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1.

Rolul afectelor în generarea atracţiei

2.

Motivaţia cunoaşterii „celuilalt“

3.

Rolul similarităţii în atracţie

▪ Premisa = afectele noastre constituie principala resursă

mobilizatoare şi clarificatoare a aprecierii „celuilalt“. Astfel, cînd
emoţiile noastre privitoare la partenerul de relaţie sunt pozitive,
evaluările pe care le producem la adresa sa sunt favorabile, iar
cînd emoţiile sunt negative, evaluările, la rîndul lor, devin
nefavorabile (Iluţ, 2015).

▪ factori care influenţează afectele

modul în care aceştia
structurează specific atracţia interpersonală.

▪ Factori care influențează atracția interpersonală:
▪ proximitatea
▪ fizică - rezidențială / anticiparea interacțiunii;
▪ simbolică / tipul de lume partajat;
▪ în raport cu o serie de criterii arbitrare (ex., ordonarea alfabetică

într-o colectivitate).
▪ natura emoțiilor
▪ contaminare între tonalitatea emoțiilor (+/-) și sensul evaluării
”celuilalt”.
▪ atractivitatea fizică (fizionomică / ”constituțională”)
▪ configurații fizionomice;
▪ somatotipuri.
▪ similaritatea atitudinală.

▪ Proximitatea = exercită o influenţă critică asupra evaluării

„celuilalt“, proximitatea generînd o resursă interpersonală
importantă: familiaritatea.

▪ efectul simplei expuneri (mere exposure effect) -Robert Zajonc

(1968) = expunerea repetată la un stimul slab negativ, neutru sau
pozitiv conduce la o progresivă evaluare pozitivă a stimulului.

▪ Experimentul lui Moreland, Beach, 1992 – bazat pe principiul simplei

expuneri: atractivitate / ”prezență la curs”.
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▪ Proximitatea rezidențială ca predictor al atracției
▪ J. Bossard (1932) - variabilele sociodemografice care caracterizau

cele peste 5000 de cupluri ce s-au căsătorit în Philadelphia la
începutul deceniului patru:
▪ în 1/3 din cazuri mirii locuiau înainte de nuntă la nu mai mult de 5
blocuri distanţă,
▪ iar în 2/3 din cazuri la nu mai mult de 20 de blocuri distanţă.

▪ Tendințe similare:
▪ Davie, Reeves, 1939 / New Haven
▪ Ebbeson, Kjos, Konecni, 1976 / în zonele marginale ale marilor

metropole.

▪ Corelaţia proximitate-atracţie şi în cadrul rezidenţelor

universitare (Lundberg, Beazley, 1948; Evans, Wilson, 1949):
▪ relaţie de proporţionalitate aproape aritmetică între prietenia dintre

studenţi şi distanţa dintre camerele din campus ale acestora.
▪ pentru studenţii primilor ani de facultate, alegerea partenerului la o
întîlnire este în funcţie de distanţa dintre rezidenţele acestora,
variabila proximităţii jucînd în multe cazuri un rol decisiv
(Whitebeck, Hoyt, 1994, 2007).

▪ nu alăturarea singură este cea responsabilă de sporirea

atracţiei, ci şi un element adaptativ important al subiectului
care intervine în jocul relaţiei: anticiparea interacţiunii.
▪ V. exp. lui H. Berscheid, et al., 1976 (”vrăjirea”).

▪ alăturarea rezidențială ca partajare a unui stil de viață /

opțiuni valorice.

▪ rolul unor factori arbitrari: distribuirea alfabetică în

colectivități: Alphabet and attraction - M. Segal (1974).

▪ distribuţia aleatorie a elevilor sau studenţilor în sala de clasă

sau de seminar la începutul semestrului conduce la o
dezvoltare a relaţiilor interpersonale în funcţie de distanţa
dintre locuri (Byrne, Buehler, 1995).
distanța simbolică / distanța spațială.

▪ Model al atracţiei centrat pe afecte – D. Byrne (Byrne, Nelson,

1965; Byrne, 1971)

▪ aprecierea „ţintei“ este mai pozitivă sau mai negativă, după cum:
▪ subiecţii participanţi sunt expuşi la filme cu happy-end sau filme

cu final nefericit (Gouaux, 1971),
▪ ascultă veşti bune sau veşti proaste la radio (Kaplan, 1981),
▪ dau curs aprecierilor într-o încăpere plăcut luminată, îmbietoare,
caldă sau, dimpotrivă, într-una rece, cu un iluminat strident şi
impersonal (Baron et al., 1992).

