
































Stiluri de ataşament

Context specific:

Stilul de ataşament securizant Stilul de ataşament evitant Stilul de ataşament ambivalent

Anticiparea: comportamentul copilului înainte

ca prietenia să fie stabilită

- competent cînd se angajează în

activitate;

- exteriorizat;

- exprimă afecte pozitive;

- caută să fie fizic în apropierea

prietenului potenţial.

- incompetent cînd se angajează în

activitate;

- centrat pe sine;

- exprimă o afectivitate mai degrabă

negativă, anxioasă;

- nu caută activ apropierea fizică de

prietenul potenţial:

- competenţă variabilă în angajarea în

activitate;

- conjunctural din punct de vedere al

exteriorizării, exprimîndu-se într-un

mod cel mai adesea instrumental;

- activează cu uşurinţă comportamente

detaşate, chiar agresive;

- variază gradul de apropiere de prietenul

potenţial.

Întîlnirea: comportamentul copilului după ce

relaţia a fost iniţiată şi îşi caută parteneri de

joacă

- acceptă cu uşurinţă apropierea fizică şi

chiar atingerea „celuilalt”;

- se angajează în multe activităţi derulate

în locuri foarte diferite;

- nu exclude alţi copii;

- se simt fizic confortabil cu alte persoane

similare, acceptă jocuri precum „trînta”;

- INTERDEPENDENT, încrezător în

„celălalt”, prietenos.

- simte nevoia de a fi în preajma altui

copil;

- se angajează într-o singură activitate în

locuri bine precizate;

- teamă de intimitate, se simte

inconfortabil atunci cînd ajunge la un

contact fizic cu alţi copii, motiv pentru

care refuză atingerile „celuilalt”.

- DEPENDENT, neîncrezător în

„celălalt”, retractil.

- variabil în privinţa proximităţii faţă de

alţi copii;

- bună coordonare a activităţii, dar slabă

interacţiune;

- se simte fizic confortabil cu alt copil,

dar evită „îmbrîncirile”;

- INSTABIL, alternare între extreme emoţionale

şi relaţionale.

Crearea relaţiei: elaborarea jocurilor şi tratarea

conflictelor

- foarte creativ;

- elaborează sau imaginează jocuri cu

roluri complementare, nu exclusive;

- înfruntă provocările;

- capabil de gestionarea conflictelor în

care, cel mai adesea, iese cîştigător.

- angajare mecanică în joc;

- jocurile acceptate sunt simplu

structurate sau chiar sunt paralele,

autiste;

- evită provocările;

- este cel mai adesea înfrînt în conflicte.

- evită frecvent jocurile obişnuite;

- iniţiază şi pune capăt relaţiilor;

- nu are parte de conflicte.





Patternul stilului securizant (secure style)

-anxietate scăzută;

-nu îl evită pe „celălalt”;

-se implică în relaţie.

Imagine pozitivă de sine 

Patternul stilului preocupant (preoccupied

style)

-anxietate ridicată;

-nu îl evită pe „celălalt;

-se implică în relaţie.

Imagine negativă de sine

Patternul stilului evitant (dismissing style)

-anxietate scăzută;

-îl evită pe „celălalt”;

-ezitant în a se implica în relaţie.

Imagine negativă a ”celuilalt”

Patternul stilului temător (fearful style)

-anxietate ridicată;

-îl evită pe „celălalt”;

-ezitant în a se implica în relaţie.

Imagine pozitivă a „celuilalt”











Sociosexualitatea subiecţilor

Registre comportamentale şi

motivaţionale

Orientare socio-sexuală nerestrictivă Orientare socio-sexuală restrictivă

Preferinţe în dragoste - preferă un partener în dragoste care este fizic seducător, cu

mult sex-appeal.

- preferă un partener în dragoste care este amabil, cald,

înţelegător, credincios, loial şi cu care împărtăşeşte

aceleaşi valori şi credinţe; care este privit ca un potenţial

bun părinte, care îşi doreşte copii.

