaţia 3 Situaţia 4 

Semnul predicţiilor + + + + 
Echilibrul 1,00   0,60 0,60   0,60 0,60   0,60 0,60   0,20 
Predicţii în % 91        9 45      55 53      47 79      21 
Numărul de subiecţi 78        8 31       38 43       37 57      15 

După Morrissette, 1971 
în situaţiile 2 şi 3, oricare ar fi semnul relaţiilor prezise între p şi b, echilibrul este acelaşi. în aceste 

condiţii, teoria echilibrului nu permite să se prezică o alegere mai frecventă a situaţiei pozitive sau a 

situaţiei negative. Faptul este arătat şi de rezultate : în aceste tipuri de situaţii, aproape jumătate din 

subiecţi prezic o relaţie pozitivă, cealaltă jumătate o relaţie negativă. Dimpotrivă, în situaţiile 1 şi 4, 

prezicerea unei relaţii pozitive între p şi b antrenează o structură mai echilibrată decît predicţia unei 

relaţii negative. Conform ipotezei care afirmă că subiecţii prezic tipul de relaţie ce presupune un grad 

maxim de echilibru al sistemului, proporţia subiecţilor care aleg relaţia pozitivă este net superioară 

celor care prezic relaţia negativă (91 % faţă de 9% în situaţia 1 şi 79% faţă de 21 % în situaţia 4). 
Să ne aplecăm acum asupra rezultatelor obţinute în a doua parte a experimentului, în tabelul 3 este 

dată tensiunea medie exprimată de răspunsurile la trei întrebări în funcţie de gradul de echilibru al 

grafurilor completate de către subiecţi. 
Tabelul 3 - Tensiunea medie în funcţie de gradul de echilibru al grafurilor 
Grad de echilibru 
"                                                                  1,00 
întrebarea 1 
întrebarea 2 
întrebarea 3 
Număr de subiecţi 
După Morrissette, 1971 
Se poate observa că, conform ipotezei, tensiunea medie creşte în general pe măsură ce gradul de 

echilibru scade. 
în experimentele lui Morrissette se cerea subiecţilor în acelaşi timp să completeze structurile şi să 

indice gradul lor de atracţie pentru structurile astfel obţinute. 
O altă paradigmă experimentală în studiul echilibrului structural se referă la metoda învăţării, 

imaginată de De Soto (1960). Subiecţii trebuie să înveţe tipurile de relaţie care există între doi indivizi. 

Să presupunem că avem patru indivizi: Bill, Jim, Ray şi Stan; se prezintă subiecţilor o serie de fişe pe 

care figurează, pe faţă, numele a doi din aceşti indivizi şi, pe spate, tipul de relaţie existentă între ei. 

Sarcina subiecţilor este să reţină tipul de relaţie figurînd pe spatele fiecărei fişe. Experimentul se 

derulează în modul următor: subiecţii prezic tipul de relaţie între cele  două persoane  care  figurează 

pe  fişă,  întorc  fişa pentru a-şi  verifica 
1,00 0,60 0,20 
2,39 4,45 6,07 
2,64 4,59 6,00 
2,86 4,19 4,53 
78 214 15 
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răspunsurile şi trec la o nouă fişă. Numărul de încercări necesare pentru învăţarea unei structuri 

constituie variabila dependentă. Tipul de relaţie folosit de De Soto pentru cele două persoane erau: a 

influenţa, a iubi, a avea încredere sau invers. Rezultă din acest mod de lucru că, în general, structurile 

echilibrate sînt mai lesne de învăţat decît structurile dezechilibrate. O structură care nu comportă relaţii 

reciproce (de exemplu, „Jim îi este simpatic lui Bill" şi „Bill nu îi este simpatic lui Jim") este mai greu 

de reţinut decît o structură în care relaţiile sînt reciproce (de genul „Jim îi este simpatic lui Bill" şi 

„Bill îi este simpatic lui Jim"). Relaţiile de prietenie ar comporta deci un „bias de reciprocitate". 

Dimpotrivă, în privinţa relaţiilor de influenţă ar exista un „bias de anti-reciprocitate" : dacă Bill 

exercită o influenţă asupra lui Jim, este puţin probabil ca şi Jim să exercite o influenţă asupra lui Bill. 

Pentru De Soto diferenţele în învăţarea structurilor sociale fictive depind de aceste scheme sociale. 
Zajonc şi Burnstein (1965a şi b) au studiat, la rîndul lor, acest bias de echilibru, caracteristic pentru 

relaţiile interpersonale, folosind tehnica de învăţare a lui De Soto. în primul experiment al acestor 

autori (1965a), subiecţii trebuie să înveţe relaţiile din 6 sau 8 triade posibile, compuse din trei entităţi, 

p, o şi x (două entităţi personale şi o entitate impersonală). în al doilea studiu, subiecţii trebuie să 

înveţe tipurile de relaţie între 6 structuri compuse din 4 entităţi, p, o, x şi y (două persoane şi două 

entităţi impersonale). Toate relaţiile, din fiecare structură erau atitudinale (a iubi - a nu iubi, a aproba - 

a dezaproba) şi cele 18 sau 36 de relaţii între entităţi erau prezentate una cîte una, într-o ordine 

întîmplătoare. Cele două entităţi p şi o erau doi bărbaţi fictivi, ale căror prenume începeau cu aceeaşi 

literă în fiecare structură (de exemplu, Bill şi Bob). Se constată în aceste două cercetări că subiecţii 

greşesc mai puţin în învăţarea structurilor echilibrate decît în învăţarea structurilor dezechilibrate. De 

altfel, este de remarcat că relaţiile pozitive (de exemplu, „îi este simpatic", „este de acord cu") sînt mai 

uşor de reţinut decît relaţiile negative („îi este antipatic", „nu este de acord"). S-ar părea deci că se 

poate pune în evidenţă nu numai un „bias de echilibru", ci şi, după cum lăsau să se presupună 

rezultatele lui Jordan (1953), un „bias de pozitivitate". 
Experimentele asupra echilibrului structural, urmînd modelul propus de Cartwright şi Harary, permit 

să se arate că subiecţii organizează elementele legate între ele conform unor reguli de echilibru. Totuşi, 

aceste cercetări nu permit să se interpreteze comportamentele indivizilor; este vorba de o simplă 

constatare şi rămîn de explicat comportamentele echilibrate (bias-ul de echilibru) ale subiecţilor în 

situaţia experimentală. Bias-ul de echilibru depinde de experienţa anterioară a subiecţilor, care le 

impune anumite modele sociale? Se datorează oare aplicării unei logici sociale ? Sau rezultă din 

reprezentarea a ceea ce ar trebui să fie relaţiile intra-grup şi între grupuri? La aceste întrebări încearcă 

să răspundă lucrările realizate, de cîţiva ani buni, de Flament şi colaboratorii săi, pe care le vom 

aborda acum. 
3. Echilibru şi context social 
Problema pe care o vom aborda în această parte, cu ajutorul unor cercetări realizate la Aix-en-

Provence, este cea a interpretării bias-ului de echilibru. 
Totuşi, înainte de toate, trebuie diferenţiate două axiome de echilibru. Noţiunea însăşi de echilibru 

structural acoperă de fapt două fenomene distincte care pot fi formalizate în două axiome 

independente. Să reluăm proprietăţile relaţiilor P 
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(legătură pozitivă) şi N (relaţie negativă) într-un graf. Dacă structura este echilibrată, relaţia P este o 

structură de echivalenţă: ea este reflexivă (xPx), simetrică (xPy antrenează yPx) şi tranzitivă (dacă xPy 

şi yPz, atunci xPz). Dacă structura este echilibrată, relaţia N este, dimpotrivă non-reflexivă (nu există 

xNx), simetrică (xNy antrenează yNx) şi non-tranzitivă (xNy şi yNz antrenează xPz). Noile definiţii 

ale echilibrului care pot fi date plecînd de la proprietăţile relaţiile P şi N sînt deci: 
Axioma 1 : xPy şi yPz = xPz Axioma 2: xNy şi yNz = xPz 
Aceste două axiome de bază explică un graf complet de trei puncte şi, cum o altă definiţie a 

echilibrului este că un graf este echilibrat dacă toate triunghiurile sale sînt echilibrate (definiţie dată de 

Flament, 1969), cu ajutorul acestor axiome se poate verifica echilibrul unui graf complet de n puncte. 
în cazul particular al unor cercetări asupra echilibrului, fiecare persoană dintr-o structură de echilibru 

trebuie să poată spune: 
- fie, conform axiomei 1, „prietenii prietenilor mei sînt şi prietenii mei" ; 



- fie, conform axiomei 2, „inamicii inamicilor mei sînt prietenii mei". 
Vom arăta mai întîi, printr-un experiment, că aceste două axiome de echilibru intervin în mod diferit, 

în funcţie de situaţia în care sînt plasaţi subiecţii; vom vedea mai tîrziu că pot interveni şi alte bias-wi, 

precum bias-urile induse de plasarea relaţiei între indivizi într-o structură ierarhică sau într-o 

formaţiune socială caracterizată de diviziuni. 
Plecînd de la descompunerea echilibrului social în cele două axiome menţionate mai sus, Rossignol şi 

Flament (1975) formulează ipotezele conform cărora prima axiomă de echilibru (prietenii prietenilor 

mei sînt prietenii mei) ar fi, la urma urmelor, imaginea ideală a unui grup amical şi unitar, imagine ce 

predomină de îndată ce se cere subiecţilor să definească noţiunea de grup. Cea de-a doua axiomă de 

echilibru (duşmanii duşmanilor mei sînt prietenii mei) s-ar aplica în cazul în care apare o modificare a 

reprezentării grupului, care ar deveni astfel un grup dihotomic, permiţînd să se înfrunte anumite 

situaţii „anxiogene", una din caracteristicile acestor situaţii fiind repunerea în chestiune a imaginilor 

subiectului despre sine însuşi. Pentru verificarea acestei ipoteze, Rossignol şi Flament au realizat un 

experiment în care cereau unor studenţi (în număr de 56) să completeze un chestionar în care trebuiau 

notate pe o scară de la 0 la 5 cele opt propuneri construite conform modelului: 
Prietenii                 prietenilor                                prietenii 
sau           ai             sau               mei sînt               sau          mei. 
duşmanii                duşmanilor                               duşmanii 
înainte de experiment, subiecţii dădeau un test de inteligenţă, fiind împărţiţi în două grupuri: un grup 

căruia i se spunea că a reuşit cu bine la acest test, si-tuîndu-se deasupra mediei generale de reuşită 

(situaţie de reuşită) şi un grup căruia i se spunea că a eşuat la acest test, situîndu-se sub medie (situaţie 

de eşec). După această primă parte a experimentului, membrii fiecărui grup erau invitaţi să completeze 

chestionarul; jumătate din subiecţii grupului trebuiau să-şi exprime preferinţele pentru fiecare 

propoziţie, iar cealaltă jumătate trebuia să aprecieze verosimilitatea fiecărei propoziţii (ce pare mai 

adevărat). Predicţiile experimentale, 
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în funcţie de ipotezele raportate mai sus, erau că propoziţiile care exprimă axioma 1 vor fi mai bine 

acceptate atunci cînd se cere subiecţilor să-şi exprime preferinţele, mai degrabă decît să spună ce li se 

pare adevărat, şi mai bine acceptate atunci cînd subiecţii sînt în situaţie de reuşită decît în situaţie de 

eşec. în ce priveşte propoziţiile care exprimă axioma 2, ele ar trebui să fie mai bine acceptate cînd se 

cere subiecţilor să exprime verosimilitatea decît cînd li se cere să-şi exprime preferinţele şi mai bine 

acceptate în situaţie de eşec decît în situaţie de reuşită. Propoziţiile puteau exprima afirmaţia sau 

negaţia unei axiome; notele date de subiecţi fiecărei axiome au fost deci transformate în indici mergînd 

de la 1 (care exprima acceptarea minimală a unei axiome) la 6 (exprimînd acceptarea maximală a unei 

axiome). Rezultatele sînt rezumate în tabelul 4. 
Tabelul 4 - Indicii medii de acceptare a axiomelor 1 şi 2 
Axioma 1               Axioma 2 
Reuşită      Eşec      Reuşită      Eşec 
Exprimarea verosimilităţii                             4,80        4,75        4,21         4,32 
Exprimarea preferinţei_________________5,17         4,91        3,57        4,14 
După Rossignol şi Flament, 1975 
Se poate vedea că rezultatele sînt conforme predicţiilor făcute pe baza ipotezei şi că diferenţa este mai 

mare între situaţia de reuşită şi cea de eşec în cazul exprimării preferinţelor. 
Care sînt concluziile ce pot fi extrase, alături de Rossignol şi Flament, din acest experiment? Dacă se 

presupune, efectiv, că axioma 1 de echilibru trimite la imaginea idealizată a grupului unitar şi amical, 

imagine „subîntinsă, la rîndu-i, de o ideologie practică şi morală a libertăţii subiective şi a 

responsabilităţii, ...subiectul este reprezentat imaginar pentru sine însuşi şi pentru ceilalţi ca un subiect 

liber în sensul filozofic al termenului, adică este un individ responsabil, care îşi alege 

comportamentele în mod raţional" (Rossignol şi Flament, 1975, 423). Or, ceea ce ar repune în cauză 

eşecul la un test de inteligenţă într-un astfel de experiment este tocmai imaginea de sine, reprezentarea 

de sine a subiectului. în aceste condiţii, subiectul va putea avea în continuare iluzia autonomiei sale şi 

se va simţi responsabil, în ciuda rezultatelor sale la experiment, numai atribuind celuilalt (exterior 

grupului, prin definiţie unit şi amical) responsabilitatea pentru ceea ce i se întîmplă. In definitiv, o 

repunere în cauză a propriei persoane în anumite situaţii ar putea antrena aplicarea celei de-a doua 



axiome de echilibru, expresie a unui proces de salvare a iluziei autonomiei subiective, prin 

introducerea unei imagini asupra lumii compusă din forţe antagoniste. 
într-o serie de cercetări referitoare la structurile multirelaţionale, Flament şi Monnier (1971) se 

consacră studiului relaţiei dintre bias-ul de echilibru şi ierarhia structurii. Scopul acestor cercetări era 

să observe în ce măsură interferenţa între diferite relaţii simultan prezente poate modifica bias-u\ de 

echilibru. 
Paradigma acestor experimente este următoarea: după ce se descrie în faţa subiecţilor o structură de 

grup (ierarhie, stimă, comportamente, opinii politice, etc), li se cere să producă o structură de prietenie 

- neprietenie a acestui grup. Cercetătorii şi-au dat seama că, în general, un nou bias trebuie introdus 

pentru explicarea acestor rezultate: un bias de congruenţă, caracterizînd raporturile existente între 

diferitele sisteme relaţionale ale grupului. Acest bias de congruenţă duce la 
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diminuarea, ba chiar, în anumite cazuri, la eliminarea bias-ului de echilibru, ceea ce ne permite, evident, să ne 

întrebăm în ce măsură echilibrul structural are un caracter atît de general pe cît s-a spus. înainte de a da exemple 

de cercetări în această direcţie, să precizăm ce se înţelege prin bias de congruenţă sau, coform terminologiei lui 

Flament, „schemă" de congruenţă. 
Schema de congruenţă vizează faptul că între două persoane separate de o anumită distanţă ierarhică într-o 

structură ierahizată există aceeaşi relaţie (fie de prietenie, fie de neprietenie) ca şi între alte două persoane 

separate de o aceeaşi distanţă ierahică. 
într-un experiment, Flament şi Monnier (1971) cer unor subiecţi să prezică relaţiile de prietenie şi de duşmănie 

existente eventual într-un grup, plecînd de la ierarhia sau structura ierarhică a acestui grup. în figura 3 găsim 

structurile iniţiale folosite în experiment. Fiecare punct al acestor grafuri reprezintă un individ (de exemplu, 

Roger, Michel, Bernard şi Patrick). 
Figura 3 - Structurile iniţiale folosite de Flament şi Monnier (1971) 
•                  •             •                   •                         • 

i    V  A   !    A 

I     I    V   A  /\ 

•                         •                    •                  ••••• 
Lanţ                      Y                     Romb                  Furcă                   Trident 
Hj                        H2                          H3                        H4                       H5 
Dacă o săgeată merge de la un prim punct la un alt punct, aceasta înseamnă că primul are autoritate asupra celui 

de-al doilea. 
în acest experiment, subiecţii trebuie deci să îşi imagineze dacă relaţiile din fiecare cuplu de persoane sînt mai 

degrabă amicale sau neamicale. Procentajul de structuri echilibrate date de subiecţi este foarte redus (între 7% 

pentru H4 şi 25% pentru H5). Dimpotrivă, procentajul de structuri congruente date de subiecţi este sensibil mai 

ridicat (între 68% pentru H3 şi 87% pentru H5). Dacă observăm răspunsurile amicale pentru fiecare pereche de 

indivizi, ne dăm seama că persoanele în relaţie ierarhică directă au cele mai multe şanse de a fi percepute ca 

prieteni (în 78% din cazuri). Cînd distanţa ierarhică dintre doi indivizi, adică diferenţa (în valoare absolută) 

dintre nivelurile ierarhice dintre aceşti doi indivizi este fie nulă, fie superioară lui 1, ei sînt percepuţi mai degrabă 

ca duşmani decît ca prieteni (în aproximativ 70% din cazuri subiecţii prezic situaţii neamicale). Chiar şi „egalii" 

sînt mai adesea percepuţi ca inamici decît indivizii aflaţi în relaţie ierarhică directă, poate, de altfel, pentru că cei 

dintîi pot fi percepuţi ca rivali. Schema de congruenţă pare deci sensibil mai puternică decît schema de echilibru 

atunci cînd structura este ierarhizată; relaţiile pozitive ar exista mai ales între elementele a căror distanţă 

ierarhică este 1. 
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După ce am văzut că schema de congruenţă organizează răspunsurile atunci cînd se cer relaţiile 

amicale dintr-un grup ierarhizat, să abordăm acum anumite studii care vizează să verifice ipoteza 

reprezentării dominante a grupului ca fiind unitar şi amical. 
într-un experiment care căuta să pună în evidenţă anumite situaţii în care efectele schemei de echilibru 



ar fi modificate, Pichevin şi Poitou (1974) au analizat prototipul experimentelor care permit 

observarea unui bias de echilibru. Se poate într-adevăr presupune că relaţiile de prietenie nu se 

organizează în mod ineluctabil conform proprietăţilor echilibrului structural; autorii se apleacă asupra 

dispozitivelor experimentale înseşi pentru a căuta ce anume poate induce la subiecţi un asemenea mod 

de organizare a răspunsurilor, indiferent dacă aleg, construiesc, îşi reamintesc sau reţin relaţiile de 

prietenie-duşmănie dintre indivizii fictivi. Or, ei constată că aceste dispozitive, evident cu scopul de 

epurare a factorilor, sînt extrem de simple : în cea mai mare parte a cazurilor, indivizii fictivi ale căror 

relaţii sînt organizate de către subiect nu sînt decît o listă de prenume (cînd nu este vorba de litere), iar 

circumstanţele specifice în care se înnoadă relaţiile dintre aceste persoane sînt rareori specificate. 

Această sărăcie extremă atît a materialului, cît şi a procedurii ar putea fi responsabilă de răspunsurile 

subiecţilor, creînd astfel schema de echilibru pe care cercetătorii au pretenţia de a o pune în evidenţă. 

După cum remarca pe bună dreptate Leonard (1972), subiecţii se găsesc, în acest tip de experiment, 

într-o situaţie constrîngătoare de tip şcolar, în care se ştie că există un răspuns bun ce trebuie dat. 

Extrema simplitate a materialului experimental îi va incita pe subiecţi „să se refere la ideologia 

egalităţii juridice şi a solidarităţii politice a cetăţenilor unei aceleiaşi naţiuni. Organizarea atestată în 

răspunsurile subiectului constituie, în acest caz, semnul unui proces discursiv dominant legat de 

această ideologie" (Pichevin şi Poitou, 1974, 113). Pentru aceşti autori, este evident că diferenţele între 

indivizi, negate de instanţele juridice (la nivel explicit), surmon-tate la nivel naţional de solidaritatea 

care îi adună pe cetăţeni într-o „sacră unire" sînt, în societăţile noastre, de natură aparte: este vorba de 

opoziţia între clase. Dacă se prezintă subiecţilor indivizi marcaţi de opoziţia lor de clasă, altfel spus, 

caracterizaţi prin locul ocupat în formaţiunea socială, ar trebui ca efectele schemei de echilibru, 

observate atonei cînd indivizii sînt nediferenţiaţi şi dotaţi doar cu un prenume, să fie modificate. Pe de 

altă parte, o diferenţiere care nu ar indica locul ocupat de indivizi în raporturile sociale de producţie nu 

ar trebui să afecteze în mod remarcabil schema de echilibru care se manifestă în cazul indivizilor 

nediferenţiaţi. Pichevin şi Poitou (1974) şi-au elaborat experimentul plecînd de la asemenea 

consideraţii. 
Această cercetare a fost realizată asupra a două populaţii diferite: studenţi francezi şi studenţi negri 

originari din Africa. Subiecţii erau plasaţi într-una din următoarele trei condiţii experimentale: situaţia 

nediferenţiată (SN), situaţia de diferenţiere în funcţie de vîrstă (SDV) şi situaţia de diferenţiere în 

funcţie de clasa socială (SDC). Sarcina subiecţilor consista în imaginarea şi desenarea relaţiilor 

amicale sau ostile care pot exista între trei persoane fictive. Li se cerea să deseneze cele opt structuri 

posibile, ordinea de producere a diferitelor structuri constituind variabila dependentă. 
în condiţia SN, indivizii fictivi sînt desemnaţi doar prin prenume: Jean, Pietre     ., yT

555
^ şi Louis. în 

condiţia SDV, alături de prenume figurează şi vîrsta persoanelor (20 de             c
^, 

ani pentru Jean şi Pierre, 40 pentru Louis). în condiţia SDC, alătu/j de Jean şi     'zCîK 
4p   '                                                                                                          ..... 
202                                                                                                          PSIHOLOGIE SOCIALĂ EXPERIMENTALĂ 
Pierre figurează menţiunea „muncitor", iar lingă Louis menţiunea „patron". 0 structură care posedă trei 

relaţii pozitive este echilibrată şi reflectă axioma 1 (a se vedea figura 4). Conform bias-ului de 

pozitivitate, această structură ar trebui să fie observată cel mai adesea la aplicarea schemei de 

echilibru, celelalte structuri echilibrate fiind mai puţin frecvente. Această structură ar trebui deci să fie 

prima desenată de subiecţii din condiţia SN ; ar trebui, de asemenea, să fie structura care vine în 

primul rînd în situaţia SDV pentru populaţia franceză, în măsura în care opoziţia de vîrstă „constituie 

în societăţile noastre o opoziţie de natură ideologică", dar, „deşi i se acordă un loc important în 

discursurile politice, ea nu are totuşi un raport real cu determinanţii conflictelor politice, care sînt 

declanşate de antagonismele de clasă" (Pichevin şi Poitou, 1974, 113). Dimpotrivă, în societăţile 

africane precapitaliste, diferenţa între generaţii este un indiciu, o indicaţie în privinţa locurilor ocupate 

în raporturilor sociale. Structura care ar trebui deci să apară în primul rînd în cazul condiţiei SDC atît 

pentru francezi, cît şi pentru africani, şi în condiţia SDV pentru studenţii africani este o structură 

echilibrată, dar congruentă, în care relaţia de prietenie ar exista între doi egali şi relaţiile de duşmănie 

între doi indivizi cu statute diferite. 
Figura 4 - Diferitele structuri posibile între trei entităţi 
Structuri echilibrate Congruente           Incongruente 
Structuri neechilibrate Congruente           Incongruente 
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După Pichevin şi Poitou, 1974 
Ipotezele sînt confirmate de cele două populaţii şi în toate condiţiile, în afară de condiţia SDV pentru 

studenţii francezi. într-adevăr, în condiţia SN structura echilibrată pozitivă este desenată în primul rînd 

de 11 subiecţi din 20, rangul mediu al acestei structuri fiind de 2,1 (dintr-un total de opt ranguri 

posibile); în condiţia SDC, structura congruentă echilibrată este aleasă în primul rînd de 16 subiecţi 

din 22 şi rangul său mediu este de 1,6 (pentru aceste două condiţii nu există nici o diferenţă între 

populaţii). Structura congruentă echilibrată este, de asemenea, aleasă în rangurile 1 sau 2 de către 9 

studenţi africani din zece (rangul mediu, 2,1) în condiţia SDV. Dimpotrivă, în această condiţie nu 

există o structură preponderentă desenată de studenţii francezi; interpretarea avansată de Pichevin şi 

Poitou pentru acest rezultat neprevăzut este că, deşi străine antagonismelor de clasă cu adevărat 

determinate, diferenţele de vîrstă sînt totuşi folosite în „arsenalul ideologic" şi joacă un rol (deşi mult 

mai puţin important decît o diferenţiere în termeni de clasă socială) modificînd schema de echilibru. 
MODELUL ECHILIBRULUI 
203 
Se pare deci că preferinţa pentru o schemă echilibrată pozitivă (axioma 1) se manifestă înainte de toate 

atunci cînd subiecţii sînt confruntaţi cu o situaţie „minimală". De îndată ce se introduce, între 

persoanele unei structuri fictive, o diferenţiere bazată pe locul ocupat de agenţii sociali într-o 

formaţiune socială, structura centrală este o structură echilibrată congruentă care ilustrează ideea de 

antagonism de clasă. în acest sens, experimentul lasă să se creadă că efectele schemei de echilibru, atît 

de adesea puse în evidenţă, s-ar datora înainte de toate unor „consemne implicite", inerente 

procedurilor experimentale folosite, şi care i-ar face pe subiecţi să producă o reprezentare ideologică a 

societăţii mai degrabă decît o schemă cognitivă a individului. 
Dacă nu putem pretinde să tragem o concluzie definitivă din aceste din urmă experimente, se pare 

totuşi că ele permit să se pună în evidenţă anumite fenomene pe care nici formularea lui Heider, nici 

echilibrul structural nu par capabile să le explice. Se pare că vidul în care este plasat subiectul în 

experimentele asupra echilibrului, epurate la maximum, favorizează apariţia bias-ului de echilibru la 

subiecţii care se referă la reprezentarea grupului ideal perceput ca unitar şi amical. Lipsa unei referinţe 

la raporturile sociale şi la locul ocupat de indivizi în formaţiunea socială i-ar face pe subiecţi să-şi 

imagineze relaţii interpersonale pe baza referinţei la ideologia „egalităţii" şi „fraternităţii" cetăţenilor. 
J.-C. D. 
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Capitolul 14 

DISONANTA COGNITIVĂ 

s 
1. Revelaţii asupra sfîrşitului lumii 
în dimineaţa unei zile de 21 decembrie din anii '50, continentul american avea să fie măturat de un nou 

potop. Acest lucru îi fusese revelat doamnei Keech de către extraterestri, iar ea îşi informase 

cunoştinţele despre aceasta. Un grup de credincioşi se închegă în jurul acestei gospodine-profet. Unul 

din aceşti credincioşi era doctorul Armstrong, medic care reunise deja un grup de studenţi interesaţi de 

probleme de mistică şi de spiritualitate. Cele două grupuri s-au reunit apoi pentru a discuta şi interpreta 

mesajele doamnei Keech. Psihologii sociali au aflat de existenţa acestor două grupuri şi s-au infiltrat în 

ele, cu scopul de a observa reacţiile gospo-dinei-profet şi ale discipolilor săi în faimoasa dimineaţă de 

21 decembrie în care credinţele lor se vor găsi, fără îndoială, infirmate. Observaţiilor lor pot fi citite în 

cartea Cînd o profeţie nu se realizează (Festinger, Riecken şi Schachter, 1956). Se afirmă în ea că 

membrii celor două grupuri credeau realmente în profeţii: în vederea cataclismului anunţat, mai mulţi 

dintre ei şi-au abandonat bunurile şi profesia şi practic toţi şi-au anunţat public credinţa. Totuşi, pe 

măsură ce data fatidică se apropia, grupurile deveneau mai secrete. împotriva voinţei lor, un scandal 

public, concedierea doctorului Armstrong de către direcţia spitalului la care lucra, a atras chiar înainte 

de 21 decembrie jurnalişti şi noi discipoli; aceştia din urmă nu prea au atras atenţia membrilor celor 

două grupuri, care nu făceau prozelitism. 
în seara de 20 decembrie, o mare parte din membrii celor două grupuri s-au reunit şi, în primele ore ale 

lui 21, tensiunea a crescut. Mesajele primite de doamna Keech erau citite şi recitite pentru a fi siguri 



de buna lor interpretare. La un moment dat, gospodina-profet a primit un mesaj care spunea că nu va 

mai avea loc cataclismul, pentru că, prin comportamentul lor, credincioşii salvaseră lumea de la 

distrugere. Le revenea însă, conform mesajului primit de doamna Keech, să anunţe această explicaţie 

lumii. Contrar comportamentului lor anterior, ei s-au angajat într-o vastă campanie de explicare a 

credinţelor lor, încercînd să obţină convertiri. Numai membrii grupului doctorului Armstrong care nu 

veniseră în casa gospo-dinei-profet în noaptea fatală şi-au pierdut credinţa în acest moment şi au 

încercat să ascundă faptul că şi ei crezuseră în revelaţii. 
Reacţiile faţă de neproducerea evenimentului au fost deci variate. Anumiţi discipoli au renunţat pur şi 

simplu la credinţele lor anterioare : era mai ales cazul 
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celor care, fiind singuri, erau lipsiţi de suportul grupului. Alţi membri au procedat la reinterpretarea 

mesajelor primite şi, în loc de a-şi abandona credinţa, au încercat să convertească noi aderenţi. Vom 

expune în acest capitol teoria disonanţei cognitive care explică cum se poate ca o credinţă contrazisă 

de alte elemente de informaţie să devină adesea mai puternică, dînd naştere unei intense activităţi de 

căutare a noi elemente consonante, precum, de exemplu, în cazul convertiţilor. 
2. Teoria disonanţei cognitive 
Principala afirmaţie din teoria lui Festinger (1957) este următoarea: individul tinde să reducă disonanţa 

posibilă dintre diferitele elemente cognitive prezente. Să explicităm mai întîi anumite părţi ale acestei 

afirmaţii. Un element cognitiv este tot ceea ce poate deveni element de cunoaştere la individ: 

comportament, opinii, credinţe, sancţiuni, senzaţii de durere, etc. Există o disonanţă cînd, din două 

elemente care se prezintă împreună, unul implică negarea celuilalt. Această incompatibilitate nu este 

logică, ea este psihosociologică: două elemente sînt disonante cînd, pentru o raţiune sau alta, indivizii 

familiari cu situaţia socială studiată estimează în general că elementele nu ar trebui să fie asociate în 

această situaţie. Astfel, există disonanţă dacă anumiţi indivizi cred că sfîrşitul lumii se va produce într-

o zi precisă şi în acea zi nu se întîmplă nimic, dacă studenţii trebuie să treacă prin nişte probe penibile 

pentru a asista la nişte reuniuni plicticoase sau dacă o jucărie este interzisă copilului, fără un motiv 

aparent. 
în aceste cîteva exemple, extrase din situaţiile studiate de principalii autori ai disonanţei cognitive, este 

deja suficient de clar că această definiţie a stării de disonanţă are o dimensiune foarte generală. 

Definiţia stării de consonanţă este la fel de generală: două elemente sînt consonante cînd unul dintre 

ele decurge din celălalt sau, altfel spus, cînd unul dintre ele îl implică psihologic pe celălalt. 

Cercetătorul trebuie să cunoască bine ansamblul situaţiei pe care o studiază, pentru a evalua dacă ea 

este mai degrabă disonantă decît consonantă. După Beauvois şi Joule (1981, 72) trebuie, în mod 

special, făcută distincţia între o cogniţie „generatoare", care declanşează şi orientează travaliul 

cognitiv, şi alte cogniţii care nu sînt pertinente decît în măsura în care se referă la cogniţia generatoare 

sau la contrariul ei. Procesul de reducere a disonanţei nu are decît funcţia de a diminua inconsistenţa în 

care este implicată cogniţia generatoare (de exemplu, faptul de a scrie o pledoarie în favoarea unei 

măsuri sociale cu care nu eşti de acord). Condiţia generatoare va fi întotdeauna conştiinţa de a fi 

angajat într-o acţiune ; ea suscită în caz de disonanţă căutarea unor argumente consonante cu acest 

angajament. Aceste argumente pot fi foarte bine în contradicţie, reducînd totuşi procentul de disonanţă 

cu condiţia ca fiecare să fie consonant cu cogniţia generatoare. 
Vom reveni asupra acestei reinterpretări a teoriei în cele ce urmează. Dar este necesar să ţinem cont de 

ea în expunerea experimentelor făcute înainte de această reinterpretare, pentru a verifica, de exemplu, 

rolul angajamentului într-o probă de iniţiere, în respectarea unei interdicţii, etc. Dar, înainte de a 

începe acest expozeu, să rezumăm, alături de Zajonc (1963, 360s.), teoria disonanţei cognitive în 

următoarele nouă propoziţii: 
„ 1. Disonanţa cognitivă este o stare penibilă. 
2. Individul încearcă să reducă sau să elimine disonanţa cognitivă şi să evite orice ar determina 

creşterea ei. 
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3.  într-o stare de consonanţă cognitivă, individul evită tot ceea ce ar putea produce disonanţa. 
4.   Intensitatea disonanţei cognitive variază în funcţie de: 
- importanţa cogniţiilor în chestiune, 



- proporţia cogniţiilor aflate în relaţie de disonanţă. 
5.  Intensitatea tendinţelor descrise la punctele 2 şi 3 se află în raport direct cu intensitatea disonanţei. 
6.   Disonanţa cognitivă poate fi redusă sau eliminată: 
- adăugind noi cogniţii 
- modificînd cogniţiile existente. 
7.  Adăugarea unor noi cogniţii reduce disonanţa 
- atunci cînd noile cogniţii întăresc elementele consonante, diminuînd deci proporţia elementelor 

cognitive disonante 
- atunci cînd noile cogniţii diminuează importanţa elementelor cognitive în stare de disonanţă. 
8.   Modificarea cogniţiilor existente reduce disonanţa atunci cînd 
- noul lor conţinut le face mai inconsistente 
- cînd importanţa lor se diminuează. 
9.  Această sporire sau această modificare a cogniţiilor se poate face prin modificarea aspectelor 

cognitive ale mediului prin acţiune." 
3. Iniţierea severă 
în civilizaţiile cele mai diferite, riturile de inţiere joacă un rol important pentru accesul la anumite 

clase de vîrstă sau la poziţii sociale. Urmele acestui obicei mai persistă încă în societăţile noastre, de 

exemplu în „bizutajul"
1
 elevilor din cele mai prestigioase şcoli. Aceste rituri de inţiere au în comun 

faptul că implică adesea probe dificile şi penibil de realizat. Teoria disonanţei cognitive afirmă că 

tocmai această caracteristică are rolul de a spori prestigiul funcţiilor sau poziţiilor sociale la care 

accede iniţiatul, căci faptul de a suferi pentru a accede la ceva este incompatibil cu recunoaşterea 

faptului că acest ceva nu valorează mare lucru. Importanţa suferinţelor încercate ar determina deci la 

indivizii care trec prin aceste rituri, ca şi în anturajul lor, o sporire a prestigiului noului lor statut. 
Aronson şi Mills (1959) au încercat, cei dintîi, să verifice experimental această interpretare a riturilor 

de iniţiere. Subiecţii lor erau nişte studente care doreau să participe la reuniunile unui grup de studiu 

asupra psihologiei sexuale. înainte de a fi admise ca membri, unele dintre ele trebuiau să treacă un test, 

pentru a arăta că nu vor fi prea jenate de participarea lor la discutarea unor probleme sexuale. Acest 

test nu era impus grupului de control. Cele care trebuiau să dea testul erau repartizate, la rîndul lor, în 

două condiţii: în condiţia de iniţiere severă, ele trebuiau să citească o listă de expresii obscene şi două 

descrieri foarte realiste ale actului sexual; în condiţia de iniţiere uşoară, li se cerea de asemenea să 

citească o listă de cuvinte cu consonanţă sexuală, dar nu obscenă. Sub pretextul de a le permite 
1 în fiecare an, „bobocii" din primul an de liceu sau de facultate trebuie să se supună fanteziei celor mari, care le dau tot felul 

de sarcini de îndeplinit, în mod simbolic; de exemplu, îmbrăcaţi în saci de nailon şi vopsiţi pe faţă, elevii trebuie să facă o 

chetă pe un bulevard circulat, banii servind la o petrecere ulterioară, (n.t.) 
* 
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subiecţilor să judece dacă doreau într-adevăr să participe la grupurile de discuţie, ei ascultau mai apoi 

înregistrarea unei reuniuni a grupului. Studentele ascultau o discuţie neinteresantă asupra unei cărţi 

care descria comportamentul sexual al animalelor. Banalitatea discuţiilor trebuia să creeze o stare de 

disonanţă la subiecţii din condiţia severă; nu e prea coerent să suporţi un test sever pentru a participa 

mai apoi la discuţii nu prea interesante. O asemenea disonanţă nu trebuia să se producă la subiecţii din 

celelalte două condiţii. 
Variabila dependentă era furnizată de evaluarea discuţiei înregistrate şi a diferiţilor participanţi de 

către subiecţi. Aceste evaluări trebuiau să fie mai favorabile în cazul subiecţilor din condiţia de iniţiere 

severă; participarea la un grup de studiu mai interesant ar justifica jena suportată, în timp ce ceilalţi 

subiecţi nu au nevoie de o asemenea justificare. Rezultatele obţinute de Aronson şi Mills verifică 

această predicţie. 
înseamnă aceasta că numai explicaţia în termeni de disonanţă cognitivă este plauzibilă pentru 

rezultatele obţinute ? Nu credem; mai multe alte explicaţii rămîn posibile : studentele care au citit 

cuvinte obscene şi descrierea unor acte sexuale au fost, poate, excitate sexual; ele au fost, poate, 

intrigate şi au sperat că în următoarele discuţii se va vorbi de ceva şi mai excitant; de asemenea, 

conţinutul inofensiv al discuţiei a reprezentat, poate, o uşurare pentru anxietatea lor. Şi alte raţiuni pot 

sta la baza faptului că au descris discuţia înregistrată mai favorabil decît celelalte colege ale lor. Dacă 

este adevărat că datele experimentale nu permit decît rareori o singură interpretare, este evident că 

datele lui Aronson şi Mills suscită prea multe explicaţii concurente. 



Am descris totuşi experienţa lor pentru că Gerard şi Mathewson (1966) au realizat o alta, care restrînge 

în mod considerabil explicaţiile alternative faţă de disonanţa cognitivă. Din nou, subiecţii 

experimentului sînt studente care doresc să intre într-un club de discuţii referitoare, de astă dată, la 

moralitatea campusului universitar. înainte de a evalua discuţia membrilor acestui club, încă o dată 

foarte plicticoasă, subiecţii participă la probe care măsoară reacţiile lor de ansamblu la stimuli precum 

parfumurile, tablourile, înregistrările unei rafale de gloanţe, şocurile electrice. Pentru o parte din 

subiecţi (cei neiniţiaţi) aceste probe nu au, aparent, nici o legătură cu admiterea lor în clubul de 

discuţie, în timp ce pentru alţi subiecţi (iniţiaţi) ele servesc drept test pentru a evalua dacă 

obiectivitatea lor este destul de mare pentru a intra în club. Să precizăm că, printre aceştia din urmă, o 

parte au fost informaţi de reuşita lor la test înainte de ascultarea şi evaluarea şedinţei grupului de 

discuţie, în timp ce o altă parte nu a fost informată. Pentru claritate, nu vom ţine aici seama de această 

variabilă complementară. O variabilă importantă consta, pe lîngă aceasta, în faptul că pentru jumătate 

din subiecţii din condiţia „iniţiaţi" şi pentru o jumătate din „neiniţiaţi" şocurile electrice erau severe, în 

timp ce pentru ceilalţi subiecţi ele erau uşoare. Dar să reamintim că numai pentru subiecţii din condiţia 

„iniţiaţi" exista o legătură psihologică între severitatea şocurilor şi şedinţa de evaluat. Numai subiecţii 

iniţiaţi care suferă şocuri puternice vor fi expuşi unei disonanţe puternice. Pentru reducerea acestei 

disonanţe, ei ar trebui deci să evalueze mai favorabil conţinutul discuţiei şi pe participanţi decît 

subiecţii iniţiaţi care nu au suportat şocuri la fel de puternice şi decît toţi subiecţii din condiţia 

„neiniţiaţi", pentru care nu există nici o legătură între probele prealabile şi admiterea lor în grupul de 

discuţie. Rezultatele din tabelul 1 verifică această predicţie. 
DISONANŢA COGNITIVA 
209 
Tabelul 1 - Evaluările medii ale participanţilor şi ale conţinutului discuţiei 
Evaluarea                  Condiţia „iniţiaţi"                   Condiţia „neiniţiaţi" 
Şocuri uşoare     Şocuri severe     Şocuri uşoare     Şocuri severe 
- participanţilor             18,8                 36,0                 19,8                  13,2 
- conţinutului_________J3/Ş__________27^6__________ŞU___________5,8 
După Gerard şi Mathewson, 1966 
Cu cît cifrele sînt mai ridicate, cu atît evaluările sînt mai favorabile. 
4. Jucăria interzisă 
Subiecţii care consacră mult efort unui scop neinteresant se conving pe ei înşişi că obiectivul atins este 

realmente interesant. Efectul invers ar trebui, după Aronson şi Carlsmith (1963, 1974) să se verifice în 

cazul ameninţării cu o pedeapsă: cu cît ea va fi mai slabă, cu atît ar trebui să-i convingă pe cei care nu 

comit o acţiune sub efectul ameninţării că ea nu este, într-adevăr, de dorit. Raţionamentul care i-a 

condus pe autori la această ipoteză era următorul: „... pentru o persoană care este obligată să 

abandoneze executarea unui act care îi face plăcere sub ameninţarea unei pedepse, dorinţa de a face 

acest act şi datoria de a nu-l face sînt două noţiuni disonante. Ameninţarea cu o pedeapsă gravă 

conduce la noţiuni extrem de disonante. Ameninţarea cu o pedeapsă gravă conduce la noţiuni extrem 

de consonante cu abandonarea acţiunii. Dacă o persoană abandonează totuşi realizarea unui act care îi 

face plăcere din pricina unei ameninţări uşoare, aceste noţiuni consonante îi lipsesc şi ea trebuie să 

găsească justificări suplimentare pentru faptul de a se fi oprit. Una din metodele de justificare consistă 

în a se autoconvinge că actul care îi face plăcere nu este recomandabil. La o persoană care ajunge să 

abandoneze sub ameninţare o acţiune dorită tendinţa de depreciere a acţiunii va fi deci cu atît mai mare 

cu cît ameninţarea va fi mai puternică" (Aronson şi Carlsmith, 1974, 103). 
Să arătăm cum a fost ilustrat experimental acest raţionament. La experiment participă copii de 

aproximativ patru ani. într-o primă fază, ei se familiarizează cu experimentatorul şi cu cinci jucării. 

Prin adaptarea metodei de comparare pe perechi, fiecare copil stabilea o ordine de preferinţă între cele 

cinci jucării. Odată stabilită această ordine, experimentatorul lua de fiecare dată jucăria clasată pe 

locul doi şi o punea pe o masă, celelalte jucării rămînînd pe jos. Sub pretextul că are ceva de cumpărat, 

experimentatorul îi spunea copilului că se poate folosi de fiecare din jucăriile de pe jos (pe care le 

arăta una cîte una), dar că îi este interzis să se joace cu jucăria de pe masă. în acest moment, se 

introduceau variabilele independente; unei jumătăţi din copii, experimentatorul îi spunea doar că ar fi 

foarte supărat dacă ar folosi jucăria interzisă; pentru cealaltă jumătate el adăuga că, în caz de 

nesupunere, va pleca luînd toate jucăriile, nu va mai reveni niciodată şi îi va considera pe toţi nişte 

copii obraznici. De fapt, într-un interval de o lună şi jumătate, toţi copiii participau la ambele condiţii 



experimentale, unii începînd prin situaţia de ameninţare puternică, iar cealaltă jumătate prin situaţia de 

ameninţare uşoară. 
în timpul absenţei experimentatorului, comportamentul copiilor era observat printr-o falsă oglindă; 

nici unul dintre ei nu a folosit jucăria interzisă. Condiţiile pentru verificarea ipotezei erau deci 

realizate. Măsura variabilei dependente era obţinută printr-o nouă reevaluare a jucăriilor, cu ajutorul 

comparaţiei pe perechi. Se prezisese că o ameninţare slabă va duce la o mai puternică depreciere decît 

o 

m 
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ameninţare severă. Rezultatele arată că aşa stau lucrurile, opt copii din 22 atribuind un rang mai puţin 

ridicat jucăriei după o ameninţare uşoară, în timp ce nici un copil nu îi atribuia un rang mai scăzut 

după o ameninţare severă. 
Bineînţeles, experimentul relatat se referă la atitudini de o anvergură restrînsă. Dar nu e mai puţin 

adevărat că pedagogiile moderne propovăduiesc în egală măsură abandonarea ameninţărilor şi a 

pedepselor severe. Un mijloc mai eficace şi mai „modern" ar fi cel de determinare a copilului de a 

interioriza un sistem de valori: „... este posibil ca ameninţarea cu o pedeapsă mai degrabă uşoară decît 

gravă să fie un mijloc eficace de asigurare a formării unui sistem de valori la copii" (Aroson şi 

Carlsmith, 1974, 108). Alte sisteme, deşi astăzi mai curînd perimate, recomandau educaţia prin efort. 