Comportament non-verbal în

interacţiunea cu un necunoscut atractiv

- bărbaţii: zîmbesc frecvent, glumesc, „agaţă”, flirtează;

rar îşi ascund privirea.

- femeile: se apropie de partener, înclină insesizabil

capul, se apleacă discret.

- bărbaţii: zîmbesc, glumesc şi flirtează rar, mult mai

frecvent fiind reţinuţi şi ocolind cel mai adesea

privirea „celuilalt”.

- femeile: aproape imobile din punctul de vedere al

expresivităţii gestuale.

Temeiul atracţiei exercitate de partener - atracţia faţă de „celălalt” este datorată atractivităţii

fizice şi charismei sale;

- subiectul este încrezător în sine, mai degrabă

iresponsabil, „necredincios”, favorizînd implicarea în

relaţii de scurtă durată.

- atracţia se stabileşte faţă de un partener care arată

rezonabil, fără să deţină un magnetism personal,

dar care este stabil, responsabil, preocupat,

credincios, orientat înspre întemeierea şi unei

familii şi grija manifestată faţă de ea.

Caracteristicile partenerului curent - este curent implicat cu un partener care este relativ

neinhibat şi deopotrivă atractiv fizic şi stimulativ sexual.

- este curent implicat cu un partener care este iubit şi cu

care sunt toate premisele ca să rămînă în relaţie.





















































https://www.youtube.com/watch?v=tA0JQZn-Qw0
https://carlsonschool.umn.edu/faculty/vlad-griskevicius






https://www.uvm.edu/~psych/?Page=faculty/Rellini.php&SM=facmenu.html














http://www.med.upenn.edu/apps/faculty/index.php/g332/p1071






http://brottolab.com/about/research-team/


















https://www.psych.ucla.edu/faculty/page/haselton


















Stil de dragoste Trăsături Formulări tipice cu care subiectul 

se identifică

Procentul 

subiecţilor care 

s-au recunoscut 

în stilul 

corespunzător

EROS

Dragostea

pasională

(Passionate

Love)

- atracţie fizică

intensă faţă de

partener;

- emoţii puternice

trăite în

compania sa.

„Cînd ne-am întîlnit înîia oară, am

sfîrşit prin a dansa şi a sta de

poveşti toată noaptea. A fost un fel

de dragoste la prima vedere”.

„Iubitul meu şi cu mine am fost

atraşi unul de altul din prima clipă”.

34%

STORGE

Dragostea

prietenească

(Friendship Love)

- dezvoltare

progresivă a

relaţiei;

- absenţa unor

emoţii

copleşitoare;

- este întemeiată

pe afecţiune.

„Noi suntem prieteni foarte 

apropiaţi, ne împărtăşim toate 

experienţele şi trăirile, dar nu cred 

că prietenia noastră se va 

transforma vreodată în iubire”.

„Dragostea noastră este o mai

degrabă o camaraderie adîncă

decît o emoţie mistică,

misterioasă”.

66%



LUDUS

Dragostea ca

joacă

(Game-Playing

Love)

- absenţa

angajamentului

emoţional;

- subiectul e

predispus să

întreţină

simultan relaţii

cu mai mulţi

parteneri.

„Mă consider atrăgător pentru alte 

fete şi e de-a dreptul captivant să 

le las să se înfrunte pentru mine”.

„Cîteodată am avut doi iubiţi doar

pentru a-i face să se descopere

cu furie unul pe celălalt. Doar

atunci mă simţeam cu adevărat

încîntată”.

2%

MANIA

Dragostea

posesivă

(Possesive

Love)

- foarte

susceptibil şi

gelos;

- se întemeiază

pe teama

continuă şi

obsesivă de a-l

pierde pe

partener.

„Vreau să fim mereu împreună. 

Faptul că nu pot sta tot timpul 

lîngă ea mă înnebuneşte. Simt că 

dacă nu voi fi vigilent mă va 

înşela”.