Experimentele asupra iniţierii severe ne arată că şi aceste metode pot fi eficace. Este deci posibil ca 

sisteme educative foarte diferite să ducă, în cele din urmă, la un acelaşi rezultat în transmiterea 

valorilor stabilite. 
Să precizăm, în fine, că variaţiile în intensitatea ameninţării nu îmbracă în mod necesar aceeaşi 

semnificaţie pentru copii din medii sociale diferite, care pot reacţiona în mod diferit faţă de mijloacele 

coercitive folosite de experimentator. Astfel, Osfield şi Katz (1969) regăsesc efectele unei ameninţări 

slabe în cazul copiilor din clasele sociale medii, dar nu în cazul copiilor de origine socială mai puţin 

favorizată. Clemence (1988) a reexaminat recent această problemă. Manipularea intensităţii 

ameninţării este, în detaliu, aceeaşi cu cea folosită de Aronson şi Carlsmith. A doua variabilă 

independentă a fost constituită de clasarea copiilor în două grupuri, în funcţie de statutul profesional al 

părinţilor. Clasamentul a fost realizat în funcţie de două criterii asemănătoare, tipul de activitate 

exersată (manuală vs. intelectuală) şi poziţia ierarhică (inferioară vs. medie sau superioară). Cele două 

categorii de apartenenţă socială vor fi denumite „origine socială inferioară" (muncitori, mici artizani şi 

vînzători, funcţionari subalterni) şi „origine socială superioară" (muncitori calificaţi, cadre medii şi 

superioare, profesii liberale, patroni). 
Tabelul 2 - Rangul mediu al jucăriei interzise în funcţie de intensitatea ameninţării şi de originea 

socială 
Ameninţare Origine socială                                                            Slabă             Puternică 
„Superioară"                                                               2^91                  2^20 
„Inferioară"                                                                2,18                 3,17 
După Clemence, 1988 
Rezultatele din tabelul 2 întăresc ipoteza conform căreia reducerea disonanţei ar fi mai puternică într-o 

situaţie de supunere neconstrîngătoare în cazul copiilor de origine socială „superioară". Actualizarea 

procesului pare să implice deci o familiarizare prealabilă cu genul de ameninţare manipulată în 

laborator. Indivizii, supuşi mai adesea unei autorităţi care se exercită unilateral prin intermediul unor 

constringeri explicite, par să urmeze scrupulos aceste constringeri pentru executarea actelor prescrise 

şi par să interiorizeze efectele acestor consemne puternice în timp ce consemnele mai „blînde" rămîn 

fără efect pentru ei. 
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5. Efectele alegerii 
Măgarul lui Buridan, însetat şi înfometat în egală măsură, era plasat la distanţă egală de o găleată de 

apă şi un braţ de fin. Solicitat atît de puternic de ambele părţi, va şti să aleagă sau va ezita pînă la 

moarte ? Contrar problemei care îl preocupa pe rectorul universităţii din Paris, cercetătorii asupra 

disonanţei cognitive nu sînt interesaţi de problema posibilităţii alegerii, ci de problema consecinţelor 

sale. Orice alegere l-ar plasa într-adevăr pe individ într-o situaţie de disonanţă cu atît mai intensă cu cît 



va fi vorba de ales între două eventualităţi diferite, dar la fel de puternice. 
Să presupunem că, plasat în faţa unei alegeri între X şi Y, individul a ales X. Elementele consonante 

pentru el sînt că se află în posesia caracteristicilor pozitive ale lui X şi că a evitat caracteristicile 

negative ale lui Y; elementele disonante aflate în joc sînt că este privat de caracteristicile pozitive ale 

lui Y şi legat de caracteristicile negative ale lui X. înainte de a alege, subiectul are, în mod natural, tot 

interesul de a compara cît mai obiectiv posibil avantajele şi dezavantajele celor doi termeni ai alegerii, 

pentru a preveni o alegere nesatisfăcătoare. Dar este posibil ca această evaluare prealabilă a deciziei să 

fi arătat că avantajele şi dezavantajele celor doi termeni ai alternativei sînt practic echivalente. Cum se 

va comporta în acest caz individul pentru a-şi justifica alegerea în mod solid şi permanent, altfel spus, 

pentru a reduce disonanţa? El va căuta să sporească elementele consonante şi să reducă elementele 

disonante inerente situaţiei, accentuînd distanţa evaluativă între eventualitatea aleasă şi cea pe care o 

respinge. 
Brehm (1956, 1974) a studiat experimental această reevaluare consecutivă unei alegeri între două 

eventualităţi. Ipotezele pe care voia să le verifice erau enunţate astfel: 
„1. A alege între două eventualităţi produce o disonanţă şi, în consecinţă, o presiune pentru reducerea 

ei. Se poate reduce disonanţa afirmînd că posibilitatea aleasă este mai de dorit, după alegere, decît 

înainte. La fel, eventualitatea respinsă poate fi considerată mai puţin de dorit. 
2.  Mărimea disonanţei şi a presiunii consecutive pentru a o reduce sînt cu atît mai ridicate cu cît 

eventualităţile tind către o dezirabilitate egală" (Brehm, 1964, 175). 
3.   O a treia ipoteză se referea la rolul pozitiv al noilor informaţii în timpul acestui travaliu de 

reevaluare. Nu vom expune aici decît rezultatele subiecţilor care au putut realmente profita de acest 

aport. 
Experimentul era prezentat studenţilor ca făcînd parte dintr-un studiu de piaţă referitor la evaluarea a 

opt obiecte de uz curent precum cafetiera electrică, grătarul electric, lampa de birou, radioul portativ, 

etc. Pentru participarea lor la acest studiu, care le cerea cîteva ore de lucru după experimentul propriu-

zis, subiecţii trebuiau să primească, drept remuneraţie, unul din aceste obiecte. Prima lor sarcină era să 

noteze fiecare obiect pe o scară de opt puncte, de la 1 : „indezirabil" la 8 : „foarte dezirabil". 

Experimentatorul insista asupra faptului că notarea trebuia să se refere la nevoia pe care o avea fiecare 

subiect de articolul respectiv. 
Odată obţinută această primă notaţie, experimentatorul proceda deja la remunerarea subiecţilor. în cele 

două condiţii experimentale, ei aveau de ales între două obiecte pe care experimentatorul le determina 

aparent la întîmplare. în realitate, în acest moment se manipula intensitatea disonanţei , o parte din 
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să aleagă între un obiect evaluat foarte favorabil şi un altul aproape la fel de dorit, care diferă numai cu 

un punct pe scara folosită (disonanţă puternică); altă parte dintre subiecţi aleg între un obiect evaluat 

de asemenea foarte favorabil şi un altul pe care subiecţii şi-l doriseră mult mai puţin (disonanţă slabă). 

în fine, într-o condiţie martor, nici o alegere nu era lăsată subiecţilor, ei primeau un obiect pe care îl 

cotaseră foarte favorabil. De îndată ce obiectele fuseseră alese sau atribuite, ele erau date subiecţilor 

într-o cutie închisă şi legată cu sfoară, în timp ce celelalte obiecte erau aranjate la locul lor. 
Tabelul 3 - Schimbările medii ale evaluărilor în condiţiile cu informaţie 
Obiecte                                                                Condiţii 
Control            Disonanţă slabă        Disonanţă puternică 
Âîes                                                            +0,11                         +0,38 
Neales                                                          0,00                          -0,41 
Primit_________________(^00________________________________________ 
După Brehm, 1964 
S-a efectuat o corecţie pentru efectul de regresiune. 
în acest moment, subiecţii erau invitaţi să citească rapoartele care descriau în mod destul de obiectiv 

cîteva aspecte pozitive şi negative ale anumitor obiecte, printre care se găseau întotdeauna cele două 

care le fuseseră propuse în condiţiile experimentale şi cel care le fusese atribuit în condiţia martor. în 

fine, li se cerea o nouă evaluare a celor opt obiecte, sub pretextul că evaluările clientului se pot 

schimba cînd este pe punctul de a pleca din magazin. Diferenţa dintre a doua şi prima evaluare pentru 



obiectele alese şi respinse constituie variabila dependentă. Tabelul 3 arată că, într-adevăr, subiecţii 

care au ales între două obiecte de atracţie aproape egală augmentează mai puternic distanţa dintre cele 

două evaluări decît subiecţii care nu au avut de făcut o alegere la fel de dificilă. Pe de altă parte, 

obiectul atribuit în situaţia de control nu este evaluat diferit după experiment. 
6. Efecte psihologice, efecte fiziologice 
A suferi liber şi din plin pentru o cauză care merită sacrificiul nu creează o disonanţă puternică, în 

timp ce aceeaşi suferinţă pentru o cauză care nu merită sacrificiul va provoca o disonanţă puternică. în 

primul caz, nu vom ezita deci să admitem durerea, în timp ce în al doilea caz vom căuta să-i reducem 

importanţa pentru a reduce disonanţa. Dar pînă unde poate merge această diminuare psihologică a 

durerii resimţite ? Zimbardo caută să verifice dacă această reducţie psihologică se va manifesta chiar la 

nivelul manifestărilor psihofiziologice care însoţesc de obicei o stare de durere. Verificarea unei 

asemenea predicţii necesită o manipulare experimentală grijulie. Totuşi, ideea de bază a 

experimentului lui Zimbardo (1969) este simplă: dacă într-o situaţie de disonanţă puternică subiecţii 

diminuează efectiv senzaţia de durere resimţită, aceasta nu ar trebui să antreneze decît efectul unei 

dureri obiectiv mai puţin intense, în timp ce la subiecţii care nu au motive psihologice de a diminua 

importanţa durerii aceasta va antrena efectele unei suferinţe obiectiv puternice. 
Să descriem mai întîi fazele experimentului la care au participat toţi subiecţii; vom expune apoi 

modalităţile aparte şi elementele suplimentare care au determinat 
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diferenţa între condiţiile experimentale. Să precizăm deja că vom omite descrierea unei situaţii de 

control care nu ni se pare indispensabilă pentru înţelegerea şi evaluarea rezultatelor. 
Experimentul se referă la efectele durerii în situaţii de învăţare. La începutul experimentului se 

determină pentru fiecare subiect pragul de sensibilitate la durerea provocată de un şoc electric. 

Subiecţii învaţă apoi pe dinafară o listă de nouă cuvinte în ordinea exactă, apoi o a doua listă, 

suportînd şocuri electrice destul de intense; în fine, ei învaţă o a treia listă, suportînd în continuare 

şocuri electrice. 
Pentru toţi subiecţii, condiţiile experimentale sînt identice pînă la învăţarea celei de a doua liste, 

însoţită de şocuri puternice. Apoi, o parte din subiecţi, cei din cele două condiţii de control, nu au nici 

o alegere de făcut în privinţa continuării experimentului. Pentru jumătate dintre ei (condiţia de control 

I), şocurile suportate în timpul învăţării celei de-a treia liste vor fi ridicate (înjur de 45 de volţi); pentru 

cealaltă jumătate (condiţia de control II), şocurile se uşurează considerabil (înjur de 22 de volţi). 

Subiecţii din aceste două condiţii de control nu se pot pronunţa pentru continuarea sau oprirea 

experimentului; în schimb, subiecţii din condiţiile experimentale trebuie să ia această decizie înainte 

de învăţarea celei de-a treia liste, în timpul căreia vor suporta, cu toţii, şocuri puternice. Jumătate 

dintre ei au o motivaţie puternică de a continua experimentul: această continuare va dubla validitatea 

rezultatelor, de o mare importanţă pentru programele de zboruri spaţiale, deosebit de apreciate în 

epoca în care a avut loc experimentul. Aceşti subiecţi se găsesc deci într-o situaţie de slabă disonanţă, 

căci li se dă o raţiune care poate justifica din plin decizia lor de continuare a experimentului. Celeilalte 

jumătăţi a subiecţilor care trebuie să decidă continuarea experimentului, experimentatorul îi oferă o 

justificare slabă, de tipul: „De vreme ce sînteţi aici, am putea continua, dar asta nu serveşte la mare 

lucru". Pentru aceşti subiecţi disonanţa este deci puternică şi predicţia este că vor reduce această 

disonanţă diminuînd senzaţia de durere suportată. 
Variabilele dependente sînt numeroase. înainte de manipularea experimentală, subiecţii sînt invitaţi să 

descrie pe o scară intensitatea durerii resimţite în timpul învăţării celei de-a doua liste; ei descriu din 

nou această durere după manipularea experimentală, în timpul învăţării celei de-a treia liste. Numărul 

de încercări necesare pentru învăţarea fiecăreia din diferitele liste serveşte la estimarea efectului 

perturbator al şocurilor suportate; o electrodermogramă măsoară schimbările rezistenţei dermice în 

funcţie de intensitatea şocurilor. Pentru toţi aceşti indici, predicţiile generale sînt următoarele: după 

cum va avea loc o atenuare a efectelor şocurilor atunci cînd intensitatea lor diminuează în mod 

obiectiv (condiţia de control II în raport cu condiţia I), va avea loc o atenuare analoagă în condiţia de 

disonanţă puternică faţă de condiţia de disonanţă slabă. Aceste predicţii se verifică: nu numai că 

subiecţii din condiţia martor II simt o durere mai puţin intensă şi învaţă mai uşor cea de-a treia listă, 

manifestînd o rezistenţă dermică mai scăzută, ci şi subiecţii din condiţia de disonanţă puternică acuză 

o senzaţie mai redusă de durere, învaţă mai uşor şi manifestă o rezistenţă dermică mai redusă după 



introducerea manipulării experimentale. Reducerea disonanţei s-ar înscrie deci în reacţiile 

psihofiziologice ale subiectului. 
Efectele disonanţei cognitive se pot, de asemenea, face simţite la nivelul unor nevoi fiziologice 

precum setea. Dintr-un experiment al lui Mansson, relatat şi în cartea lui Zimbardo (1969), să 

menţionăm mai întîi două condiţii experimentale: 
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în cea de disonanţă ridicată, subiecţii se angajează, pentru o justificare minimală, să se lipsească timp 

de 24 de ore de orice băutură; în cea de disonanţă slabă, pentru o justificare importantă, subiecţii nu se 

angajează la o asemenea abstinenţă decît pentru 4 ore. înainte de luarea acestor angajamente,^ subiecţii 

fuseseră, cu toţii, la fel de însetaţi, mîncînd sărat şi foarte condimentat. în situaţiile de control, 

subiecţilor nu li se cere nici un angajament, fie că sînt sau nu însetaţi. Se prezicea din nou că subiecţii 

aflaţi în situaţia de disonanţă puternică se vor comporta mai degrabă precum cei din condiţia de 

control cărora nu le era sete, în timp ce subiecţii din condiţia de disonanţă slabă se vor comporta ca 

subiecţii din condiţia de control cărora le e sete. Predicţiile au fost verificate cu ajutorul unor măsuri 

variate, precum cantitatea de apă băută după aceste manipulări şi numărul de teme referitoare la 

băuturi evocate de subiecţi, plecînd de la planşele sugestive ale unui test proiectiv. Totul se petrece ca 

şi cum subiecţii din condiţia de disonanţă puternică reuşiseră să se convingă de faptul că nu le era sete. 
7. Acordul forţat şi interpretările sale 
Forţele prezente într-o situaţie socială specifică îl pot face pe individ să comită acte pe care le-ar 

repudia în mod normal. în cercetările sale asupra supunerii, Milgram (1974) arată că numeroşi subiecţi 

nu ezită să îl tortureze pe un altul, în ciuda numeroaselor proteste ale acestuia. Cercetările asupra 

disonanţei cognitive au pus, de asemenea, în evidenţă un întreg evantai de acte pe care subiecţii ar 

refuza în mod normal să le facă, dar pe care le execută totuşi la cererea experimentatorului. Astfel, 

uneori fără prea multe justificări, subiecţii mănîncă lăcuste fripte, aprobă o intervenţie a poliţiei 

considerată injustificată, pledează la televizor în favoarea unui sistem de examene considerat ca fiind 

perimat. Teza generală propusă de teoria disonanţei cognitive în privinţa acestor acorduri forţate este 

că subiecţii îşi vor modifica atitudinile pentru a le pune de acord cu comportamentele lor în relaţie 

inversă cu importanţa justificărilor furnizate pentru angajarea în asemenea comportamente. 
Aceste justificări pot fi de natură foarte diferită. în experimentul asupra lăcustelor (Zimbardo, 1969), 

variabila independentă era caracterul antipatic (puţine justificări) sau simpatic (mai multe justificări) al 

experimentatorului care le cerea subiecţilor, puţin dispuşi în acest sens, să mănînce insectele fripte. 

Conform predic-ţiilor, subiecţii confruntaţi cu un experimentator antipatic găseau că această mîncare 

este mai delicioasă decît credeau şi acceptau cel mai adesea (35% în condiţia „experimentator 

antipatic" faţă de 11 % în condiţia „experimentator simpatic") să recomande acest fel prietenilor lor. 
Motive mai importante ne incită totuşi să cîntărim forţa explicativă a teoriei disonanţei cognitive în 

domeniul cercetărilor asupra acordului forţat. în acest domeniu, mai multe teorii au încercat să 

propună explicaţii pentru rezultatele acumulate. Aceste teorii s-au referit mai ales la rolul remuneraţiei 

în reducerea disonanţei. Să descriem mai întîi o experienţă relatată de Brehm şi Cohen (1962), care se 

reclama de la teoria disonanţei pentru studierea efectului remuneraţiei în situaţia de acord forţat. 
O intervenţie a poliţiei în campusul Universităţii Yale considerată contrarie libertăţilor universitare şi a 

declanşat o vie nemulţumire la majoritatea studenţilor acestei universităţi. Cînd li s-a cerut, ca în 

experimentul lui Brehm şi Cohen, să 
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evalueze această intervenţie pe o scară de şapte puncte (1 : absolut nejustificată, 7 : absolut justificată), evaluarea 

medie a fost foarte scăzută. Presupuşii reprezentanţi ai unui Institut al Relaţiilor Umane, vrînd să studieze 

problema sub toate aspectele ei şi sub pretextul că pînă atunci nu obţinuseră decît răspunsuri şi argumente 

defavorabile unei acţiuni de poliţie, cereau studenţilor să accepte să scrie un eseu cît mai convingător şi, fără 

îndoială, opus propriilor lor opinii, în favoarea intervenţiei poliţiei. Manipularea experimentală se referea în 

realitate la importanţa remuneraţiei în cazul unei conduite „contra-atitudinale" ; ipoteza era că, cu cît această 

remuneraţie va fi mai mare, cu atît subiecţii vor fi mai motivaţi să scrie eseul şi cu atît mai puţin vor fi obligaţi 

să-şi modifice propria atitudine pentru a-şi justifica modul de comportament. S-au creat patru condiţii de 

remuneraţie: subiecţii se angajau să scrie eseul în schimbul promisiunii unei remuneraţii de 10, 5, unul sau o 

jumătate de dolar. Predicţia experimentală era că subiecţii vor fi cu atît mai favorabili intervenţiei poliţiei, după 

redactarea eseului lor, cu cît vor primi o remuneraţie mai mică. Rezultatele, obţinute cu ajutorul unei scări 



folosite şi în situaţia de control, verifică această predicţie (tabelul 4). 
Tabelul 4 - Evaluările medii ale intervenţiei poliţiei în diferitele condiţii 
Control                                                 Condiţiile de remuneraţie 
(fără eseu)___________IOD______________5D____________1D___________0,5D 
2,70_____________2^32_____________3I08___________3^47___________4,54 
După Brehm şi Cohen, 1962 
Plasate în cadrul teoriei, pe atunci clasice, a întăririi, aceste rezultate sînt uimitoare: ne-am aştepta la o relaţie 

directă între importanţa schimbării şi mărimea remuneraţiei. Alte experimente verifică o asemenea relaţie : să 

cităm experimentul lui Rosenberg (1965). După el, preocuparea subiecţilor de a da o bună imagine de sine ar 

explica de fapt rezultatele lui Brehm şi Cohen. Cu cît subiecţii primesc o remuneraţie mai importantă, cu atît ei 

se pot simţi implicaţi într-o situaţie în care pot fi consideraţi coruptibili. Cînd experimentatorul care i-a 

remunerat îi interoghează asupra convingerilor lor personale, ei descriu o atitudine contrarie lucrului care le-a 

fost cerut de experimentator, mai ales atunci cînd remuneraţia şi, de aici, suspiciunea de corupţie sînt ridicate. Ar 

fi deci de ajuns, consideră Rosenberg, să se creeze o situaţie în care o asemenea suspiciune nu poate interveni, 

pentru a găsi o legătură pozitivă între importanţa remuneraţiei şi schimbarea de atitudine. Pentru obţinerea unei 

asemenea situaţii, Rosenberg (1965) face un experiment analog cu cel al lui Brehm şi Cohen, dar separă 

„psihologic" faza comportamentului „contra--atitudinal", mai mult sau mai puţin remunerată, şi faza declarării 

propriei lor atitudini de către subiecţi. De fapt, subiecţii cred că participă la două cercetări diferite, realizate de 

persoane diferite. Cînd sosesc la laborator, un experimentator îi roagă să coboare la etajul inferior pentru a-l ajuta 

pe un coleg. Această persoană îi invită să scrie, contra unei remuneraţii, un eseu în favoarea unei măsuri 

nepopulare a autorităţilor academice referitoare la echipa de fotbal a universităţii. Ei se întorc pe urmă la primul 

experimentator, care, cu ajutorul unui chestionar de sondaj de opinie, captează variabila dependentă. De această 

dată, schimbarea de atitudine pare a fi în raport direct cu remuneraţia primită: subiecţii plătiţi cu o jumătate de 

dolar, un dolar sau 5 dolari exprimă respectiv o atitudine medie de 2,24, 2,32 şi 3,24 (pe o scară de 7 puncte) în 

favoarea măsurii autorităţilor academice. 
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Se pare totuşi că nu în grija de evaluare de sine trebuie căutată explicaţia diferenţei dintre rezultatele 

lui Brehm şi Cohen şi cele ale lui Rosenberg. într-adevăr, mai multe cercetări, studiind sistematic 

diferenţele între procedurile experimentale folosite de cercetători, par să excludă plauzibilitatea 

interpretării avansate de Rosenberg (1965). Ceea ce nu înseamnă că explicaţia în termeni de disonanţă 

se impune. 
Să expunem mai întîi cercetările lui Gerard şi ale colaboratorilor săi (1974) care, făcînd apel la 

conceptele teoriei disonanţei cognitive, introduc totuşi şi alte concepte, apropiate de cele folosite de 

adepţii teoriei întăririi. Mai întîi, trebuia explicată experimental relaţia directă între importanţa 

remuneraţiei şi cea a schimbării de atitudine verificată de Rosenberg. Linder, Cooper şi Jones (1967), 

la îndemnul lui Gerard, s-au ocupat de aceasta. Ei consideră că subiecţii din experimentul lui 

Rosenberg, odată ajunşi la cel de-al doilea experimentator, se angajaseră deja să participe la 

experimentul lui; aceasta constituia deja o justificare suficientă, independent de remuneraţia care nu 

mai juca un rol de reducere a disonanţei. Linder şi colaboratorii săi arată că există, într-adevăr, o 

relaţie pozitivă între remunerare şi schimbarea de atitudine la indivizii care cred că refuzul lor de a 

continua experimentul ar antrena o pierdere a creditului în cadrul obligaţiilor lor de a participa la un 

anume număr de experimente; dimpotrivă, cînd subiecţii sînt asiguraţi că, chiar în cazul unui refuz, ar 

obţine acelaşi credit, se constată o legătură negativă între importanţa remuneraţiei şi schimbarea de 

atitudine. Se poate considera deci că relaţia negativă se manifestă atunci cînd numai remuneraţia 

monetară se află în joc; o legătură pozitivă se manifestă atunci cînd obţinerea creditului depinde şi de 

acceptarea faptului de a scrie un eseu „contra-atitudinal". într-un fel, ar exista trei nivele de remunerare 

în experimentul lui Linder şi al colaboratorilor săi: o remuneraţie slabă (0,50 dolari), o remuneraţie 

medie (2,50 dolari sau 0,50 dolari cu credit) şi o remuneraţie ridicată (2,50 dolari cu credit). La nivelul 

inferior şi la nivelul ridicat se produce o schimbare a atitudinii în favoarea poziţiei apărate în eseul 

contra-atitudinal, în timp ce o asemenea schimbare nu se produce la nivele intermediare. Ar exista deci 

o legătură între importanţa remuneraţiei şi schimbarea atitudinii, luînd forma unei curbe în U. 
O asemenea relaţie trebuie explicată: Gerard şi colaboratorii săi (1974) propun în acest scop o 

modificare a teoriei disonanţei cognitive. Ei consideră că intensitatea justificării care îl face pe un 

individ să se angajeze în acţiune rezultă din mai mulţi factori şi că justificarea rezultantă trece prin mai 

multe praguri: înainte de primul prag, justificarea este net insuficientă pentru angajarea într-un act, la 

primul prag ea devine suficientă, dar mai conţine încă multe elemente disonante. La al doilea prag, 



justificarea devine confortabilă din cauza unui echilibru între aspectele pozitive şi negative ale 

consecinţelor prevăzute ale unei acţiuni. Justificarea sporeşte şi mai mult pînă la un al treilea prag, 

unde devine mai mult decît suficientă. Disonanţa ar apărea între primul şi al doilea prag, în timp ce 

dincolo de al treilea orice remuneraţie suplimentară ar avea ca efect faptul de a-i face pe subiecţi mai 

favorabili faţă de situaţia sau poziţiile pe care trebuie să le apere. 
Mai multe rezultate ale unor cercetări anterioare sînt interpretate de Gerard în acest sens. Să relatăm 

experimentul „princeps" efectuat de Conolley (1970) pentru verificarea relaţie în U dintre importanţa 

remuneraţiei şi schimbarea de atitudine. Metoda de introducere a unei sub- sau supra-justificări este 

abilă. Contra unei remuneraţii de un dolar, subiecţii sînt invitaţi să participe la un experiment despre 
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gust. Ei trebuiau să guste şase soluţii amare, trei înainte de inducerea manipulării experimentale şi trei 

după, măsura dependentă fiind schimbarea între descrierea gustului primelor trei soluţii şi al celorlalte 

trei. Manipularea justificării se face în modul următor: odată primele trei lichide gustate, subiecţii sînt 

invitaţi să se angajeze pentru o şedinţă care va avea loc săptămîna următoare, în timpul căreia vor 

gusta 18 soluţii. în funcţie de condiţiile experimentale, li se oferă pentru această nouă participare unul, 

doi, trei, patru sau cinci dolari. Faţă de remuneraţia primită pentru prima şedinţă (un dolar pentru şase 

soluţii) primele două remuneraţii sînt deci insuficiente, a treia este suficientă, celelalte două sînt mai 

mult decît suficiente. După angajarea lor pentru această şedinţă suplimentară, subiecţii evaluează deci 

ultimele trei lichide din prima şedinţă. 
în cadrul concepţiei lui Gerard şi ale colaboratorilor săi, predicţiile ar fi deci: 
-   o reducere a disonanţei s-ar produce în primele două condiţii: schimbarea de atitudine ar trebui să 

fie invers proporţională cu importanţa remuneraţiei; 
-   nu ar exista nici o schimbare în a treia condiţie, condiţiile de remunerare fiind aceleaşi; 
-   ar apărea un efect de întărire, adică o legătură pozitivă între importanţa remuneraţiei şi schimbarea 

de atitudine în condiţiile patru şi cinci. 
Datele raportate în tabelul 5 vor dovedi existenţa unei asemenea relaţii în formă de U între remuneraţie 

şi schimbarea gustului. în acest tabel figurează, de asemenea, rezultatele unui grup de control ai cărui 

subiecţi nu s-au angajat la nimic între cele două faze ale şedinţei de degustare. 
Tabelul 5 - Schimbările medii în evaluarea gustului între prima şi a doua fază a experimentului 
Condiţia de control 

1$ 

Condiţia de angajament pentru 
2$                 3$ 

o remunerare 
4$ 

de 
5$ 

-0,32 +2,10 +0,18 -0,20 -0,12 +0,83 

După Conolley, 1970 
Valorile pozitive indică o mai bună evaluare a soluţiilor. 
Teoria disonanţei şi cea a întăririi nu ar fi deci mutual exclusive; efectele lor ar interveni însă la nivele 

diferite ale intensităţii forţelor compuse de justificare pe care le oferă o situaţie socială. 
într-un ansamblu de 13 experimente, Nuttin (1975), cu colaborarea lui Annie Beckers, abordează, de 

asemenea, problema relaţiei între remuneraţie şi schimbarea de atitudine. Obiectul atitudinii rămîne 

acelaşi în toate aceste experimente, el se referă la o reformă a sistemului de examene la Universitatea 

din Louvain, care ar permite studenţilor care au ratat o sesiune să păstreze anumite note pentru o 

următoare sesiune. Această reformă era în general considerată progresistă, iar cînd se cerea studenţilor 

să-şi exprime opinia faţă de vechiul sistem de examene, aceasta era foarte defavorabilă. 
Primele două experimente relatate de Nuttin vizează să tranşeze controversa dintre Brehm şi Cohen, pe 

de o parte, şi Rosenberg, pe de alta. Chiar separînd cu multă grijă acceptarea de a scrie un eseu contra-

atitudinal şi declararea atitudinii personale a subiecţilor, după cum făcuse Rosenberg, Nuttin regăseşte 

relaţia prezisă de disonanţa cognitivă: cu cît remuneraţia este mai slabă, cu atît subiecţii îşi modifică 

mai mult atitudinea în favoarea vechiului sistem de examene. Totuşi, 
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rezultatele experimentelor următoare nu mai confirmă la fel de net predicţiile teoriei disonanţei: în 

experimentul trei, o schimbare practic identică se observă atunci cînd se propune o remuneraţie foarte 

ridicată (500 de franci belgieni) şi foarte scăzută (5FB). Să menţionăm că aceste rezultate fuseseră 

obţinute în 1964, mult înainte de cunoaşterea cercetărilor lui Gerard, care arată relaţia curbiliniară între 

remuneraţie şi schimbarea de atitudine. 



Experimentele următoare ale lui Nuttin aveau scopul de a limpezi această problemă, avansînd ipoteza 

că semnificaţia remuneraţiei va varia independent de importanţa ei. Astfel, în cel de-al şaselea 

experiment subiecţii se angajează să apere în public, la radioul flamand, fostul sistem de examene şi 

argumentele lor sînt înregistrate. Condiţiile sînt următoarele: o condiţie de remuneraţie ridicată 

(200FB), o condiţie fără remuneraţie, o condiţie de privare relativă (subiecţii erau informaţi că 

fondurile de care dispunea radioul erau epuizate), o condiţie de remuneraţie slabă (20FB). Primele 

două pot fi considerate condiţii de remuneraţie normală: este la fel de normal să primeşti 200 de franci 

cînd eşti intervievat la radio, ca şi să nu primeşti nimic; celelalte două condiţii sînt insolite : un radio 

de stat care nu are bani este la fel de insolit ca un radio care recompensează cu o sumă abia ajungînd 

pentru cumpărarea unui pachet de ţigări. Să împrumutăm descrierea rezultatelor făcută de Nuttin 

(Nuttin, 1952, 50): „Schematizînd, se pot releva trei nivele de răspunsuri atitudinale: 1) «Puternic 

împotrivă»: grupul martor (fără role playing contra-atitudinal). 2) «împotrivă»: condiţiile de 

recompensă normală (role playing contra-atitudinal la 200 şi la 0 FB). 3) «Mai degrabă împotrivă»: 

condiţiile de recompensă insolită (role playing contra-atitudinal la 20 de FB şi condiţia de privare 

relativă). 
Aşadar, caracterul mai mult sau mai puţin insolit al unei recompense, mai degrabă decît importanţa ei 

în sine, ar fi cauza schimbării de atitudine. Alte experimente generalizează această interpretare : nu ar 

fi vorba numai de recompensele insolite, ci de orice caracteristică insolită a situaţiei. în experimentele 

nouă, zece şi unsprezece, situaţii insolite precum schimbarea unei note insuficiente la un examen, un 

blam nemeritat, o ţinută primăvăratică şi mai degrabă provocatoare a experimentatoarei însoţeau 

redactarea eseului contra-atitudinal. De fiecare dată, schimbări importante de atitudine se observă, 

după redactarea eseului, în sensul conţinutului său. Explicaţiile curente în teoria disonanţei cognitive 

nu mai pot fi invocate pentru a explica toate aceste date. Dar, contrar lui Gerard şi colaboratorilor săi, 

Nuttin propune o singură explicaţie care nu mai integrează conceptele teoriei lui Festinger. Ar fi vorba 

de o contaminare a răspunsurilor : într-o situaţie bizară şi încurcată, subiecţii ar extrage pur şi simplu 

răspunsul referitor la propria lor atitudine din răspunsurile prealabile date la redactarea eseului. 

Răspunsurile prealabile ar contamina, într-un fel, răspunsurile date pe scara de atitudine. „Acest efect 

de contaminare a răspunsului este determinat de natura surprinzătoare a unor stimuli stranii, originali, 

incomozi sau «disonanţi» care preced răspunsul atitudinal şi sporesc dominanţa relativă şi impactul 

răpunsurilor mai recente asupra răspunsurilor atitudinale care urmează" (Nuttin, 1975, 156). 

Remuneraţiile prea scăzute sau prea ridicate, privările relative, manipularea notelor la examene, 

blamurile injuste, ţinuta lejeră a experimentatoarei ar avea deci consecinţa comună de a-l pune pe 

subiect în încurcătură şi de a-l face să recurgă la răspunsurile dominante în timpul pledoariei scrise 

contra propriei sale atitudini. 
Schimbările astfel provocate nu sînt, din acest motiv, pasagere; diferenţele induse  de  manipularea 

experimentală rămîn semnificative  cînd  subiecţii,   11 
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săptămîni după participarea lor la experiment, sînt din nou invitaţi să-şi exprime atitudinea. Totuşi, 

cînd subiecţii nu îşi exprimă opinia personală în timpul sau imediat după situaţia stînjenitoare, nu ar 

trebui să aibă loc contagiunea răspunsurilor. Această predicţie a fost verificată în timpul 

experimentului cu experimenta-toarea îmbrăcată lejer. Cînd subiecţii îşi exprimă atitudinea imediat 

după eseul contra-atitudinal, ei devin mult mai favorabili în privinţa vechiului sistem de examene şi 

rămîn favorabili la o nouă interogare, cinci săptămîni mai tîrziu: pe o scară de 11 puncte, ei dau iarăşi 

o notă medie de 6,9 în favoarea vechiului sistem. Dimpotrivă, subiecţii care au participat la aceeaşi 

condiţie experimentală, dar fără să-şi exprime opiniile în prima şedinţă, dau, cinci săptămîni mai tîrziu, 

răspunsuri foarte defavorabile (nota medie: 2,2) şi deloc diferite de cele ale grupului de control. 

Deoarece nici o contagiune a răspunsurilor nu a avut loc, atitudinile lor nu s-au schimbat. 
Dar la ce mai serveşte noţiunea de atitudine în acest context ? Ar fi vorba doar de impactul răspunsului 

precedent asupra răspunsului următor, acest impact fiind în funcţie de trei factori: „1. Natura 

răspunsurilor precedente; 2. gradul de perturbare sau de activare; 3. continuitatea temporală între 

răspunsurile precendente şi cele care urmează" (Nuttin, 1975, 194). Se ajunge deci la o concepţie 

foarte „asociaţionistă" a atitudinii care „...nu mai este considerată o dispoziţie la acţiune, ci numai un 

impact al unui răspuns comportamental precedent care, ca orice răspuns antecedent, afectează un 

răspuns următor conform mecanismelor generale ale schimbării răspunsurilor, a căror complexitate nu 



a fost încă nici stabilită, nici înţeleasă" (Nuttin, 1975, 190). Să pariem că şi în acest domeniu, ca şi în 

alte cîmpuri ale psihologiei, complexitatea relaţiilor între răspunsuri va fi atît de mare încît modelul 

„asociaţionist" nu va putea să le explice singur. Cum ar putea, de altfel, acest model explica rezultatele 

obţinute în cercetarea asupra iniţierii, ameninţării, alegerilor şi durerii? 
Cu lucrările lui Gerard şi Nuttin, am prezentat două tentative experimentale de lămurire a problemei 

apariţiei unor relaţii pozitive şi negative între remunerare şi schimbarea de atitudine. Să menţionăm şi 

o a treia tentativă de rezolvare a acestei probleme. Furnizată de Poitou (1974), ea se bazează numai pe 

reinterpretarea experimentelor anterioare, fără să aducă noi date experimentale. Poitou distinge mai 

întîi între situaţiile „cu alegere" şi situaţiile „fără alegere". în cele dintîi, consemnele i-ar indica 

subiectului că este complet liber să se angajeze într-o acţiune pe care foarte puţine persoane o aprobă. 

Convingerea acestor persoane este astfel pusă în valoare. Dacă subiectul acceptă, el va căuta, de 

asemenea, să stabilească o corespondenţă între conduite şi opinii. Sancţiunile promise i se vor părea 

deci mijloace de presiune „destinate să-i înfrîngă rezistenţa de individ liber", dar, pe de altă parte, „... 

sancţiunea poate constitui o scuză pentru conduita subiectului. în această privinţă ne întoarcem la 

perspectivele teoriei disonanţei, care consideră că sancţiunea constituie, în ochii subiectului, o 

justificare a conduitei. Dar ne separăm de ea, în măsura în care nu admitem aici că nevoia de coerenţă 

între convingeri şi conduită este internă subiectului" (Poitou, 1974, 67). Coerenţa între conduite şi 

opinii s-ar realiza deci într-adevăr conform legilor disonanţei cognitive în situaţiile în care libertatea 

alegerii este accentuată; dar ea ar fi un efect social produs de experimentator. Dar nu ar fi la fel de 

justificată ipoteza că există o nevoie de coerenţă, construită social la individ, nevoie modulată de 

fiecare situaţie socială şi 
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care nu funcţionează adesea decît la nivelul iluziei, ca şi nevoia de autonomie, de libertate, cu atît mai 

reale cu cît sînt construcţii ideologice, indispensabile funcţionării societăţii noastre ? 
8. Raţionalizarea în act 
Joule (1986) a abordat recent efectele disonanţei într-o situaţie de acord forţat, recurgînd la o concepţie 

mai clasică. Situaţia pe care o studiază se referă la fumătorii cărora li se cere să se angajeze într-un 

experiment de privare de tutun. Din ansamblul condiţiilor experimentale folosite, nu vom reţine decît 

pe cele care se găsesc la confluenţa a două problematici, cea a acordului forţat şi cea a tehnicii de 

persuasiune numită „piciorul în uşă" sau de „amorsare" (a se vedea Joule şi Beauvois, 1987). Prima 

din aceste tehnici consistă în a-i angaja pe indivizi mai întîi într-o concesie minoră (de exemplu, să 

afişeze un poster publicitar la fereastră), pentru a-i determina apoi să facă o concesie majoră (de 

exemplu, instalarea unui mare panou publicitar în grădină). Tehnica amorsării consistă în obţinerea 

unui angajament pentru o activitate (de exemplu, participarea la experiment), fără a menţiona de la 

început inconvenientele acestei activităţi (de exemplu, a ajunge la laborator la şase dimineaţa). 
Subiecţii experimentelor care ne interesează vin să participe la un experiment asupra fumatului. O 

parte dintre ei au fost deja de acord cu o abstinenţă de 18 ore, alţii nu. într-un prim experiment, unii au 

trebuit să redacteze un text fie pentru, fie contra, fie neutru în privinţa tutunului; într-un al doilea 

experiment, jumătate din subiecţi au fost determinaţi să convingă pe un coleg să se lipsească de tutun 

timp de 18 ore. în ambele cazuri, o nouă cerere este făcută imediat după, subiecţii trebuind să se 

oprească trei zile la rînd din fumat. Să precizăm că această cerere este formulată pentru subiecţii din al 

doilea experiment la capătul unei perioade de abstinenţă de 18 ore şi pentru cei din primul imediat 

după acceptul lor de a se angaja într-o abstinenţă de 18 ore. 
Rezultatul principal al acestui experiment este că subiecţii din prima categorie, care au acceptat deja o 

privare de 18 ore, acceptă, de asemenea, în marea lor majoritate, o privare de trei zile, în timp ce cei 

din a doua categorie, care s-au abţinut efectiv timp de 18 ore, nu mai acceptă să se angajeze. 

Bineînţeles, mai multe motive pot fi avansate pentru a explica această diferenţă. Să rezumăm aici 

explicaţia reţinută de Joule (a se vedea şi Joule şi Beauvois, 1987, 136-7). Un student care tocmai a 

acceptat să se lipsească de tutun timp de 18 ore este angajat într-un proces de raţionalizare cînd i se 

cere acordul pentru o privaţiune şi mai importantă: „într-adevăr, luarea deciziei de a se lăsa de fumat 

timp de trei zile după o lăsare inopinată de 18 ore nu este cea mai bună metodă pentru subiecţi de a 

raţionaliza un comportament costisitor (privare de- tutun o seară întreagă) care tocmai le fusese smuls 

II...D. Este vorba de ceea ce am numit un fenomen de raţionalizare în act, pentru a semnifica faptul că 

printr-un nou act subiecţii ajung să-şi recapete un anume echilibru al sistemului cognitiv, echilibru 



clătinat de realizarea primului comportament de supunere. Evident, funcţia principală a unui asemenea 

fenomen fiind justificarea raţională a unui comportament sau a unei decizii problematice, acesta ar 

trebui să se estompeze - sau chiar să nu se mai producă - atunci cînd li se lasă subiecţilor timpul (şi 

deci posibilitatea) de a raţionaliza «în mod normal» acest comportament sau această decizie (Joule, 

1986, 350). 
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Un nou experiment a fost realizat de Joule pentru a verifica această interpretare. El consistă, în esenţă, 

în a compara condiţiile cu sau fără fapt împlinit. Astfel, înainte de cererea unei privaţiuni de trei zile, 

subiecţii din condiţia fapt împlinit nu sînt avertizaţi decît la sosirea lor la laborator de necesitatea de a 

se lipsi de tutun timp de 18 ore, în timp ce subiecţii din condiţia de absenţă a faptului împlinit fuseseră 

avertizaţi cu mai multe zile înainte. Cei dintîi sînt angajaţi într-un proces de raţionalizare cînd li se 

cere, în plus, să se abţină timp de trei zile, ceilalţi trebuie, dimpotrivă, să fi încheiat deja această 

raţionalizare. A treia condiţie (cu fapt împlinit) presupune subiecţi care s-au angajat în prealabil la o 

abţinere de 18 ore, dar care sînt informaţi la începutul experimentului că această abţinere nu mai este 

necesară; totuşi, înainte de a părăsi laboratorul, li se cere să participe la un experiment care necesită o 

abţinere de trei zile. Această condiţie este comparată cu o a patra (fără fapt împlinit) în care subiecţii 

nu au fost invitaţi să se abţină timp de 18 ore, dar li se cere să se abţină trei zile. 
Rezultatele care figurează în tabelul 6 arată o creştere a procentului de angajare în situaţiile de fapt 

împlinit, adică în situaţiile în care un travaliu de raţionalizare trebuie efectuat de către subiecţi în 

raport cu decizia lor deja luată. 
Tabelul 6 - Procentul de supunere în diferitele situaţii experimentale 
(acceptarea unei privaţiuni de tutun de trei zile) 

  Fapt împlinit  
Privare de tutun da  nu 

da situaţia 1  situaţia 2 

 91,67%  47,62% 
nu situaţia 3  situaţia 4 

 86,96%  50,00% 

După Joule, 1986 
9. Disonanţa în relaţiile între grupuri 
într-o situaţie conflictuală, individul se poate adresa egalilor săi pentru a căuta eventuale elemente 

consonante sub forma unui suport reciproc. O asemenea manieră de reducere a disonanţei a acţionat 

probabil deja în mişcarea milenaristă, studiată de Festinger, Riecken şi Schachter (1956). Dar puţine 

cercetări au studiat relaţia între apartenenţele grupale sau categoriale şi reducerea disonanţei. Printre 

cei care au făcut-o, vom cita experimentul lui Cooper şi Mackie (1983). Bazîndu-se pe lucrările 

referitoare la identitatea socială, autorii prezic faptul că subiecţii nu vor modifica o poziţie esenţială 

pentru „definirea" lor socială. Pentru a reduce disonanţa, ei vor modifica o cogniţie „asociată", o 

opinie mai puţin centrală în afirmarea propriei lor identităţi. Pentru verificarea ipotezei lor, autorii 

construiesc o experienţă conform paradigmei acordului forţat. Subiecţii erau membrii unui grup 

universitar care milita în favoarea lui Reagan, candidat la preşedinţia Americii. Ei erau invitaţi să scrie 

un text care, într-o condiţie, recomanda votul pentru Carter, rivalul propriului lor candidat. într-o altă 

condiţie, textul care le era cerut trebuia să pledeze în favoarea unei extinderi a asumării publice a 

îngrijirilor medicale. Subiecţii exprimaseră o opoziţie puternică faţă de aceste poziţii, dar cea de-a 

doua temă era mai puţin legată de alegerea lor de partid. Efectele obişnuite ale reducerii disonanţei nu 

au apărut atunci cînd pledoaria anti-atitudinală se referea la alegerea candidatului, dar s-au verificat 

pentru tema sănătăţii. 
*» 
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Autorii dau şi un rezultat care priveşte discriminarea evaluativă stabilită de către subiecţi între propriul 

lor grup şi out-grup, reprezentat de o societate studenţească favorabilă lui Carter. Respingerea acestui 

out-grup este ridicată mai ales atunci cînd subiecţii au fost determinaţi să-şi renege, într-un fel, 

propriul lor candidat, să repună în chestiune identitatea lor grupală. Pentru autori, aceste rezultate 

reprezintă o ilustrare aparte a unei tentative de reducere a disonanţei: „cercetarea noastră arată că 



sentimentele dezagreabile create de o sursă îi pot face pe membrii unui grup să transfere sau să atribuie 

în mod nejustificat aceste sentimente unei alte surse. Discriminarea dintre grupuri poate fi exprimată, 

în experimentul nostru, prin denigrarea out-grup-ului pentru că este calea cea mai potrivită pentru 

reducerea disonanţei şi prezervarea identităţii grupale..." (Cooper şi Mackie, 1983, p. 544). 
în cazul unui conflict care rezultă dintr-un angajament contra-atitudinal care ameninţă în mod direct 

identitatea grupului, subiecţi par deci să rezolve parţial acest conflict adoptînd o poziţie mai moderată 

pe o dimensiune evaluativă apropiată, dar mai ales se opun puterii care se exercită asupra lor 

afirmîndu-şi apartenenţa socială. Rezultate asemănătoare au fost înregistrate de Clemence (1989) cu 

grupuri de profesori şi de studenţi care trebuiau să critice sistemul de notare a elevilor. Cei dintîi nu îşi 

modifică aitudinea în privinţa unui sistem pe care îl practică, ci modifică doar aprecierea unor aspecte 

secundare ale sarcinii. Dimpotrivă, elevii nu ezită să-şi modifice atitudinea, modificînd sistemul de 

notare, şi nu simt, aparent, nevoia să-şi modifice atitudinea în privinţa aspectelor secundare. 
W. D. 
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Capitolul 15 

DEFINIREA STĂRILOR EMOTIVE 

SI CORPORALE 
Teoria clasică a lui William James (1890) asupra emoţiei pleacă de la o explicaţie „periferică" : emoţia 

ar fi o conştientizare a reacţiilor noastre corporale la o anumită situaţie. Astfel, pentru a relua 

exemplele date de James, simţului comun nu are dreptate cînd afirmă că plîngem pentru că sîntem 

supăraţi, fugim pentru că ne e teamă, lovim pentru că sîntem mîniaţi. în realitate, sîntem supăraţi 

pentru că plîngem, ne e frică pentru că tremurăm şi fugim, şi sîntem iritaţi pentru că lovim. Teoria este 

numită periferică pentru că ea consideră emoţiile drept senzaţiile pe care le resimţim în privinţa 

schimbărilor corporale induse de o situaţie. 
Neurofiziologi experimentalişti precum Cannon (1929) pleacă de la celălalt capăt al lanţului 

explicativ. Stimulînd talamusul sau hipotalamusul, ei declasează bucurii maniacale sau anxietăţi 

melancolice, reprbducînd astfel emoţia experimental. Teoria lor se numeşte centrală pentru că pleacă 

de la centrii sistemului nervos pentru explicarea emoţiei. 
Curentul de cercetări experimentale în psihologia socială despre care vom vorbi consideră starea 

emoţională o stare de excitare fiziologică; factorii cognitivi, extraşi mai ales din mediul social, i-ar da 

o semnificaţie emoţională specifică. 
1. Afiliere şi evaluare socială a eului 
în experimentele sale asupra psihologiei afilierii, Schachter (1959) crea situaţii insolite pentru a arăta 

că situaţiile anxiogene favorizează conduitele de apropiere de celălalt; ipoteză oarecum 

complementară altei ipoteze, deja verificate, conform căreia o situaţie de izolare produce adesea 

anxietate. Ca şi multe din experimentele următoare, primul studiu asupra afilierii era prezentat 

subiecţilor ca referitor la efectele şocurilor electrice. Jumătate din studentele care participau la 

experiment erau anunţate că şocurile vor fi intense şi dureroase, deoarece altfel experimentul nu 

serveşte la nimic, dar că nu vor rezulta sechele durabile (condiţia de anxietate puternică). Cealaltă 

jumătate (condiţia de anxietate scăzută) erau informate că nu trebuie să se lase influenţate de cuvîntul 

„şoc", că în mod sigur nu vor regreta participarea la experiment şi că şocurile vor fi foarte uşoare. 