„Nu pot sta liniştită o clipă la

gîndul că partenerul meu este

acum cu altcineva. Simt cum

treptat relaţia noastră a devenit

insuportabilă, dar cu atît mai mult

vreau să fie numai al meu”.

2%



PRAGMA

Dragostea 

practică

(Practical Love)

- este dragostea

„logică”, în care

subiectul îl

caută pe acel

partener care

reuneşte

criteriile

pragmatice de

dezirabilitate

socială.

„Cînd l-am întîlnit, am început să

realizez că el reuneşte toate

calităţile posibile dorite la un

bărbat. Toate trăsăturile fixate în

lista mea obligatorie se regăsesc

în el, precum şi multe altele la

care nici nu visasem înainte”.

„E o femeie la locul ei,

credincioasă, gospodină, are grijă

de copii, ce să-mi doresc mai

mult!?”.

17%

AGAPE

Dragostea

altruistă

(Selfless Love)

- generos,

doreşte să

ofere mereu

mai mult decît

primeşte.

„Suntem amîndoi persoane care 

ne deschidem cu drag unul 

celuilalt, ne dăruim reciproc, ne 

preocupăm de nevoile şi 

aşteptările celuilalt. E ca şi cum 

sufletele noastre ar fi reunite într-

unul singur”.

„Aş prefera mai degrabă să sufăr

eu, decît să provoc suferinţă

iubitei mele”.

2%

























2.. Simpatie = intimitatea singură  

(prietenia adevărată fără pasiune sau un angajament 

de lungă durată) 

Intimitate 

 

7. Dragostea romantică = 3. Dragostea camaraderească = 

interioritate + pasiune intimitate + angajament 

(îndrăgostiţii sunt atraşi deopotrivă fizic (prietenii de lungă durată, 

şi emoţional unul de celălalt,  precum o căsătorie în care  

dar fără angajament, ca într-o   pasiunea se stinge treptat) 

„iubire de-o vară”)                   1. Dragostea desăvîrşită = 

                                                          intimitate + pasiune + angajament 

 (o dragoste completă care reuneşte toate  

                                                 cele trei componente – un ideal greu de atins) 

        Pasiune  Angajament 

 

6. Infatuare =          5. Dragostea stupidă = 4. Dragostea vidată = 

pasiunea singură   pasiune + angajament angajarea singură  

(dragostea pasionată, (angajare întemeiată pe pasiune, dar fără a (decizia de a iubi o altă 

obsesivă, fără intimitate realiza un efort pentru adîncirea intimităţii; persoană fără intimitate  

şi angajament) o relaţie superficială ce seamănă cu „a face  sau pasiune) 

 o curte” vijelioasă şi orgolioasă unei femei). 
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„De cit timp cunoasteti persoana?” 



Tip de cuplu 

Pondere socială 

Caracteristicile tipului de cuplu 

SIMETRIC 

42% 

- credinţele soţilor sunt egalitare; 

- atît soţul, cît şi soţia au slujbe proprii; 

- sarcinile casnice nu sunt divizate după gen; 

- soţii petrec puţin timp liber împreună; 

- 36% au copii. 

PARALEL 

27% 

- soţul reprezintă principala sursă de cîştig; 

- sarcinile casnice sunt divizate după gen; 

- soţii petrec puţin timp liber împreună; 

- soţul preferă petrecerea timpului liber cu prietenii, iar soţia în primul rînd 

cu rudele; 

- 78% au copii. 

DIFERENŢIAT 

21% 

- amîndoi soţii lucrează, dar slujba soţului primează simbolic şi financiar; 

- sarcinile casnice sunt divizate după gen; 

- soţii petrec cea mai mare parte a timpului liber împreună şi sunt în mod 

egal implicaţi în relaţiile cu rudele şi prietenii; 

- 71% au copii. 

INVERSAT 

10% 

- soţia este angajată în muncă, soţul este şomer sau neangajat; 

- sarcinile casnice nu sunt diferenţiate după gen; 

- relaţia este asemeni unei camaraderii; 

- soţul petrece timpul cu prietenii şi rudele; 

- 50% au copii. 

 