Subiecţii, convocaţi în grupuri mici de 5 sau 8 persoane, erau invitaţi să aştepte vreo zece minute 

pentru a-i lăsa experimentatorului timpul necesar de a pune aparatele la punct. Diferite săli fiind 

disponibile, ei trebuiau să indice pe o foaie de hîrtie dacă preferau să 
* 
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aştepte singuri, cu ceilalţi, sau dacă le era egal. îşi puteau, de asemenea, exprima dorinţa de a nu 

participa la experiment şi acesta a fost cazul a 19% din subiecţii din condiţia de anxietate puternică, în 

timp ce în cealaltă condiţie nu s-a înregistrat nici un refuz. Aceasta, alături de alte indicii, arată că 

manipularea experimentală era eficace. Rezultatele din tabelul 1 demonstrează că anxietatea mai 

puternică dă într-adevăr naştere unor conduite de afiliere mai frecvente. 
Tabelul 1 - Relaţiile dintre angoasă şi conduitele de afiliere 
Număr de alegeri 
Condiţii_____________________împreună____________Indiferent sau singuri 
Anxietate puternică                            20                                       12 



Anxietate slabă___________________10______________________20_________ 
După Schachter, 1959 
De ce îi caută indivizii pe ceilalţi într-o situaţie de anxietate ? Căutăm compania oricui sau numai a 

celor ce împărtăşesc aceeaşi soartă ? Toţi subiecţii acestui nou experiment erau supuşi unei condiţii de 

anxietate puternică, o parte putînd să aleagă între a aştepta singuri sau alături de ceilalţi subiecţi, iar 

altă parte între a aştepta singuri sau a aştepta într-o sală unde se găsesc persoane care discută despre 

altceva. Or, printre aceşti din urmă subiecţi nimeni nu cerea să aştepte alături de ceilalţi, în timp ce 

şase din cei zece subiecţi care puteau aştepta alături de celelalte studente care urmau să sufere şocurile 

insistau să „aştepte împreună". într-o situaţie de anxietate, nu orice companie este preferată, nu se 

caută distrageri, ci persoane confruntate cu aceeaşi situaţie. Mai multe explicaţii ale unei asemenea 

nevoi de asociere sînt posibile. Să cităm patru dintre ele: - dorinţa de evaziune: subiecţii nu caută oare 

compania altor subiecţi pentru a descoperi împreună un mijloc de a scăpa de această situaţie penibilă ? 

- Claritatea cognitivă: vor să discute între ei pentru a înţelege mai bine situaţia. - Reducerea anxietăţii: 

speră că vor fi încurajaţi de ceilalţi. - Evaluarea de sine : după cum avem nevoie de semenii noştri 

pentru a ne evalua opiniile şi capacităţile (a se vedea teoria lui Festinger în capitolul asupra 

comparaţiei sociale), avem nevoie de ei şi pentru evaluarea propriilor emoţii şi sentimente. 
S-ar părea că explicaţia „tentativă de evaziune" poate fi exclusă: nu s-a observat nici o discuţie a 

subiecţilor despre o asemenea tentativă în aceste experimente. Explicaţia „claritate cognitivă" pare, de 

asemenea, îndepărtată de date: subiecţii acestui experiment nu aveau de gînd şi nu au vorbit într-

adevăr despre acesta. Rămîn deci, ca explicaţii mai plauzibile, cele referitoare la reducerea anxietăţii şi 

la evaluarea de sine. Chiar în cazul unei prezenţe tăcute, se poate evalua dacă celorlalţi le e sau nu 

frică şi se pot compara stările emoţionale ale diferitelor persoane prezente. O combinaţie a acestor 

două explicaţii se manifestă, de exemplu, în răspunsurile la chestionarul post-experimental date de 

către subiecţii care nu îşi puteau vorbi: „Voiam să aştept împreună cu ceilalţi ca să văd cum vor 

reacţiona în aşteptarea experimentului. Dacă nu erau neliniştiţi, n-aş fi fost nici eu neliniştit". 

„Credeam că ceilalţi aveau aceleaşi sentimente ca şi mine în privinţa experimentului şi din acest motiv 

voiam să fiu alături de cineva" (Schachter, 1959, 41). Celelalte cercetări relatate de Schachter în 

această carte nu permit să se decidă care din cele două explicaţii rămîne plauzibilă. Cel mult o 

omogenizare a reacţiilor de frică pe care Wrightsman (Schachter, 1959, 103 s) a observat-o în cazul 

aşteptării tăcute în 
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comun, ca şi în cazurile în care se angajează o conversaţie liberă şi care nu se observă într-o situaţie de 

aşteptare solitară, ar indica efectul unui travaliu de comparare socială. 
în mod foarte semnificativ, un rezultat neaşteptat se degajă din datele culese de Schachter. Primele 

născute sau fiicele singure la părinţi manifestă întotdeauna o tendinţă mai mare de afiliere decît 

studentele care aveau fraţi sau surori mai mari. Acest rezultat, recurent în cercetările lui Schachter, ar 

reflecta povestea familiară particulară a primelor născute care au fost mai atent îngrijite de părinţii lor 

în copilărie decît celelalte. Ele ar fi păstrat deci obiceiul de a se încredinţa celorlalţi pentru a se auto-

defini şi auto-evalua. Gerard şi Rabbie (1961) regăsesc o asemenea tendinţă la subiecţii feminini, dar 

nu şi la subiecţii masculini. Cum Schachter nu lucrase cu subiecţi masculini, nu este foarte sigur că 

este vorba de o diferenţă generală între fete şi băieţi. Totuşi, se poate crede că aceştia din urmă, mai 

ales atunci cînd sînt primii născuţi, au învăţat să nu recurgă la celălalt cînd le este frică. Experimentul 

lui Gerard şi Rabbie aduce, de altfel, o completare interesantă a rezultatelor lui Schachter asupra auto-

definirii şi auto-evaluării sociale într-o situaţie anxiogenă: subiecţii informaţi de un aparat asupra 

propriei lor stări de anxietate şi asupra anxietăţii celorlalţi exprimă într-o măsură mai mică dorinţa de a 

rămîne alături de ceilalţi decît subiecţii care nu au primit nici una din aceste informaţii, dar şi decît 

subiecţii care nu au fost informaţi decît asupra propriei lor stări. Pentru a interpreta scorul indicat de 

aparat, aceşti din urmă subiecţi ar avea deci nevoie de a cunoaşte reacţia celorlalţi subiecţi. 
2. Componenta socială a stării emoţionale 
La nivel fiziologic, starea emoţională ar consta într-o activare a sistemului nervos simpatic. Această 

activare poate totuşi corespunde mai multor stări emoţionale specifice, după cum acelaşi vin îi poate 

face pe unii veseli şi pe alţii trişti. Dată fiind o asemenea stare de excitaţie, individul o interpretează şi 

o identifică în funcţie de situaţia care a provocat-o. Rezultă că „... o stare emoţională este o funcţie a 

unei stări de excitaţie fiziologică şi a factorilor cognitivi referitori la această stare de excitaţie. Factorii 



cognitivi exercită, într-un fel, o funcţie directivă. Percepţiile care vin de la situaţia imediată, 

interpretată prin experienţa din trecut, furnizează cadrul în care individul îşi înţelege şi clasează 

sentimentele. Factorii cognitivi determină cînd starea de excitaţie fiziologică trebuie definită ca mînie, 

bucurie, etc." (Schachter, 1971, 2). 
Starea fiziologică şi factorii cognitivi pot interacţiona în diverse moduri. în cea mai mare parte a 

cazurilor nu există nici o îndoială asupra bruştei treziri a sistemului nervos. Cînd o persoană, singură 

pe o stradă întunecoasă, vede dintr-o dată un om care aţinteşte un revolver asupra ei, ea nu ezită să 

interpreteze reacţia sa emotivă bruscă drept o reacţie de frică. în schimb, se pot produce excitări ale 

sistemului nervos care nu pot fi interpretate la fel de evident. Maranon (1924) relatează reacţiile 

pacienţilor săi după injecţii cu adrenalină, substanţă care activează sistemul nervos simpatic. Dacă cea 

mai mare parte încearcă senzaţii fizice, mulţi reacţionează totuşi în mod emotiv, dar adesea 

menţionînd, în mod detaşat, că era ca şi cum le-ar fi fost frică sau ca şi cum ar fi fost veseli. Pe de altă 

parte, era suficient să li se evoce amintiri pentru ca, sub efectul injecţiei, să răspundă în mod mult mai 

emotiv decît în starea lor normală. Era deci vorba de o stare fiziologică la 
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care nu se poate asocia în mod necesar o semnificaţie emoţională, dar căreia contextul, adică evocarea 

unei amintiri de către un experimentator, putea să-i confere această semnificaţie. 
Experimentul lui Schachter şi Singer (1962, Schachter, 1971, lss) arată cum poate furniza contextul 

social componenta cognitivă a unei stări fiziologice vag definite. Propoziţiile pe care autorii voiau să 

le ilustreze experimental pot fi rezumate astfel; să presupunem că i se poate induce individului o stare 

de excitaţie fiziologică: 
1.   Individul va extrage din elementele cognitive disponibile numele şi semnificaţia acestei stări. In 

funcţie de caracteristicile situaţiei, aceeaşi stare fiziologică va fi resimţită ca agreabilă sau 

dezagreabilă, va fi o stare de bucurie sau de mînie. 
2.  Dacă i se oferă o explicaţie cognitivă adecvată a stării sale fiziologice, atribuind-o, de exemplu, 

unei injecţii, individul nu va avea nevoie să caute alte elemente cognitive în situaţia dată pentru a-şi 

preciza starea. El se va descrie deci ca fiind mai puţin vesel sau trist, în funcţie de situaţia în care se 

găseşte. 
3.  Travaliul de interpretare emoţională nu va fi realizat decît în măsura în care individul este 

realmente activat fiziologic. 
Verificarea experimentală a acestor propoziţii presupune deci o manipulare a activării neurofiziologice 

a individului şi o manipulare a explicaţiei de care dispune individul. Cea dintîi a fost efectuată prin 

injectarea, la o parte din subiecţi, a unei forme sintetice (epinefrina) a intermediarului chimic din 

sistemul nervos simpatic. Efectele resimţite în mod normal de subiecţi sînt palpitaţiile (accelerarea 

ritmului cardiac), tremurături datorate unor contracţii musculare şi pete roşii pe faţă. O altă parte a 

subiecţiilor era injectată cu o substanţă inofensivă. Toţi subiecţii primeau aceeaşi justificare pentru 

injecţie: era vorba de o substanţă, numită suproxină, căreia i se studiau efectele asupra vederii. în afară 

de această justificare, se furnizau diverse informaţii: într-o condiţie de explicaţie adecvată, subiecţii 

erau informaţi că injecţiile le vor provoca probabil efecte secundare precum palpitaţiile, tre-murăturile 

şi roşeaţa; în condiţia de absenţa explicaţiei, nu li se vorbea de efectele secundare şi, în condiţia de 

explicaţie inadecvată, se preziceau efecte secundare precum amorţeala picioarelor, mîncărimile şi 

uşoarele dureri de cap care nu trebuiau să se producă în mod normal. Subiecţilor din condiţia placebo 

li se anunţa că nu vor simţi nimic. Printre subiecţii activaţi fiziologic, unii primeau deci o explicaţie 

cognitivă a stării lor, alţii nu primeau nimic sau o explicaţie incompletă, chiar falsă, a acestei stări. 
Conform propoziţiilor 2 şi 3 de mai sus, subiecţii care au primit o explicaţie adecvată a stării lor, ca şi 

subiecţii care nu au fost activaţi (condiţia placebo), nu ar fi trebuit să caute o semnificaţie a stării lor, 

în timp ce, conform propoziţiei nr. 1, subiecţii care nu au primit nici o explicaţie sau o explicaţie falsă, 

urmau să caute o semnificaţie a situaţiei. Pentru a demonstra acest fapt au fost create experimental 

două situaţii sociale contrastante: una „euforică" alta „iritantă". 
în situaţia euforică, subiectul trebuia să aştepte cîteva minute efectul injecţiei în compania unui alt 

subiect care era, în realitate, un complice al experimentatorului. Experimentatorul părăsea sala, 

spunîndu-le că puteau folosi creioanele şi hîrtia lăsate. Lucru pe care complicele îl făcea imediat: el 

desena puţin, apoi începea să mototolească hîrtia în cocoloaşe, servindu-se de coşul de hîrtii ca de un 

coş de baschet şi invitîndu-l pe subiectul naiv să facă acelaşi lucru. Hîrtia servea apoi 
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pentru confecţionarea unor avioane, aruncate către subiect. Descoperirea unor bucăţi de elastic 

permitea apoi să se arunce, cu ajutorul unei praştii, bucăţi de hîrtie într-un turn fabricat din fişe. 

Adunînd fişele, complicele descoperea două cercuri de lemn pe care le rotea în jurul braţelor. Chiar 

înainte de întoarcerea experimentatorului, el îşi punea, în fine, picioarele pe masă. 
Situaţia iritantă era foarte diferită. Aşteptînd experimentul asupra vederii, subiectul şi complicele erau 

invitaţi să completeze un chestionar. Imediat după plecarea experimentatorului, complicele se plîngea 

de administrarea injecţiei, de care nu fusese avertizat în prealabil. Chestionarul era lung şi incoerent, 

iar complicele nu făcea economie de remarci din ce în ce mai sarcastice. De exemplu, la întrebarea 

dacă auzea des sonerii în cap, afirma că răspunde „da, la sfîrşitul fiecărui curs" ; refuza să indice 

veniturile tatălui său şi să răspundă unei întrebări referitoare la regularitatea cu care se spălau membrii 

familiei sale. Descoperind o întrebare asupra raporturilor sale sexuale, el rupea chestionarul şi pleca, 

lăsîndu-l singur pe subiect care descoperea alte întrebări şi mai insolente, ca de exemplu cea 

referitoare la eventualele legături amoroase ale mamei sale. 
Aceste două situaţii se derulau într-o sală prevăzută cu o falsă oglindă, prin care experimentatorul 

observa reacţiile subiectului. Acestea, alăturate răspunsurilor la un chestionar post-experimental, 

furnizau variabilele independente. în situaţia „euforică" , un indice comportamental indica de cîte ori 

subiectul naiv se alătura activităţilor complicelui. Chestionarul presupunea două scări de cinci puncte, 

cerînd subiectului să indice în ce măsură era iritat şi în ce măsură era mulţumit. Indicele din tabelul 2 

indică diferenţa între gradul de mulţumire şi de iritare. 
Tabelul 2 

  Complice 

 euforic                                      iritat 
Injecţii cu auto indice               auto                indice 
epinefrină descriere comportamental   descriere   

comportamental 
Explicaţie adecvată 0,98 0,20                1,91                -0,18 
Fără explicaţie 1,78 0,56                1,39                 2,28 
Explicaţie inadecvată 1,90 0,84                    condiţie absentă 
Placebo 1,61 0,54                1,63                 0,79 

După Schachter şi Singer, 1962 
Să comparăm aceste date cu propoziţiile pe care trebuie să le verifice. Conform propoziţiilor 1 şi 2, o 

diferenţă ar trebui să se manifeste între condiţia de activare fiziologică explicată adecvat şi condiţiile 

fără explicaţie sau cu o explicaţie inadecvată. In aceste ultime condiţii, subiecţii ar trebui să se 

orienteze mai mult către caracteristicile situaţiei sociale pentru a-şi aprecia starea. Diferenţe statistic 

semnificative în sensul indicat se verifică pentru rezultatele pe scările şi indicii comportamentali, în 

cele două situaţii sociale. Rezultatele pentru condiţiile placebo nu permit să se verifice propoziţia 3, 

deoarece nu sînt statistic semnificative faţă de situaţiile de activare fără explicaţie sau cu o explicaţie 

inadecvată. Se pare că este vorba de o situaţie intermediară: poate că subiecţii au preferat să atribuie 

situaţiei sociale o uşoară activare datorată temerii de injecţie ? Să sugerăm, de asemenea, o explicaţie 

pentru diferenţele între aceste auto-descrieri în condiţia cu explicaţie adecvată în prezenţa unui 

complice euforic sau iritat: ele se datorează, probabil, 
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unei comparaţii cu complicele, avînd ca efect faptul că subiecţii se descriu în mod relativ mai pozitiv 

în comparaţia cu un complice iritat. 
3. Aplicaţii medicale 
Numeroase sînt circumstanţele în care ne confruntăm cu stări corporale bizare pe care nu ştim să le 

interpretăm şi care devin, prin aceasta însăşi, anxiogene, ceea ce sporeşte şi mai mult efectul 

perturbator al acestor situaţii. Cum se poate sparge acest cerc vicios ? Una din strategiile care se impun 

pare a fi explicarea acestor stări. Cîteva tentative experimentale au fost făcute în acest sens. 
Una din ele, efectuată de Storm şi Nisbett (1970, 1990) se referea la insomnie. Aceşti cercetători reţin 

din experimentul lui Schachter şi Singer că subiecţii informaţi de efectele unei injecţii se lasă mai 

puţin influenţaţi de situaţie decît cei care au avut o injecţie cu o substanţă inofensivă. Nu era vorba 

decît de o tendinţă non-semnificativă, dar ea ar putea rezulta, în viziunea lui Storm şi Nisbett, dintr-un 



efect de supracompensaţie la subiecţii informaţi: aceştia ar atribui injecţiei nu numai efectul 

epifreninei, ci şi activarea produsă de situaţie. Subiecţii corect informaţi ar deveni deci mai puţin 

emotivi decît subiecţii expuşi numai efectelor situaţiei „euforice" sau „iritante". Cum insomnia ar 

rezulta dintr-o stare de activare pe care individul nu reuşeşte s-o explice, efectul acestei stări s-ar 

diminua dacă ar primi o explicaţie suficientă. Storm şi Nisbett dau o asemenea explicaţie unora din 

subiecţii lor care sufereau de insomnii, cerîndu-le să ia o pilulă (inofensivă, de fapt) înainte de culcare, 

pilulă care aparent ar fi trebuit să accelereze ritmul lor cardiac, să crească temperatura şi să intensifice 

activitatea onirică, a cărei studiere este pretextul experimentului. Altor subiecţi care suferă de 

insomnie li se prescrie un calmant (tot o pilulă inofensivă). în realitate, în prima condiţie, 

experimentatorii au dat o explicaţie plauzibilă pentru insomnia care îi afecta pe subiecţi în serile 

experimentului, în timp ce subiecţii din cealaltă condiţie contau, din contra, pe o stare de somnolenţă. 

într-o a treia condiţie, subiecţii nu trebuiau să ia nici o pilulă, pentru a compara reacţiile lor cu cele ale 

subiecţilor experimentali. 
Variabila dependentă era diferenţa între timpul necesar subiecţilor pentru a adormi în serile cînd 

trebuiau să ia pilula şi timpul necesar în celelalte seri. Conform teoriilor curente asupra placebo-ului şi 

sugestibilităţii, subiecţii care au luat o pilulă calmantă ar trebui să adoarmă mai repede decît subiecţii 

care au luat o pilulă stimulantă. Dar conform raţionamentului autorilor, bazat pe teoria lui Schachter, 

lucrurile ar fi trebuit să se petreacă exact invers. într-adevăr, subiecţii care credeau că au luat o pilulă 

stimulantă au adormit mai repede decît de obicei, în timp ce subiecţii care se aşteptau să fie mai calmi 

adormeau în medie cu un sfert de oră mai tîrziu decît în celelalte zile. Pentru subiecţii din condiţia de 

control, nu exista nici o diferenţă între ziua experimentului şi alte zile. 
O altă tentativă de explicaţie a fost făcută de Johnson şi Leventhal (1974) într-un mediu de spital cu 

pacienţi care trebuiau să suporte o endoscopie. Instrumentul flexibil folosit pentru acest examen este 

larg de aproximativ 12mm şi lung de 90 de cm; el se introduce pe gură şi este împins prin esofag pînă 

în stomac. Această manipulare dă naştere unei serii întregi de senzaţii neobişnuite, atît în cursul 

pregătirii pacientului prin anestezii locale cît şi în timpul introducerii obiectului în stomac. într-adevăr, 

pacientul, uşor amorţit, trebuie să rămînă în stare de veghe pentru a-l ajuta pe medic. Johnson şi 

Leventhal emit ipoteza că o descriere exactă a 
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diferitelor senzaţii pe care le va încerca pacientul l-ar ajuta să-şi păstreze calmul şi că o descriere 

exactă a diferitelor acţiuni pe care ar trebui să le facă l-ar ajuta să colaboreze mai bine cu practicianul. 
Experimentul comporta patru condiţii: în prima, pacienţii suportau examinarea ca de obicei, cu cele 

cîteva explicaţii sumare ale medicului. în celelalte trei condiţii, ei ascultaseră o bandă înregistrată de 5-

7 minute, care comenta, cu ajutorul unor fotografii, examinarea pe care trebuiau să o suporte. Acest 

comentariu se referea, într-o condiţie, la senzaţiile încercate de pacient; într-o altă condiţie, el explica 

ce trebuie făcut, iar într-o a treia condiţie se referea în acelaşi timp la senzaţii şi la acţiuni. Rezultatele: 

se pare că informaţia asupra senzaţiilor este eficace, dacă nu chiar mai eficace decît cea despre ce 

trebuie făcut. în condiţia de informaţie asupra senzaţiilor, în comparaţie cu situaţia de control, pacienţii 

au nevoie de mai puţine tranchilizante, se sufocă mai rar şi inima lor bate mult mai puţin repede cinci 

minute după introducerea endoscopului. Să precizăm totuşi că aceste efecte se manifestă numai la 

persoanele sub 50 de ani; cei mai în vîrstă par mai puţin deranjaţi de asemenea examene. 
Pentru o femeie, naşterea este echivalentă cu o experienţă neobişnuită şi rară şi, pînă de curînd, 

informaţiile pe care le primeau viitoarele mame nu erau întotdeauna destinate să le informeze în mod 

concret asupra funcţionării corpului lor. Eficacitatea metodelor de naştere fără dureri ar putea deci să 

provină pur şi simplu din informaţiile date asupra diferitelor senzaţii care însoţesc naşterea. Să cităm 

în legătură cu aceasta pasajele unui etnolog (Sebag, 1964, 257) care voia să demonstreze eficacitatea 

elaborărilor ideologice constituite de miturile încorporate în ritualuri. Nucleul unui ritual efectuat de 

preoţii unui trib în cazul unei naşteri dificile este „... recitarea unui text lung care îi povesteşte lui 

«Muu», «forţa responsabilă de formarea foetusului», obstacolele pe care le întîlneşte femeia care 

naşte, răspunzînd exact transformărilor fiziologice la care este supus subiectul; povestea îl antrenează 

pe pacient într-o «geografie mitică» ce evocă în detaliu geografia reală a uterului; din concordanţa 

între ritmul modificărilor corporale şi mit se naşte posibilitatea de integrare a unor fenomene haotice, 

dureroase, nestăpînite, care fac naşterea deosebit de dificilă, într-o ordine care le depăşeşte, le dă un 

sens şi face în acelaşi timp să dispară teama". Este deci necesar să se dea o explicaţie acestor 



experienţe corporale pentru a le structura şi a le da un sens: „Folosirea funcţiei simbolice se revelă aici 

în dimensiunea ei exemplară: structurarea conţinuturilor eterogene, impunerea unor forme unui dat 

care pare mai întîi rebel oricărei ordini, instaurarea unui limbaj - adică unui anume număr de 

semnificanţi majori prin intermediul cărora o experienţă umană capătă valoare şi permanenţă" (ibid., 

258). 
în acest fel, discursul penetrează şi modelează pînă şi intimitatea individualităţii umane: „Astfel, între 

realitatea biologică şi discurs se stabileşte un sistem de echivalenţe care explică eficacitatea terapeutică 

a limbajului. Lumea divină pe care o invocă şamanul este, fără îndoială, de un cu totul alt ordin, dar 

interiorizarea sa de către bolnav antrenează o restructurare a întregii sale persoane. Simbolul are aici o 

eficacitate organică, intervenind ca moment crucial în constituirea individualităţii umane" (ibid., 258). 

Sebag nu ezită să sugereze că eficacitatea discursului psihanalist este de acelaşi ordin: „De aceea, 

comparaţia cu psihanaliza se face în mod natural; aceasta furnizează un cod care transmite, sub o 

formă difuză, cultura epocii, dar posedînd un suport real, analistul, care îi dă toate garanţiile validităţii. 

Individul regrupează, sub un anume număr de concepte, diferitele momente ale 
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experienţei sale, care îşi pierde astfel o parte a fluidităţii; şi această cristalizare care dă existenţei sale 

consistenţa şi anvergura unei istorii îl face pe subiect mai apt să se conformeze legilor profunde ale 

fiinţei sale" (ibid., 258). 
Alte aplicaţii se referă la rolul pe care diferitele terapii îl atribuie reevocării emoţiilor (a se vedea 

Rime, 1989) şi importanţei sentimentului de stăpînire a mediului, cu efecte semnificative pe termen 

lung, în conformitate cu Seligman (1975), şi putînd fi în parte învăţat (Schultz, 1976). 
4. Studii asupra obezităţii 
Organismul dispune de o întreagă maşinărie fiziologică ce îl informează asupra stărilor sale de foame 

şi care îl incită să mănînce. Totuşi, acest mecanism fiziologic nu se exercită într-un vid psihologic, iar 

procesele biochimice şi fiziologice caracteristice stării de foame nu sînt în mod necesar interpretate ca 

atare la nivelul psihologic. Interpretarea senzaţiilor fiziologice de foame este şi un act social, învăţat şi 

de natură cognitivă. Să ne gîndim la un bebeluş : cînd îl doare ceva, cînd îi este frică, cînd este iritat 

sau îi este foame, plînge. Mama trebuie să interpreteze aceste plînsete şi să acţioneze în consecinţă: să-

l calmeze cînd este iritat, să-l liniştească atunci cînd îi este frică, să-l hrănească atunci cînd îi este 

foame. Or, mama se poate înşela, hrănindu-şi copilul atunci cînd nu îi este foame sau încercînd să-l 

liniştească atunci cînd, de fapt, bebeluşul vrea să mănînce. Se pare că obezii nu au învăţat să 

diferenţieze, în cea mai fragedă copilărie, foamea de celelalte senzaţii. Confundînd diferitele stări 

emoţionale cu foamea, ei ar reacţiona întotdeauna printr-un comportament alimentar. 
Bineînţeles, aşa cum se întîmplă adesea în reconstrucţii de acest gen, tot ce se poate spune este că 

aceasta este o explicaţie plauzibilă. Să nu întîrziem deci asupra reconstruirii unui trecut personal 

ipotetic. Pentru a dovedi că obezitatea este legată de o interpretare inadecvată a stării fiziologice a 

organismului, trebuie să verificăm două lucruri: 1) la obezi nu există o legătură între starea fiziologică, 

pe de o parte şi senzaţia de foame sau comportamentele alimentare, pe de altă parte, în timp ce o 

asemenea relaţie există la persoanele „normale" (non-obeze); 2) determinarea comportamentului 

alimentar al obezilor provine de la alţi factori decît starea fiziologică de foame. 
Pentru evaluarea legăturii între stările fiziologice şi psihologice ale foamei, Stunkard şi Koch (1964) 

înregistrează timp de patru ore contracţiile stomacului subiecţilor obezi şi non-obezi, întrebîndu-i, la 

intervale regulate, dacă le este foame. La non-obezi, declaraţiile de foame coincid în 71 % din cazuri 

cu contracţiile stomacului, în timp ce, la obezi, o asemenea corespondenţă nu se verifică decît în 48% 

din cazuri. Cercetări mai recente ar arăta că nu este vorba de un defect la nivelul senzaţiei viscerale, 

pentru că obezii sînt într-adevăr capabili să simtă contracţiile stomacului lor, pe care însă nu le 

interpretează neapărat la fel ca non-obezii. 
Experimentul pe care Schachter (1971, 73) l-a efectuat cu colaborarea lui Goldman şi Gordon variază, 

pe de o parte, starea fiziologică de foame, subiecţii fiind nemîncaţi sau sătui, şi, pe de altă parte, starea 

emoţională de frică, subiecţii anticipînd şocuri electrice puternice sau slabe. Se creează astfel patru 

condiţii experimentale, la care participă de fiecare dată studenţi obezi şi non-obezi. Aceşti studenţi 

credeau că participă la un experiment asupra fiziologiei gustului şi erau invitaţi în acest scop să 

mănînce biscuiţi uscaţi (cinci sorturi erau puse la dispoziţie) 
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în cantitatea dorită, pentru a descrie gustul lor înainte şi după şocurile electrice. Variabila dependentă 

era cantitatea de biscuţi mîncată. 
Predicţiile în privinţa „normalilor" erau, evident, că aceştia vor mînca mai mult în stare de nemîncare 

şi cînd nu le va fi frică decît cînd le va fi frică. Se ştie, într-adevăr, că frica face să dispară senzaţia de 

foame, suprimînd contracţiile stomacului şi eliberînd glucoza în sînge. Dacă, pe de altă parte, obezii 

interpretează mai puţin bine stările lor fiziologice, cantitatea de biscuiţi mîncată nu ar trebui să varieze 

în funcţie de condiţiile experimentale. Rezultatele verifică predicţiile pentru „normali" : nemîncaţi, ei 

mănîncă în medie 22 de biscuiţi, în timp ce sătui nu mănîncă decît vreo 15, aceeaşi diferenţă 

verificîndu-se în medie pentru subiecţii cărora le e frică faţă de cei cărora nu le este frică. Pentru obezi, 

rezultatele, după cum se prevăzuse, nu variază în funcţie de starea de „plin" sau de „gol" a stomacului 

(de fiecare dată 18 biscuiţi), în timp ce cei cărora le este frică mănîncă uşor mai mult (19,5 biscuiţi) 

decît cei care se aşteaptă la şocuri uşoare (17 biscuiţi), această din urmă diferenţă nefiind statistic 

semnificativă. 
Dacă nici senzaţia de foame, nici comportamentul alimentar al obezilor nu par determinate în principal 

de starea lor fiziologică de foame, care sînt elementele determinante ? 
Observaţiile sugerează că obezii se lasă influenţaţi mai mult decît non obezii de calitatea mîncării. 

Tentativele pentru a-i face pe obezi să reducă numărul de calorii consumate zilnic reuşesc rareori. O 

metodă pare totuşi eficace: ea consistă în a le lăsa doar o mîncare cu gust fad, care nu variază. Medicii 

Hashim şi Van Itallie (1965) au observat că această metodă duce la o diminuare considerabilă a 

cantităţii de calorii absorbite de obezi, în timp ce ea este mult mai puţin eficace pentru non-obezi. 

Gustul mîncării ar fi deci mai puţin important pentru aceştia din urmă. Dacă faptul este adevărat, se 

poate crede că aceştia vor căuta mai puţin decît obezii să scape de un regim alimentar mediocru. 

Schachter s-a gîndit că restaurantul universitar îi va permite să verifice această predicţie. Studenţii se 

pot abona, iar abonamentul poate fi reziliat contra unei penalităţi care reprezintă preţul meselor timp 

de o săptămînă. De unde predicţia lui Schachter (1971, 128): „Dacă opinia generală a studenţilor cu 

privire la alimentaţia în restaurantele universitare are baze reale, cei pentru care gustul şi calitatea 

mîncării sînt mai importante vor fi probabil cei dintîi care vor renunţa la abonament. Studenţii obezi 

prezintă o mai mare probabilitate de a abandona cantina decît studenţii normali". Lucrurile stau, într-

adevăr, aşa: 86,5% din studenţii obezi faţă de 67,1% din studenţii normali renunţă la abonament. 
Orele de masă sînt o instituţie socială care reglează comportamentele alimentare. Prin procesele de 

condiţionare, această reglare intervine fără îndoială pînă la nivelul senzaţiilor fiziologice. Dar este 

vorba şi de un factor extern care poate varia, într-o anumită măsură independent de starea fiziologică a 

organismului; el ar trebui deci, ca atare, să influenţeze mai mult comportamentul obezilor - ce 

reacţionează mai puţin la starea lor fiziologică reală - decît comportamentul celor care reacţionează 

mai mult la această stare. Folosind un ceas trucat, Schachter (ibid., 89ss) cu colaborarea lui Gross a 

încercat să verifice experimental această predicţie. 
Pretextîndu-se măsurarea anumitor reacţii fiziologice de bază (ritm cardiac şi rezistenţă 

electrodermică), subiecţii sînt lăsaţi singuri în laborator, fără ceasul de mînă, dar în faţa unui ceas de 

perete. După o jumătate de oră (timp real) experimentatorul le cere să completeze un chestionar şi 

aduce o cutie cu biscuiţi, pentru 
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ca ei să poată „îmbina utilul cu plăcutul". Spre a-i determina să-i urmeze exemplul, experimentatorul 

mănîncă doi biscuiţi şi apoi îi lasă pe subiecţi singuri timp de zece minute. Variabila dependentă era 

cantitatea de biscuiţi consumată de subiecţi. 
Subiecţii sînt din nou obezi şi non-obezi. Pentru toţi, ceasul din faţa lor este trucat, astfel încît pentru 

jumătate din ei el întîrzie (condiţia ceas lent) şi indică 5h35 cînd este de fapt deja 5h50; pentru cealaltă 

jumătate, el o ia înainte (condiţia ceas rapid) şi indică 6h20 în acelaşi moment, ora mesei fiind în 

general ora 6. Predicţia este, evident, că această manipulare va avea un efect mai puţin important 

pentru non-obezi, mai sensibili la determinanţii interni ai comportamentului alimentar, decît pentru 

obezi, mai sensibili la determinanţii externi, şi deci că aceştia vor mînca relativ mai mult în condiţia de 

ceas rapid decît în condiţia de ceas lent. 
Obezii se comportă conform predicţiilor: cînd orologiul indică 6h20, ei mănîncă mai mult de 37 grame 

de biscuiţi şi numai 20 de grame în faţa ceasului care arată 5h35. Rezultatele pentru non obezi sînt mai 

puţin nete: ei mănîncă mult mai puţin cînd ceasul este rapid decît cînd e lent, sub pretext că nu vor să-



şi strice foamea pentru masa care îi aşteaptă. Analize interne, care ţin cont de timpul necesar al mesei 

pentru fiecare subiect, dau rezultate mai nete şi confirmă faptul că obezii mănîncă anumite cantităţi 

mai degrabă determinate de timpul indicat de ceas decît de timpul real, în timp ce datele în privinţa 

non-obezilor nu dau nici o indicaţie referitoare la timpul perceput. 
Numeroase alte date culese de Schachter arată că orele de masă joacă un rol diferit pentru obezi şi 

non-obezi. Acestea ar fi tot atîtea indicaţii că obiceiurile alimentare ale obezilor sînt mai puţin 

determinate de ceasul intern al organismului lor decît cele ale non-obezilor. Această indeterminare ar 

permite mai multor factori exteriori să joace un rol important. 
5. Dubla componentă a agresiunii 
Pentru a studia starea agresivă în cele două componente ale sale, starea de activare generală a 

organismului şi contextul cognitiv şi social, Zillmann a efectuat cercetări manipulînd activarea şi 

semnificaţia sa. în experienţa lui Zillmann şi Bryant (1974) starea de activare puternică era produsă de 

un exerciţiu fizic obligatoriu, subiecţii exersîndu-se timp de un minut pe o bicicletă de antrenament; 

activarea slabă, dimpotrivă, era creată de o sarcină de aranjare a unor jetoane. Măsuri fiziologice 

referitoare la ritmul cardiac şi la presiunea sîngelui au arătat, într-adevăr, că prima sarcină ducea la o 

activare a sistemului simpatic care persista aproximativ şase minute după executarea exerciţiului, în 

timp ce a doua sarcină nu antrena un asemenea efect. 
După efectuarea uneia sau alteia din aceste sarcini, subiecţii participă la o bătălie navală cu un alt 

subiect, în realitate un colaborator al experimentatorului. Ei trebuie să încerce să influenţeze strategia 

acestuia din urmă, diminuînd sau intensi-ficînd caracterul dezagreabil al zgomotului pe care îl emit. 

Prima fază a jocului durează două minute şi, situaţia socială nefiind provocatoare, o activare mai mare 

sau mai mică a organismului nu antrenează nici o diferenţă în comportamentele agresive (emiterea de 

zgomote dezagreabile la adresa antagonistului). După aceste două minute, anumiţi subiecţi aud din 

partea celuilalt jucător, pe care nu îl văd, o remarcă neutră în privinţa lor; alţi subiecţi aud o remarcă 

insultătoare: „Măgarul ăsta îmi dezvăluie de-a dreptul soluţia". 
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Această manipulare se derulează cînd subiectul naiv, în condiţia de activare puternică, nu a recuperat 

încă efortul, deşi atenţia sa a fost deja deturnată de primul joc. Ipoteza este că starea de activare 

reziduală va căpăta o semnificaţie mai agresivă cînd are loc o provocare faţă de situaţia de non-

provocare; o asemenea diferenţă nu se manifestă atunci cînd nu există reziduuri de activare. Odată 

terminată manipularea provocării, experimentatorul aşteaptă cîteva minute, sub un pretext oarecare, 

dar în realitate pentru ca toţi subiecţii să recupereze efortul fizic. în acest moment demarează al doilea 

joc, subiectul naiv încercînd din nou, prin folosirea unor feed-back-uri pozitive (diminuarea 

zgomotului) sau negative (sporirea zgomotului) să-l inducă pe celălalt în eroare. 
Rezultatele confirmă predicţiile: cînd activarea este ridicată, subiecţii provocaţi sporesc mai mult 

zgomotele decît subiecţii neprovocaţi; cînd nu există nici o activare, nu se observă o aserhenea 

diferenţă. Este nevoie deci de o asociere a activării şi a provocării pentru a avea o creştere a 

agresivităţii, nici unul din aceşti doi factori neputînd provoca un asemenea efect de unul singur în 

situaţia studiată. Acest rezultat este cu atît mai important cu cît a fost obţinut într-un moment cînd 

subiecţii din diferitele condiţii se aflau în realitate în aceeaşi stare fiziologică, pentru că, în momentul 

măsurării agresivităţii, subiecţii din condiţia de activare puternică recuperaseră efortul. Semnificaţia 

primită de starea lor de activare reziduală în momentul ofensei a determinat, de una singură, 

agresivitatea lor. 
Zillmann, Johnson şi Day (1974) au studiat, într-un al doilea experiment, interacţiunea între activarea 

neurofiziologică şi situaţia socială în declanşarea agresiunii, într-o primă parte, înainte de activarea 

fiziologică, subiecţii sînt puşi să folosească şocuri electrice într-o sarcină de învăţare. Apoi complicele, 

care juca rolul elevului în prima parte a experimentului, le administrează şocuri electrice în a doua 

parte. Activarea fiziologică este apoi introdusă printr-un exerciţiu de un minut şi jumătate pe o 

bicicletă de antrenament. Imediat după acest exerciţiu (condiţia imediată) sau şase minute după 

(condiţia cu răgaz), subiecţii trebuie să se angajeze din nou într-o sarcină de învăţare în care pot 

administra şocuri aceluiaşi complice. Participarea lor la această nouă fază nu le este anunţată 

subiecţilor decît un moment înainte de începerea ei. 
Trei tipuri de subiecţi participă la experimente în ambele condiţii. Cu zece zile înainte de experiment 

se măsurase capacitatea lor de recuperare după un exerciţiu fizic similar celui din experiment. în 



funcţie de rezultatele acestui test preliminar a fost posibil să se creeze trei grupuri de subiecţi: un grup 

de subiecţi care recuperau repede (în patru minute), un grup de subiecţi care recuperau lent (opt 

minute) şi un grup intermediar. în condiţia imediată toţi subiecţii, independent de capacitatea lor de 

recuperare, se găsesc deci într-o stare de activare reziduală, în timp ce, în condiţia cu răgaz, subiecţii 

care recuperează repede nu se mai găsesc într-o asemenea situaţie. Dar între aceste două condiţii există 

şi o altă diferenţă: în condiţia fără răgaz, toţi subiecţii atribuie activarea resimţită exerciţiului fizic, în 

timp ce în condiţia cu răgaz acest exerciţiu este deja mai îndepărtat în timp şi va fi mai puţin invocat 

pentru a interpreta activarea lor la subiecţii care recuperează mai lent. 
Predicţiile se refereau la creşterea duratei şi intensităţii şocurilor administrate după exerciţiul fizic faţă 

de cele administrate la începutul experimentului. Subiecţii din condiţia fără răgaz pot atribui starea pe 

care o resimt exerciţiului fizic: ei nu vor deveni deci mai agresivi ca înainte; pe de altă parte, nu vor 

exista diferenţe între ei. Predicţiile sînt diferite pentru subiecţii din condiţia cu răgaz, care aşteaptă 
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şase minute înainte de a funcţiona în noua şedinţă de învăţare. Cei care au o capacitate rapidă de 

recuperare nu mai sînt activaţi, ceilalţi sînt încă activaţi, dar nu mai sînt la fel de conştienţi de acest 

lucru precum erau imediat după efortul fizic. Numai aceştia din urmă vor deveni deci mai agresivi, 

independent de starea lor de activare reziduală. Rezultatele verifică aceste predicţii: subiecţii din 

condiţia fără răgaz nu devin semnificativ mai agresivi după exerciţiu şi nu se observă diferenţe între ei 

în funcţie de capacitatea lor de recuperare; în condiţia cu răgaz, subiecţii care au o capacitate de 

recuperare medie sau slabă devin mai agresivi decît înainte, diferenţi-indu-se astfel de subiecţii care 

recuperează repede, a căror agresivitate nu sporeşte. Aceste două cercetări ale lui Zillmann şi ale 

colaboratorilor săi arată deci modul în care anumiţi factori de ordin fiziologic se repercutează în 

agresivitatea indivizilor ; efectele lor depind în bună măsură de natura sau chiar de momentul 

intervenţiei factorilor de origine socială. Asemenea cercetări sînt necesare mai întîi pentru a reaminti 

insuficienţa unor studii ce relevă cauze strict biologice sau instinctuale ale acestor fenomene şi, în 

egală măsură, pentru a reaminti legitimitatea unui studiu sincronic al factorilor sociali care definesc 

stările agresive. Aceştia dau formă şi sens comportamentelor agresive. 
6. Procesele constitutive ale emoţiei: un nou model 
La un nivel foarte abstract, emoţiile pot fi definite, alături de Frijda (1986, 71) drept caracteristici ale 

dispoziţiilor noastre de a ne angaja într-o acţiune la adresa mediului, acţiune care consistă în stabilirea, 

menţinerea sau întreruperea unui raport dat cu acest mediu. Emoţia poate fi deosebit de intensă în 

cazul unui decalaj important între starea mediului şi aşteptările în privinţa lui. Această definiţie 

generală implică intervenţia unui ansamblu de procese de control descrise de Scherer (1989), care ar 

putea să se deruleze conform unei ordini fixe, folosind succesiv dimensiunile următoare: controlul 

noutăţii, al agreabilului, al raporturilor cu scopurile fixate, al gradului de stăpînire şi al compatibilităţii 

cu normele. Emoţiile principale de mînie, bucurie, surprindere, dezgust, tristeţe şi ruşine ar varia 

tocmai în funcţie de constelaţia poziţiilor pe aceste diferite dimensiuni. De exemplu, starea de mînie 

caracterizează o situaţie neaşteptată, jenantă pentru realizarea unui scop, în care cauzele nu pot fi 

stăpînite şi neconformă cu aşteptarea socială. Starea de bucurie ar caracteriza o situaţie în care toate 

aceste aspecte sînt exact inverse, în afară de aspectul de stăpînire a cauzelor. 
Asemenea concepţii nu sînt în mod necesar în opoziţie cu teoria dublei componente aşa cum am 

descris-o pînă aici. Dar ele o completează în mai multe moduri. Ele amănunţesc complexitatea 

proceselor cognitive care intervin în definirea stării emoţionale şi în ce priveşte relaţia cu activarea 

fiziologică autorii acestui curent tind să considere că nedeterminarea iniţială a acestei stări este mai 

degrabă excepţională şi deci că Schachter şi-ar fi construit teoria pe o excepţie mai degrabă decît pe o 

regulă. In cea mai mare parte a cazurilor, antecedentele stărilor emoţionale cunoscute de către individ 

ar inteveni cu putere în declanşarea activării fiziologice. 
Studiul proceselor constitutive ale emoţiei ţine încă de psihologia socială? Da, în măsura în care 

definirea mai multor emoţii lasă un loc important gradului de conformitate al unei situaţii cu 

aşteptările sociale şi în măsura în care dinamicile sociale pot interveni din plin în derularea altor 

procese constitutive, precum cele referitoare la gradul de stăpînire, raportul cu scopul sau gradul 

dimensiunii agrea- 
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bile. Chiar dacă modelele actuale ale emoţiei se inspiră puternic din teoria evoluţionistă a lui Darwin, 



atribuind deci emoţiilor un rol important în adaptarea la mediu, acest mediu este cel mai adesea social 

şi principalele mecanisme de adaptare sînt elaborate social. 
în mod mai specific, anumite cercetări demonstrează importanţa socialului atît la nivelul 

antecedentelor, cit şi al componentelor şi consecinţelor stării emoţionale. Astfel, într-o cercetare 

efectuată de Wallbott şi Scherer (1986) în 27 de ţări din cinci continente, participanţii la anchetă au 

fost invitaţi să-şi reamintească evenimente care le provocaseră următoarele şapte emoţii: bucurie, 

teamă, mînie, tristeţe, dezgust, ruşine, culpabilitate. O întrebare se referea la definirea responsabilităţii 

în privinţa emoţiei. în ciuda marilor variaţii între emoţii, este clar că propria persoană şi ceilalţi, actorii 

sociali deci, sînt în general consideraţi principalii responsabili, înaintea elementelor care pot fi grupate 

sub o rubrică a destinului - precum norocul, forţele naturale sau supranaturale. Mai trebuie, de 

asemenea, precizat că pentru o singură emoţie, tristeţea, destinul ar interveni mai ales în cazul tristeţii 

care „loveşte" atît pe subiect, cît şi pe celălalt. 
Tabelul 3 - Procentele principalelor cauze considerate responsabile de diferitele emoţii 

    Emoţii    
Cauze bucurie teamă mînie tristeţe dezgust ruşine vinovăţie 
Eu 39 30 11 18 10 59 69 
celălalt 30 31 73 28 62 25 17 
destinul 18 25 07 39 13 09 10 

După Wallbott şi Scherer (1986, tabelul 5) 
Una din caracteristicile cele mai importante ale diferitelor stări emoţionale este faptul că acestea sînt 

recunoscute în specificitatea lor în culturi foarte diferite. Ceea ce implică adesea comportamente 

sociale bine determinate faţă de persoanele care se găsesc într-o stare emoţională dată. în acord cu o 

interpretare darwinistă, se poate considera că una din funcţiile importante ale stării emoţionale este nu 

numai să-l pregătească pe individul în chestiune pentru o schimbare a raporturilor sale cu anturajul 

social, ci şi să semnaleze această schimbare anturajului pentru ca acesta să poată reacţiona la rîndul 

său în cunoştinţă de cauză. 
7. General şi particular în starea emoţională 
în raport cu teoria iniţială a dublei componente a stării emoţionale, studiul proceselor constitutive ale 

emoţiei permite să se abordeze dintr-o nouă perspectivă problema universalităţii stărilor emoţionale. 

Bazîndu-ne numai pe teoria dublei componente care atribuie unei stări emoţionale semnificaţia 

specifică a unei situaţii sociale aparte, ar exista tot atîtea emoţii cîte tipuri de situaţii sociale în 

diferitele culturi şi societăţi. O tipologie exhaustivă a situaţiilor sociale este departe de a fi disponibilă, 

parametrii care intervin fiind extrem de variaţi. O teorie a proceselor constitutive ar permite în 

principiu să se elaboreze o tipologie exhaustivă a stărilor emoţionale mai restrînsă, dacă se admite 

alături de Scherer că aceste procese se derulează într-o ordine secvenţială. 
Problema universalităţii emoţiilor a fost studiată experimental comparînd gradul de recunoaştere a 

expresiilor emoţionale precum bucuria,.tristeţea, mînia, teama, 
* 
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surpriza, dezgustul, de către diferiţi subiecţi din diferite ţări, cu ajutorul unor fotografii. Aceste 

cercetări efectuate de Ekman (1972) sau Izard (1971) pun, în general, în evidenţă un grad ridicat de 

recunoaştere în diversele ţări. Dar o explicaţie a acestor rezultate ar putea fi faptul că în diferitele ţări 

din Africa, America, Asia sau Europa oamenii au învăţat, prin intermediul mijloacelor de comunicare 

în masă (ziare, televiziune), să atribuie o aceeaşi semnificaţie unor expresii faciale date. într-un fel, s-

ar fi studiat o singură cultură larg difuzată. Pentru a rezolva această problemă, Ekman şi Friesen 

(1971) s-au deplasat în Noua Guinee spre a-i testa pe membrii unui trib care nu a avut încă nici un 

contact cu albii. Sarcina subiecţilor consista în alegerea unei fotografii din trei încît faţa reprezentată 

să concorde cît mai bine cu o poveste al cărei conţinut exprima o emoţie. Alegerile acestor subiecţi 

permit să se conchidă că există o diferenţiere a emoţiilor pe baza unor criterii asemănătoare cu cele din 

experimentele precedente, cu excepţia temerii şi a surprinderii, care nu sînt diferenţiate la această 

populaţie. Aceiaşi subiecţi au fost filmaţi atunci cînd exprimau emoţia care corespundea, pentru ei, 

fiecărei povestiri. Studenţii americani, care nu au avut nici un contact cu locuitorii din Noua Guinee, 

au identificat în mod corect emoţiile astfel mimate, în afara fricii şi a surprinderii, care sînt în 

continuare confundate. 



Neînţelegerile între culturi pot fi importante. Nici o limbă nu poate fi complet tradusă, ceea ce nu 

împiedică posibilitatea transmiterii unei bune părţi a mesajului printr-o „bună" traducere dintr-o limbă 

în oricare alta. Este posibil ca două emoţii să nu fie niciodată identice, mai ales cînd se exprimă în 

contexte culturale diferite. Totuşi, poate fi vorba de variaţii pe teme comune, precum apropierea, 

evitarea, atenţia, satisfacţia sau tandreţea. Dacă aceste teme ne servesc în înţelegerea, într-o anumită 

măsură, a relaţiilor dintre membrii unei societăţi străine, ele ne permit, poate, şi să le împărtăşim 

emoţiile. 
W. D. 
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Capitolul 16 

CONSTRUIREA SOCIALĂ A INTELIGENTEI 
i 
Cum dezvoltă individul instrumentele cognitive care îi permit să-şi organizeze acţiunile asupra 



realului? Nu vom intra aici în analiza dezbaterii între cei care susţin natura socială a inteligenţei şi cei 

care o reduc la caracteristici individuale psihologice sau chiar pur biologice. Răspunsul nostru va fi dat 

în termeni psihosociologici : lucrările pe care le vom prezenta pleacă de la postulatul că interacţiunea 

socială este un loc privilegiat al dezvoltării cognitive. Dar dacă interacţiunea socială joacă un rol 

cauzal, este necesar să facem apel la cauzalitatea în spirală: într-adevăr, dacă interacţiunea socială 

permite copilului să elaboreze noi instrumente cognitive, aceste noi instrumente permit la rîndul lor 

copilului să participe la interacţiuni sociale mai elaborate, favorizînd deci o nouă restructurare 

cognitivă. Studiul experimental al influenţei interacţiunii sociale în formarea instrumentelor cognitive 

noi la copii va arăta deci că soluţia dezbaterii nu se situează în opunerea polului colectiv şi individual 

al inteligenţei, ci în articularea lor într-o teorie psihosociologică. 
1. Interacţiunea structurantă 
O primă serie de lucrări s-a referit la caracteristicile performanţelor în diverse sarcini atunci cînd 

acestea sînt realizate de mai mulţi copii. Dacă ipoteza generală conform căreia evoluţia cunoştinţelor 

se realizează în mod privilegiat în situaţii sociale este validă, atunci ar trebui să fie posibil ca o situaţie 

de interacţiune socială să prezinte avantaje cognitive mai ales în stadiile genetice de construire a unei 

noţiuni. Un prim experiment a fost prevăzut pentru verificarea acestei ipoteze, conform căreia 

diferenţele favorabile grupului în raport cu individul sînt mai ales prezente la un nivel genetic inferior, 

performanţa colectivă şi individuală întîl-nindu-se la un nivel la care se poate considera că subiecţii au 

interiorizat, individual, coordonările. 
Pentru aceasta, am construit (Doise şi Mugny, 1975) o sarcină de cordonare motrice interdependentă, 

pe care am numit-o „joc cooperant"; subiecţilor li se cerea să deplaseze un mobil pe un parcurs 

determinat, mobilul fiind legat cu fire de nişte scripeţi pe care ei îi manipulează. Această sarcină este 

numită cooperantă în măsura în care ea nu se poate realiza decît dacă acţiunile exercitate în acelaşi 

timp asupra scripeţilor rezultă dintr-o concordanţă adecvată între operaţiile cognitive ale diferiţilor 

parteneri de joc. 
Planul experimental era simplu: în condiţia de control, un copil singur acţiona doi scripeţi pentru a 

efectua parcursul, pe cînd în condiţia colectivă doi copii se 
*.♦ 
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jucau împreună, ficare manipulînd un singur scripete. în fiecare condiţie, subiecţii erau fie în vîrstă de 

7-8 ani, fie de 9-l0 ani. 
Dacă diferenţa între performanţele obţinute de subiecţii singuri şi de cuplurile de subiecţi este 

semnificativă la copiii mai tineri, ea nu mai este la fel de semnificativă la subiecţii mai în vîrstă. 

Grupul produce deci acţiuni mai bine coordonate decît indivizii, dar numai la un nivel genetic dat, 

această superioritate estompîn-du-se odată cu dezvoltarea genetică. Aceste date concordă cu ideea că 

instrumentele cognitive ar fi mai întîi elaborate prin intermediul interacţiunii sociale, pentru a fi apoi 

integrate de indivizi. 
Cu ajutorul aceluiaşi material, am reuşit de asemenea să „individualizăm" interacţiunile sociale, 

reducînd comunicările verbale între membrii grupului sau impunîndu-le un şef. Asemenea manipulări 

au avut un efect deosebit de perturbant asupra copiilor mai tineri care nu stăpîneau încă individual 

coordonările necesare pentru realizarea sarcinii. Dimpotrivă, la copiii mai în vîrstă, capabili să 

realizeze singuri aceste coordonări, nici lipsa de coordonare verbală, nici impunerea unei structuri 

ierarhice nu împiedică reuşita sarcinii. Acestea sînt indicaţii suplimentare că la anumite nivele de 

dezvoltare este necesară o interacţiune socială intensă pentru actualizarea anumitor coordonări care nu 

vor fi stăpînite individual decît mai apoi. 
Un alt experiment, care se referea la o sarcină de reprezentare a transformărilor spaţiale, demonstrase 

(Doise, Mugny şi Perret-Clermont, 1975) superioritatea performanţelor colective asupra celor ale 

indivizilor studiaţi izolat, superioritate care ar diferi în mod semnificativ de performanţele presupuse 

plecînd de la performanţele individuale. Rezultase de asemenea, graţie unei analize a interacţiunilor, 

că una din variabilele importante care puteau explica această superioritate era conflictul interindividual 

rezultat din opoziţia strategiilor de rezolvare a problemei date, diferite în funcţie de subiecţi. Pentru a 

controla mai bine această variabilă, a fost pus la punct un experiment (Mugny şi Doise, 1978) cu 

aceeaşi sarcină, dar constituind grupuri experimentale compuse prin diferite combinări ale nivelurilor 

cognitive iniţiale ale partenerilor. 
Vom descrie mai întîi rapid materialul folosit. Derivat din proba celor „trei munţi" a lui Piaget şi 



Inhelder (1948) referitoare la studiile de relaţionare a perspectivelor, materialul este constituit din 

suporturi de carton pe care sînt fixate coli de hîrtie milimetrică transparente de 60 x 40 cm. Pe fiecare 

foaie este desenată o marcă colorată foarte vizibilă care serveşte drept referent pentru orientarea 

suportului pe care se va ridica „satul", marcă neregulată asimetrică, aşezată către un colţ al foii, după 

cum se indică în figura 1. 
Două jocuri de trei „case" din piese detaşate completează acest material; fiecare casă este net distinctă 

de celelalte şi prezintă pe fronton o deschidere care permite orientarea ei. Unul din jocuri îi serveşte 

experimentatorului pentru realizarea unui „sat-model" pe unul din suporturi, plasînd casele la locurile 

predeterminate în funcţie de itemi, celălalt joc servind subiecţilor pentru a realiza o copie a satului pe 

un suport plasat la stînga lor, într-un unghi de 90°. 
Atît în timpul testelor dinainte şi de după interacţiune, cît şi în timpul acestora, copii sînt plasaţi în faţa 

suportului modelului (subiecţii neavînd decît o singură perspectivă, frontală, de vreme ce nu puteau să 

se deplaseze în jurul modelului) pe care a fost construit un sat, şi li se cere să-l reconstruiască pe 

suportul copiei plasat în stînga, într-un unghi de 90°. Consemnul verbal era adaptat limbajului infantil: 
CONSTRUIREA SOCIALĂ A INTELIGENŢEI 
243 
se insista asupra exemplului domnului care ar veni pe lac sau din munte (marca) şi care trebuia să 

regăsească „acelaşi lucru" în ce priveşte casele, cu „aceleaşi drumuri" în copie ca şi în model. 
Itemii folosiţi sînt simpli sau complecşi. Cînd sînt simpli, ei nu prezintă nici o perturbare, care apare 

pentru itemii complecşi în care referentul modelului (marca) este „întors" cu 180°: compensaţiile 

pentru a ajunge la modelul corect al satului pe copia cu suport fix cer un nivel superior de reprezentare 

spaţială (cf. figura 1). 
Figura 1 - Schema situaţiei şi exemple de itemi simpli sau complecşi 
case din satul de copiat 
model 
subiecţi 
■ 
item simplu 
item complex 
Indicele de performanţă a fost stabilit în funcţie de dimensiunile ale căror schimbări sînt respectate 

între modelul de copiat şi copia însăşi: 
-   nivelul CT: la un nivel superior, subiecţii dau un răspuns absolut corect, res-pectînd compensaţiile 

necesare atît la nivelul relaţiei dreapta-stînga, cît şi al relaţiei înainte-înapoi. 
-   nivelul CN : la nivelul inferior luat în considerare, subiecţii efectuează o rotaţie a ansamblului 

satului cu 90°, fără a ţine cont de faptul că referentul (lac sau munte) s-a întors cu 180°. 
-   nivelul CP: la acest nivel intermediar, subiecţii nu compensează decît parţial schimbările de 

orientare. Dacă subiecţii sînt conştienţi de existenţa mărcii, ei nu ţin cont încă în transformare decît de 

o singură dimensiune (de exemplu, raportul înainte-înapoi, raportul dreapta-stînga nefiind 

„compensat"). 
Să revenim la procedura urmată şi la planul experimental. După o primă interogare a subiecţilor în 

mod individual, aceştia pot fi clasaţi în funcţie de nivelele descrise mai sus. Subiecţii erau selectaţi în 

funcţie de folosirea unei aceleiaşi strategii pentru cei doi itemi complecşi din pre-test (ceilalţi subiecţi 

fiind îndepărtaţi). Intr-o a doua etapă, aceşti subiecţii erau opuşi unii altora conform unui plan care va 

fi descris mai jos într-o interacţiune în care consemnul, similar cu cel din pre-test, le cere în plus să se 

pună de acord („îmi spuneţi cînd sînteţi de acord unul cu altul"). O săptămînă despărţea pre-testul de 

interacţiune şi o alta despărţea interacţiunea de un post-test riguros, identic cu primul test individual. 
Planul experimental a consistat în opunerea subiecţilor doi cîte doi în funcţie de nivelul lor iniţial. Din 

combinarea celor trei nivele reţinute, patru condiţii colective au fost realizate: 
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1)  CNxCN, marcată, după toate probabilităţile, de absenţa conflictului între subiecţii care împărtăşesc 

o strategie total inadecvată de transformare a raporturilor intra-figurale; 
2)  CNxCP, care va fi pentru noi o condiţie „cheie" ; subiecţii fie ignoră raporturile intra-figurale, fie le 

compensează parţial. Din conflict va rezulta oare o restructurare colectivă, depăşind nivelele iniţiale 

ale subiecţilor? 
3)  CNxCT, care va fi marcată prin opoziţia totală între două strategii; 



4)  în fine CPxCP. Deşi strategiile celor doi subiecţi sînt, în principiu, asemănătoare, posibilitatea unui 

conflict este totuşi mai ridicată decît în CNxCN, din cauza instabilităţii şi a oscilaţiilor posibile ale 

sistemului de coordonări parţiale. 
Mai mult de o sută de copii au fost pre-testaţi, dificultatea esenţială întîlnită fiind găsirea unor subiecţi 

CP care să corespundă criteriilor noastre (aceeaşi strategie parţial compensatorie la cei doi itemi asa-

numiţi „experimentali"). în cele din urmă, 74 de copii (de vîrste între 5 ani şi 4 luni şi 7 ani şi 6 luni) 

au participat la 37 de interacţiuni care opuneau CNxCN în 9 grupuri, CNxCP în 11 grupuri, CNxCT în 

alte 11 şi, în fine, CPxCP în alte şase interacţiuni. 
Interogaţi într-o încăpere a şcolii lor, subiecţii provin din aceeaşi clasă, sînt de acelaşi sex şi urmează 

cursurile clasei a 2-a infantilă şi ale clasei întîi primară din sistemul şcolar genevez. 
Care sînt caracteristicile performanţelor grupurilor, a căror compoziţie diferă în funcţie de nivelurile 

membrilor lor ? Tabelul 1 răspunde la această întrebare. 
Tabelul 1 - Indicele structurării performanţelor colective 
Condiţii experimentale                                  Frecvenţele performanţelor corecte 
__________________________________la cei doi itemi complecşi ai interacţiunii 
0                      1                      2 
CNxCN (n=9)                                            8                      1                      0 
CNxCP (n= 11)                                           5                      3                      3 
CNxCT (n= 11)                                           2                      1                      8 
CPxCP (n=6)                                             1                      2                      3 
După Mugny şi Doise, 1978 
Două tipuri de rezultate au fost obţinute plecînd de la aceste date. Pe de o parte, dacă nu se iau în 

considerare decît condiţiile la care a participat un subiect inferior CN, rezultă că performanţa colectivă 

este cu atît mai bună cu cît la ea participă şi un subiect „superior". Astfel, stăpînirea superioară a 

compensaţiilor cognitive cerute de sarcină asigură o stăpînire a interacţiunii. Aceste rezultate 

coroborează, de altfel, lucrările realizate în Statele Unite în legătură cu noţiunile de conservare: 

Silverman şi Stone (1972) au descoperit că subiecţii conservatori la o probă de conservare a spaţiului 

au mai des cîştig de cauză în privinţa deciziei finale decît partenerii lor neconservatori; Silverman şi 

Geiringer (1973) au regăsit acelaşi efect în cazul unei sarcini de conservare a lungimii; în fine, Miller 

şi Brownell (1975) au observat că răspunsurile subiecţilor conservatori prevalează de mult mai multe 

ori decît cele ale subiecţilor neconservatori. 
Un alt rezultat frapant rezultă din datele condiţiilor CNxCP şi CPxCP: în timp ce nici unul din subiecţi 

nu a fost capabil să formuleze o strategie de nivel corect (CT), mai mult de jumătate din grupurile 

celor două condiţii se arată capabile de 
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aceasta în timpul interacţiunii. Avem aici o demonstraţie clară a superiorităţii anumitor interacţiuni 

colective: grupurile elaborează de fapt strategii de rezolvare a problemei structural superioare 

strategiilor individuale ale fiecărui membru din timpul pre-testului. 
Să notăm, în fine, că în condiţia CNxCN se poate vedea că nu orice interacţiune este o sursă de 

progres: prezentînd sarcina în chestiune unor subiecţi care dispun de un acelaşi nivel cognitiv, 

probabilitatea unui conflict între subiecţi este foarte scăzută. în această condiţie, progresele cognitive 

colective vor fi, de asemenea, cvasi-inexistente. Performanţele deosebit de bune ale grupurilor CPxCP 

se pot explica prin statutul intermediar al partenerilor, caracterizat printr-o oscilaţie a strategiilor şi a 

centrărilor astfel încît probabilitatea unui conflict - care cere să fie rezolvat, eventual printr-un progres 

colectiv - nu este nulă, ca în cazul grupurilor CNxCN. 
Mai rămîne o întrebare extrem de importantă: subiecţii care au participat la aceste interacţiuni prezintă 

un progres în timpul post-testelor, atunci cînd se găsesc în faţa aceluiaşi material, dar, de această dată, 

singuri? 
2. Restructurările individuale consecutive interacţiunii 
Cele cîteva cercetări care au fost prezentate mai sus se refereau la performanţele colective şi ne-au 

permis să arătăm aspectul structuram al interacţiunii sociale. Totuşi, ipoteza noastră generală 

stipulează, în plus, o interiorizare, o însuşire individuală a instrumentelor cognitive elaborate în 

comun. Pentru ilustrarea acestei ipoteze, vom începe prin prezentarea altor rezultate ale 

experimentului referitor la reprezentările spaţiale. 



Dacă se ia în considerare planul experimentului studiat, de astă dată din punctul de vedere al 

răspunsurilor individuale date în cursul pre-testelor şi post-testelor (deci din punctul de vedere al 

progreselor constatate după interacţiune), se obţin cinci condiţii diferite: în trei condiţii, vor fi luaţi în 

considerare subiecţii CN opuşi altor CN, unor CP şi unor CT. In alte două condiţii, vom lua în 

considerare progreselor subiecţilor CP care au interacţionat cu alţi CN sau alţi CP. Nu ne vom ocupa 

de subiecţii CT care nu au trecut post-testul şi ale căror conduite în interacţiunea cu CN au rămas 

remarcabil de stabile. Rezultatele figurează în tabelul 2. 
Tabelul 2 - Frecvenţa subiecţilor care progresează sau nu după interacţiune 
Condiţii experimentale________________Progres_____________Non-progres 
CN*xCN(n=15)                                        2                                   13 
CN*xCP(n=ll)                                          7                                    4 
CN*xCT(n=ll)                                          1                                    1 
CP*xCN (n=9)                                           8                                    1 
CP*xCP(n=12)_______________________6____________________6_______ 
După Mugny şi Doise, 1978 
* Subiecţi ale căror rezultate sînt luate în consideraţie. Absenţe datorate bolilor, etc. explică faptul că 

efectivul subiecţilor testaţi ulterior este mai mic decît cel al subiecţilor care au participat la 

interacţiuni. 
Să luăm mai ales în considerare progresul relevat de post-test subiecţilor iniţial CN. Cînd sînt 

confruntaţi cu alţi subiecţi de acelaşi nivel, progresele lor sînt 
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nesemnificative, ca în cazul interacţiunii în care se pun de la început de acord asupra unei soluţii. Cînd 

au interacţionat cu CT şi cînd aceşti CT au dirijat interacţiunile care au dus în cea mai mare parte a 

cazurilor la performanţe corecte, CN nu progresează mai mult decît în condiţia precedentă. Ei 

progresează realmente numai opuşi unor CP, prezentînd la rîndul lor compensaţii parţiale: graţie parte-

nilor lor CP şi-au dat seama de necesitatea de compensare a transformării, chiar dacă, pentru moment, 

nu compensează decît unul din aceste raporturi. 
Rezultă astfel că efectele interacţiunii sociale asupra restructurării cognitive individuale nu sînt în 

relfţie directă sau simplă cu nivelul produselor colective: ne amintim că, în timpul interacţiunii, 

performanţele la care subiecţii CN participaseră erau mai bune cu un subiect CT şi intermediare cu un 

subiect CP, dar numai această din urmă interacţiune provoacă importante progrese individuale. Acest 

fapt subliniază specificitatea proprietăţilor interacţiunii sociale (pe care vom încerca să o abordăm mai 

tîrziu), indicînd şi faptul că acestea nu sînt transmise pur şi simplu sau transpuse ca atare la nivelul 

membrilor grupului consideraţi separat după interacţiune. 
în plus, nu orice interacţiune conflictuală ar fi profitabilă pentru subiectul inferior, de vreme ce, atunci 

cînd un subiect CN este opus unui subiect CT, el nu progresează. Acest rezultat poate fi pur şi simplu 

interpretat în termeni de diferenţă de nivel între subiectul CT şi subiectul CN: ar exista o „distanţă 

cognitivă" prea mare între raţionamentul celor doi. Fapt ce confirmă ideile apărate de Kuhn (1972) 

care, într-o probă piagetiană de clasificare, prezintă subiecţilor modele de rezolvare a problemelor de 

nivel „-l", „ + 1" şi „+2" (pe scara mai multor nivele genetice diferite) şi care descoperă că un progres 

maxim este posibil în condiţia „ +1". O altă interpretare este totuşi plauzibilă: o analiză a 

interacţiunilor pune în evidenţă cîţiva factori care pot fi la originea diferenţelor între condiţii. în 

condiţiile CNxCT de exemplu, se poate constata o dominare unilaterală a CT în procesele de negociere 

şi apoi de decizie, ca şi o lipsă de explicitare a criteriilor folosite pentru rezolvarea transformărilor, 

spre deosebire de condiţia CNxCP în care CP este mai puţin unilateral. Statutul său intermediar în 

privinţa compensărilor parţiale, caracterizat prin mai multe ezitări, prin îndoieli şi printr-o fermitate 

mai redusă decît CT îl fac, pe de o parte, să expliciteze dimensiunile care îi pun probleme şi, pe de altă 

parte, să-i lase lui CN o anume autoritate în negocierea şi decizia finală (ceea ce explică, de asemenea, 

că performanţele colective CNxCP tind să fie inferioare celor CPxCP). 
Această interpretare pare cea mai valabilă, cel puţin în cadrul acestei sarcini particulare de 

reprezentare spaţială, de vreme ce într-un alt experiment (Mugny, LSvy şi Doise, 1978) în care 

confruntam subiecţi CN cu diferite modele propuse de un adult care îl punea sistematic pe copil în 

contradicţie, făcîndu-l în acelaşi timp să se exprime şi să acţioneze asupra materialului, am descoperit 



că unul din modelele eficace era modelul corect (CT). 
Astfel, cînd se studiază interacţiunile dintre copii, se asistă la o covariaţie a sistemelor cognitive şi a 

atitudinilor în negociere sau în jocul influenţelor reciproce, care complică analiza şi necesită alte 

cercetări pentru a înţelege mai bine diverşii factori aflaţi în mod specific în joc în timpul interacţiunii 

dintre subiecţi cu nivel cognitiv iniţial diferit. 
în fine, în ce priveşte subiecţii de nivel intermediar CP, ei profită din plin de interacţiunea cu celălalt, 

dar mai mult atunci cînd se opun unor subiecţi inferiori din punctul de vedere al strategiilor folosite. 

Acest rezultat subliniază încă o dată că 
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progresele constatate după interacţiune nu se reduc la o însuşire pasivă a instrumentelor cognitive, 

plecînd de la simpla observare şi imitare a unui partener superior. 
Experimentul precedent a arătat că interacţiunea, în afară de faptul că suscită progrese cognitive în 

cursul derulării, mai provoacă şi alte progrese, observate în cursul unui test ulterior, dat o săptămînă 

după interacţiunea socială. Care este natura acestor progrese ? Pentru a răspunde la această întrebare, 

Perret-Clermont (1979) a efectuat o serie întreagă de cercetări. Propunînd diverse interacţiuni între 

copiii non-conservatori şi conservatori în diverse sarcini piagetiene de conservare, ea ilustrează 

autenticitatea progreselor rezultate din interacţiunile a trei maniere complementare. Mai întîi, din 

compararea argumentelor date în timpul realizării colective a sarcinii şi în timpul post-testelor 

individuale, rezultă că progresele observate la non-conservatori nu sînt simplul efect al unei imitări sau 

memorizări a răspunsurilor corecte date de copii conservatori. într-adevăr, subiecţii care au avut 

conduite de conservare în timpul post-testelor introduc în explicaţiile lor unul sau mai multe 

argumente care nu apăruseră în timpul interacţiunii sociale, ceea ce dovedeşte o restructurare 

operatorie. 
Apoi, diversele experimente asupra unei noţiuni de conservare (de exemplu, a lichidelor) presupun 

adăugarea la nivelul post-testelor a altor probe operatorii (precum conservarea numărului, a materiei, a 

lungimii). Rezultatele indică din nou importante progrese care subliniază eficacitatea metodei de 

învăţare sociocognitivă, progrese generalizate, în plus, la alte noţiuni de conservare testate, ceea ce 

confirmă că progresele obţinute ţin de o achiziţie operatorie mai profundă, care nu se reduce la simpla 

adoptare a conduitelor referitoare la sarcina din timpul interacţiunii. 
în fine, mai multe experimente (Perret-Clermont, 1979; Doise şi Mugny, 1981) pun în evidenţă faptul 

că progresele constatate ca urmare a interacţiunilor sociale propuse copiilor pot fi observate şi în cazul 

unor post-teste efectuate după cîteva săptămîni. Or, stabilitatea progreselor constituie un alt argument 

crucial pentru a putea trage concluzia că au fost achiziţionate noi instrumente cognitive de natură 

operatorie (Inhelder, Sinclair şi Bovet, 1974). 
De altfel, cercetările lui Perret-Clermont referitoare la conservarea numărului arată că subiecţii deja 

capabili să indice corect numărul de elemente dintr-o serie de obiecte sau să realizeze în mod corect o 

corespondenţă termen cu termen a două serii de obiecte progresează mai mult: aceste rezultate relevă 

că anumite competenţe cognitive sînt necesare pentru a profita de interacţiune. Ele ilustrează, de 

asemenea, ideea cauzalităţii în spirală pe care am avansat-o în introducere; anumite competenţe 

cognitive sînt necesare pentru a profita de interacţiunea socială, care la rîndul său permite elaborarea 

unor noi instrumente cognitive. 
3. Conflictul socio-cognitiv 
Toate experimentele prezentate indică faptul că articularea colectivului cu individualul - obiectul 

însuşi al psihologiei sociale - nu înseamnă că admitem simpla proiectare a unei instanţe asupra alteia, 

aşadar nici nu reducem fenomenele colective la o simplă combinare de caracteristici individuale ale 

protagoniştilor, nici nu considerăm dezvoltarea cognitivă individuală o însuşire pasivă a moştenirii 

sociale de către copil. Cum se pot explica în acest caz mecanismele prin care interacţiunea duce la 

depăşirea capacităţilor cognitive individuale şi la interiorizarea lor de către 
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subiecţi? Plecăm de la o ipoteză similară cu cea a lui Smedslund (1966), care afirmă că această 

elaborare cognitivă se face prin intermediul conflictelor de centrare. Viziunea conflictelor socio-

cognitive ca procese prin care se actualizează dezvoltarea cognitivă ţine de o concepţie în acelaşi timp 

interacţionistă şi constructivistă: într-adevăr, plecînd de la experienţe cumulative şi progresive, 



subiecţii elaborează noi instrumente cognitive, prin intermediul interacţiunilor în care subiectul este 

esenţialmente activ: am văzut că subiecţii nu pot progresa în interacţiuni decît dacă dispun de noţiuni 

care le permit să participe efectiv la aceste interacţiuni; am văzut şi că, dacă un subiect este împiedicat 

să participe din plin la interacţiune, el nu progresează, chiar dacă se găseşte alături de un subiect ale 

cărui răspunsuri sînt corecte. Această concepţie este fundamental socială, de vreme ce realitatea la care 

subiecţii tind să se adapteze prin elaborarea unor cunoştinţe din ce în ce mai adecvate rezultă de fapt 

din abordările lor diferite ale unei aceleiaşi probleme. Progresul cognitiv, care a fost descris ca un 

proces de descentrare, ar fi suscitat mai ales de necesitatea de a coordona centrările opuse într-o 

acţiune comună. 
O asemenea concluzie se degajă dintr-un studiu foarte general, al punctelor comune ale condiţiilor 

experimentale în care s-a înregistrat un progres. Astfel, am avut ocazia să subliniem în mai multe 

rînduri că progresele nu apar decît în condiţiile care opun subiecţi de diferite nivele, dar, pe de altă 

parte, un asemenea confict socio-cognitiv nu garantează în mod automat progresul ulterior al 

partenerilor. 
Cea dintîi exigenţă pentru apariţia unui conflict de centrări ducînd la un progres ar fi deci existenţa 

unei eterogenităţi între răspunsurile partenerilor dintr-o interacţiune. Această eterogenitate a fost 

manipulată în experimentele precedente prin opunerea unor subiecţi de nivele cognitive diferite în 

privinţa unei sarcini specifice. Vom vedea mai tîrziu cum se poate crea un asemenea conflict între 

subiecţi de un acelaşi nivel, dar de centrări diferite. 
Această eterogenitate poate antrena la subiect o dublă conştientizare: pe de o parte, subiectul îşi poate 

da seama de inadecvarea sistemului său de răspunsuri pentru sarcina dată, dar mai ales îşi dă seama de 

existenţa unor alternative diferite de cea proprie, ceea ce poate provoca o descentrare şi, de aici, 

căutarea unei coordonări între diferitele centrări. 
Această conştientizare a alternativelor se datorează mai ales opoziţiei sistematice şi permanente a 

celuilalt, deci unui conflict cognitiv care durează şi pe care numai elaborarea comună a unui răspuns 

unic o poate rezolva. Are loc un fel de activare cognitivă a subiectului, incitat să coordoneze 

răspunsurile sale şi ale celuilalt pentru a elabora o soluţie comună. 
Dincolo de conştientizarea subiectului asupra existenţei altor abordări, condiţiile studiate în 

experimentele noastre au în comun faptul că îl confruntă pe subiect cu un model de rezolvare a 

problemei, model care nu este, de altfel, neapărat corect. Dacă acesta este corect, sarcina subiectului 

poate fi uşurată (cu condiţia, după cum am văzut, ca subiectul să poată participa activ la elaborarea 

răspunsului corect); dacă modelul este incorect, subiectul poate, prin compararea propriilor răspunsuri 

cu răspunsurile celuilalt, extrage diferitele dimensiuni pertinente, coordonîndu-le eventual. 
Dacă aceste prime direcţii de analiză a proceselor declanşate de conflictul sociocognitiv sînt corecte, 

rezultă mai multe consecinţe care vor trebui testate experimental. Pe de o parte, rezultă din această 

analiză că se pot obţine progrese 
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chiar şi atunci cînd în timpul interacţiunii nu există un model corect. Am arătat deja acest lucru în 

experimentul asupra reprezentărilor spaţiale în care subiecţii intermediari progresau în faţa unor 

subiecţi de nivel inferior: este totuşi nevoie de o nouă confirmare, de vreme ce am subliniat că 

subiecţii de nivel intermediar progresează destul de uşor. în plus, din discuţia noastră rezultă că 

opunerea unor subiecţi de acelaşi nivel, dar de centrări diferite ar trebui să provoace acest progres. 

Acest lucru ne-a determinat să realizăm un prim experiment în care un adult propunea unor subiecţi 

non-conservatori, într-o probă de conservare a lungimii, un răspuns de aceeaşi natură cu răspunsul 

subiectului (centrat pe inegalitatea datorată evaluării unei singure depăşiri din două), dar contradictoriu 

faţă de acesta, decur-gînd dintr-o centrare opusă. 
într-un anume moment al dezvoltării, un copil acceptă faptul că două rigle drepte (aşezate paralel în 

faţa lui astfel încît extremităţile lor să coincidă perceptiv) sînt de aceeaşi lungime, dar nu mai acceptă 

această egalitate atunci cînd una din rigle este deplasată. Cu ajutorul unei scheme de evaluare ordinală, 

de care dispune deja, copilul non-operatoriu estimează că rigla deplasată este mai lungă. într-adevăr, el 

se „centrează" pe o extremitate a riglei deplasate care depăşeşte efectiv extremitatea celeilalte rigle, 

depăşirea inversă din celălalt capăt nefiind luată în considerare. 
Intr-unul din experimentele noastre (Mugny, Doise, Perret-Clermont, 1975-l976) am vrut să studiem 

efectul unui conflict de centrări, introdus social, la copii non-conservatori în privinţa lungimii. După 



un pre-test clasic (Inhelder, Sinclair şi Bovet, 1974), se foloseşte un nou material: două şine de lemn, 

de aceeaşi lungime, ale unei căi ferate miniaturale. După ce copilul constată că ele sînt de lungime 

egală, una dintre şine este deplasată ca în proba clasică. în acest moment, după ce copilul a afirmat că 

una din şine este mai lungă, are loc manipularea experimentală, în funcţie de condiţiile experimentale, 

un colaborator adult al experimentatorului îl contrazice pe copil, dînd răspunsul corect şi arătînd 

depăşirile care se anulează (conflict majorant) sau îl contrazice pe copil, dînd un răspuns incorect, dar 

opus celui dat de subiect, arătînd depăşirea opusă (conflict similar). Grupul de control nu este 

niciodată contrazis, deşi acelaşi material este prezentat subiecţilor mai întîi cu extremităţile coincizînd, 

apoi cu două depăşiri ale şinelor şi cu o întoarcere la situaţia iniţială după fiecare deplasare; au loc 

apoi alte două deplasări ale şinelor: copilul poate, eventual, sesiza o contradicţie în propriile sale 

judecăţi. 
Dacă ipoteza conflictului socio-cognitiv este valabilă, se aşteaptă un progres în ambele condiţii 

experimentale; dacă este vorba de o învăţare după model, numai conflictul majorant va fi o sursă de 

progres. Pentru sesizarea acestor eventuale progrese, copii au participat imediat la o probă de 

conservare a lungimilor, cu ajutorul unor rigle de aceeaşi lungime, dar şi cu ajutorul unor lănţişoare de 

lungime inegală, care permitea să se testeze conservarea inegalităţii atunci cînd lănţişorul mai lung era 

pliat astfel încît extremităţile sale să se găsească între extremităţile lănţişorului mai scurt. Acest post-

test a fost repetat zece zile mai tîrziu de o experimentatoare care nu fusese informată de apartenenţa 

copiilor la diferitele grupuri experimentale. 
Rezultatele din tabelul 3 arată că opoziţia socială a centrărilor este o sursă de progres. 
Conflictul de comunicare generează deci noi comunicări şi aceasta fără ca subiectul să fi fost expus 

neapărat unor conduite genetic mai elaborate. Cînd anumite experimente, precum cel al lui Botvin şi 

Murray (1975), arată că există un 
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progres după simpla observare de către subiecţi a conduitelor operatorii, nu este de exclus faptul că 

aceste progrese au loc pentru că, chiar în asemenea condiţii, subiecţii sînt confruntaţi cu centrări 

diferite de cele pe care le efectuează spontan. Specificitatea unor asemenea experimente constă în 

faptul că oferă, în timpul conflictului sociocognitiv, elemente de observare ce facilitează restructurarea 

cognitivă efectuată de subiect. 
Tabelul 3 - Numărul progreselor la testul de conservare a lungimilor după interacţiune 
Condiţie fără           Condiţie cu            Condiţie cu 
conflict social         conflict similar      conflict majorant 
Conservarea______________(N=13)__________(N=20)__________(N=19) 
egalităţii                                0(1)                      9(9)                    18(17) 
inegalităţii________________1_(3)___________13 (15)___________9(11) 
După Mugny, Doise şi Perret-Clermont, 1975-l976 Cifrele între parateze indică progresele în al doilea 

post-test. 
Rarele progrese constatate în condiţia de control subliniază importanţa conflictului socio-cognitiv. Ne 

reamintim că, în condiţia de control, am alternat deplasarea şinelor cu întoarcerea sistematică la 

situaţia iniţială pentru a încerca să creăm un conflict între răspunsurile succesive ale subiectului: or, 

reiese că aceste răspunsuri contradictorii nu îl jenează cîtuşi de puţin pe subiect. Opunerea succesivă a 

centrărilor unui singur subiect nu pare să permită nici o conştientizare a dublei depăşiri, nici, afortiori, 

coordonarea lor într-o judecată corectă; numai opunerea simultană a centrărilor unor indivizi care 

ocupă diverse poziţii permite construirea unui nou instrument cognitiv. 
Dacă efectele conflictului sociocognitiv au fost ilustrate în numeroase experimente de psihologie 

socială genetică (Doise, Palmonari, 1984; Mugny, 1985; Perret-Clermont şi Nicolet, 1988), nu trebuie 

totuşi să subestimăm alte dinamici, de vreme ce interacţiunea poate angaja o mulţime de procese 

complementare, într-adevăr, trebuie ca „elaborarea în colaborare să fie susceptibilă să perturbe şi să 

destabilizeze funcţionările individuale. Dar această destabilizare este cu atît mai semnificativă cu cît se 

inserează într-o structură interactivă în care se combină cu alte funcţii ale partenerilor: stimulare, 

întărire, control, lărgire a cîmpului posibilului" (Gilly, Fraisse şi Roux, 1988, 91). Mai multe dinamici 

sociale pot de altfel interfera cu conflictul socio-cognitiv, blocînd derularea acestuia. Anumite reglări 

ale conflictului exprimă simple reacţii de dependenţă faţă de celălalt, pe cînd alte reglări pot consista 

într-o reală transformare a organizării cognitive a individului (Doise şi Mugny, 1981). 



O reglare va fi definită drept relaţională atunci cînd modificarea răspunsurilor unuia sau mai multor 

parteneri are rolul de a rezolva versantul relaţional al conflictului, vizînd doar să restabilească un 

raport nonconflictual, căruia nu îi corespunde şi un travaliu cognitiv. O reglare relaţională a 

conflictului poate, de exemplu, să consiste într-o simplă juxtapunere a răspunsurilor care, deşi 

potenţial conflictuală, nu dă naştere unei confruntări reale. Plasaţi în faţa unui dezacord, subiecţii aleg 

un fel de diviziune a muncii. Puţin contează natura acestei diviziuni, de vreme ce fiecare copil 

efectuează munca în felul său, fără să dea atenţie actelor partenerului său. Cele cîteva dezacorduri pot 

fi uşor reglate prin cîteva ajustări care nu implică o adevărată activitate cognitivă de corectare. Nu este 

surprinzător că în aceste condiţii 
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nu se înregistrează nici un progres. Un factor important, susceptibil să introducă o reglare de tip 

relaţional, ţine de diferenţierea ierarhică, fie între egali, fie între copii şi un partener adult. Progresele 

sînt cu atît mai puţin importante, în situaţiile care permit un conflict socio-cognitiv, cu cît ele sînt 

caracterizate de o asemenea asimetrie. De aceea în grupurile în care structura decizională este 

unilaterală (numai un singur subiect îşi asumă responsabilitatea alegerii răspunsului) se înregistrează 

puţine progrese individuale, contrar grupurilor în care structura decizională este mai curînd reciprocă, 

fiecare copil avînd posibilitatea să participe activ la elaborarea unor răspunsuri colective. De altfel, în 

cazul jocului cooperant, s-a înregistrat o asemenea dificultate de restructurare a performanţelor cînd s-

a impus, prin consemn, o structură ierarhică unui grup de egali, mai ales într-o fază iniţială a 

dezvoltării. De asemenea, în cazul sarcinii de transformare spaţială, s-a observat că subiecţii de nivel 

inferior nu progresează în faţa subiecţilor de nivel superior care impun unilateral soluţia corectă. 
O reglare propriu-zis sociocognitivă este deci definită prin elaborarea, uneori colectivă şi uneori 

individuală, a unor noi instrumente cognitive, care depăşesc centrările iniţiale ale partenerilor. în acest 

caz, reglarea conflictului nu se efectuează pur şi simplu printr-o schimbare a răspunsurilor care asigură 

reducerea conflictului relaţional, ci dimpotrivă printr-o schimbare mai profundă care rezultă dintr-o 

reorganizare cognitivă, consistînd de fapt într-o coordonare a punctelor de vedere sau a centrărilor 

iniţial opuse. 
4. Marcajul social 
Cu cît o sarcină este mai inteligibilă pentru un individ, cu atît reuşita sa va fi mai probabilă; această 

afirmaţie poate fi un truism. Astfel, problema prezentată sub o formă familiară copilului este rezolvată 

mai repede (Donaldson, 1978). Pentru a înţelege intervenţia structurantă a semnificaţiei sociale a 

sarcinilor, am avansat noţiunea de marcaj social (Mugny şi Doise, 1983). O situaţie care implică o 

sarcină cognitivă va fi considerată drept marcată social dacă este caracterizată prin existenţa unei 

corespondenţe între, pe de o parte, răspusurile cognitive implicate în rezolvarea sarcinii şi, pe de altă 

parte, răspunsurile care decurg din semnificaţiile sociale supra-adăugate aspectelor propriu-zis 

cognitive ale sarcinii. Ipoteza este că, în cazul anumitor marcaje sociale, o asemenea corespondenţă nu 

numai că uşurează rezolvarea sarcinii marcate social, ci induce în plus un adevărat progres al 

dezvoltării cognitive a copilului, cu condiţia ca un conflict sociocognitiv să apară între aceste două 

tipuri de răspuns. 
într-un experiment referitor la conservarea lungimilor (Doise, Dionnat şi Mugny, 1978), au fost 

reţinuţi numai subiecţii (de aproximativ 6 ani) care dădeau răspunsuri clar non-conservatoare. în 

timpul fazei experimentale, numai sarcina de conservare a lungimilor inegale a fost reţinută, materialul 

fiind constituit din două brăţări de dimensiunea unei încheieturi de copil sau a unei încheieturi de 

adult. în condiţia marcată social, copilul trebuia să desemneze brăţara care se potriveşte 

experimentatorului şi brăţara care i se potriveşte. în condiţia nemarcată social, el trebuia să desemneze 

brăţările adecvate pentru înconjurarea a doi cilindri de carton de aceeaşi dimensiune ca şi brăţările. La 

fiecare item, după deplasarea uneia din cele două lungimi (care introduce răspunsuri non-

conservatoare la subiecţii reţinuţi), subiecţii trebuiau să emită o judecată referitoare la lungimea 

brăţărilor, alegînd 
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apoi brăţara care se potriveşte încheieturii experimentatorului (sau cilindrului mare) şi cea care se 

potriveşte propriei sale încheieturi (sau cilindrului mic), brăţările fiind apoi încercate. Condiţia de 

partaj între copil şi adult implică un marcaj social în măsura în care copilul este determinat, după ce 



emite judecata, să efectueze o distribuire de natură inegală în cadrul unui raport social în care adultul 

are nevoie de un obiect mai mare decît copilul. în cealaltă condiţie, o asemenea diferenţiere există de 

asemeni, dar ea nu este decît funcţională. 
în plus, se introduc două tipuri de contra-sugestii. Dacă un copil se înşela în alegerea brăţărilor, era 

întrebat „de ce nu se potrivesc". Dacă, în ciuda judecăţii sale non-conservatoare, copilul alegea 

brăţările potrivite, experimentatorul îi cerea să explice discordanţa între judecata şi alegerea lui. Altfel 

spus, experimentatorul centra sistematic activitatea cognitivă a copilului asupra propriilor sale 

contradicţii, fără să-i sugereze vreo soluţie specifică. 
Rezultatele arată că în faza experimentală există puţine diferenţe între alegerile efectuate în cele două 

condiţii. Nu acelaşi este cazul la probele de conservare a lungimilor egale şi inegale la post-testele 

individuale (unul imediat după experiment, altul după două săptămîni), ale căror rezultate figurează în 

tabelul 4. 
Tabelul 4 - Numărul progreselor la testele de conservare a lungimilor 
Fără marcaj social                        Marcaj social 
Conservarea            Non-progres          Progres          Non-progres          Progres 
egalităţii                  15 (14)               2 (3)                 8 (7)                10 (11) 
inegalităţii_________15 (10)_________2J7)_________ŢJ8)_________11 (10) 
După Doise, Dionnat şi Mugny, 1978 
Numerele între paranteze se referă la al doilea post-test. 
Progresele (subiecţii care trec de la un nivel non-conservator la un nivel intermediar sau conservator) 

se disting clar în cursul primului post-test. Ţinînd cont că materialul testului ulterior este, ca de obicei, 

nemarcat social, se constată imediat după faza experimentală că subiecţii din condiţia de marcaj social 

au progresat în ce priveşte conservarea egalităţii şi a inegalităţii, pe cînd progresele în condiţia fără 

marcaj sînt foarte puţin frecvente. Dacă în cursul unui al doilea post-test diferenţele se estompează în 

ce priveşte conservarea inegalităţii, ele durează în ce priveşte proba egalităţii. Astfel, pe lîngă 

facilitarea performanţei, marcajul social participă la dezvoltarea cognitivă, fapt dovedit de progresele 

stabile la o sarcină nemarcată social. 
în experimentul precedent, marcajul social caracteriza o corespondenţă între relaţiile cognitive ce 

trebuie stabilite şi norma socială care regizează partajul între participanţii la interacţiune. Se poate, de 

asemenea, realiza un marcaj social făcînd apel doar la normele simbolizate de materialul experimental 

- lucru obţinut prin folosirea paradigmei transformărilor spaţiale, deja prezentată. în condiţiile fără 

marcaj social, casele satului sînt folosite ca de obicei, iar în condiţia cu marcaj social se reprezintă o 

sală de clasă în care pupitrele copiilor trebuie repartizate în jurul pupitrului unei învăţătoare. Altfel 

spus, raportul ierarhic profesor/elev este incorporat în ordinea obiectelor şi marchează relaţiile spaţiale 

ce trebuie stabilite, în mod repetat (De Paolis, Doise, şi Mugny, 1987; De Paolis şi Girotto, 1988), 

rezultatele indică performanţe mai bune în faza experimentală atunci cînd materialul este marcat 

social. în plus, superioritatea acestor condiţii se regăseşte în timpul post-testelor, cînd materialul 

folosit este, din nou, nemarcat social. 
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Alte experimente, care nu se referă în mod special la teoria noastră, arată că performanţele cognitive 

sau logicile raţionamentelor sînt calitativ superioare atunci cînd indivizii pot activa simbolic „scheme 

pragmatice" (precum permisiunile sau obligaţiile, drepturile şi datoriile), care reglează schimburile 

sociale (Cheng şi Holyoak, 1985; Light, Blaye, Gilly şi Girotto, 1989). Toţi cercetătorii sînt de acord 

asupra faptului că efectele benefice ale acestor scheme nu rezultă dintr-o simplă familiaritate a 

subiecţilor cu conţinuturile regulilor sociale puse în evidenţă, ci din corespondenţa între semnificaţiile 

sociale ale sarcinii sau ale schemelor pragmatice activate şi structura logică a problemelor (Cosmides, 

1989). 
Fie din punctul de vedere al conflictelor sociocognitive, fie al marcajelor sociale, reiese că a considera 

activitatea cognitivă drept o activitate individuală - după cum consideră adesea psihologii - constituie 

o abstracţie reducţionistă, componentă a ideologiei harului natural (Mugny şi Carugati, 1985). Dacă a 

devenit un loc comun afirmaţia că societăţile noastre nu oferă în mod egal aceleaşi condiţii de 

dezvoltare cognitivă copiilor din diferitele grupuri sociale, problema nu poate fi studiată dintr-o 

perspectivă individualistă. în cercetările noastre, am putut constata o diferenţă de nivel cognitiv între 

copii din diversele grupuri sociale în timpul pre-testelor individuale. Dar, în repetate rînduri, am 



observat că aceste diferenţe se diminuau sau chiar dispăreau atunci cînd copiii cei mai puţin 

privilegiaţi avuseseră ocazia să-şi coordoneze acţiunile în cadrul interacţiunilor şi al sarcinilor de genul 

celor descrise în acest capitol. într-un asemenea context, noţiunea de deficit ar ţine şi de o concepţie 

limitată a inteligenţei, insuficient de socială. 
G. M. 
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