▪ Nevoia de afiliere = nevoia de a fi acceptat într-un grup de

referinţă.

▪ ca stare / ca trăsătură de personalitate.

- C. Hill (1987) a identificat patru cauze ale nevoii de afiliere ca
trăsătură a personalităţii:
- stimularea pozitivă,
- evaluarea corectă a situaţiei,
- suportul emoţional,
- nevoii de gratificaţii simbolice.
- nevoia de afiliere ca stare a personalităţii argumentează cum

faptele externe pot să sporească nevoia de a fi împreună.

▪ - perspectiva gravă a suferinţei şi a înfruntării unui context

ameninţător aduce oamenii laolaltă într-un cîmp al comunicării
şi cooperării neobişnuite.

▪ experimentul lui S. Schachter (1959) - care descrie

îngemănarea relaţiilor de afiliere atunci cînd subiecţii sunt
confruntaţi cu o situaţie nefericită, reală sau imaginară:
▪ amenajarea profitabilă a anxietății.

▪ Leon Festinger (1954) - teoria comparării sociale
▪ Fiecare fiinţă umană este preocupată de evaluarea propriilor

competenţe. Acestea se transferă în comportamente specifice, care
generează cogniţii privitoare la capacitatea subiectului de a se
adecva şi de a controla situaţia. Cogniţiile includ două registre:
opiniile şi abilităţile. Prin urmare, pentru a evita consecinţele
nefericite ale actelor noastre trebuie să realizăm evaluări corecte.
▪ Tendinţa subiecţilor este de a alege criteriile cele mai obiective cu
putinţă în sprijinul judecăţilor pe care le formulează.
▪ Actorul în rol are înclinaţia de a realiza comparaţii cu „ceilalţi“ care
sunt similari şi semnificativi.

▪ Reacţia la trăsăturile observabile ale „celuilalt“
▪ atractivitatea fizică - devine hotărîtoare cînd persoana judecă

dezirabilitatea de a fi cu „celălalt“ la o întîlnire, cîntărind mai greu
decît alte considerente (Sprecher, Duck, 1994).
▪ Dacă bărbaţii sunt foarte marcaţi de frumuseţea partenerelor lor
atunci cînd decid să se angajeze într-o relaţie, în cazul femeilor,
fară a fi apreciată ca neimportantă, atractivitatea fizică a
bărbaţilor nu este elementul hotărîtor al alegerii „celuilalt“. Un
status social onorant, un capital educaţional înalt, însoţit de
capacităţi de cîştig superioare şi, peste toate, o siguranţă socială
conferită relaţiei le îndeamnă pe femei să aleagă partenerul
potrivit (Berscheid et al., 1974).
▪ asociere stereotipală a ansamblului caracteristicilor de
personalitate ale „celuilalt“ în jurul atractivităţii fizice.

▪ „frumosul este bun, frumuseţea este cea mai bună“

(„beautiful is good, beauty is the best“) (Dion et al., 1972;
Eagly et al., 1991). – v. exp. lui J. H. Langlois (1990).
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▪ anxietatea datorată înfăţişării (appearance anxiety) – K. Dion (1999) –
▪ A. Farina şi echipa sa de la Universitatea din Connecticut (1977) –

bolnavii psihici / înfățișare.
▪ Dar / există și atribute negative asociate unei înfăţişări atrăgătoare
(reprezentarea socială a femeilor foarte frumoase le defineşte ca
fiind mai degrabă vanitoase, limitate şi materialiste (Cash, Duncan,
1984), iar înfăţişarea cuceritoare a femeilor politician nu constituie
întotdeauna un avantaj).
▪ În pofida diversităţii culturale remarcabile din lumea de azi,
detaliile fizice care construiesc atractivitatea sunt aproape
consensuale în lumea occidentală, stabilite printr-o definiţie socială
implicită.

▪ M.R. Cunningham (1986) = („fata cu flori de cîmp“), adică ochi

mari, depărtaţi, un nas şi o bărbie mică / dar şi ale celor care
erau caracterizate prin trăsături mature (tipul facial care semăna
frapant cu cel al actriţei Demi Moore), adică maxilare
proeminente, obraji înguşti, pupile mari, un zîmbet larg.

▪ „Ce se înţelege prin atractivitate?“- J.H. Langlois şi L.A.

Roggman (1990, 2009) – procedeu de digitalizare a
fotografiei / concluzie:

▪ ceea ce se apropie de ce este comun, consensual şi mai frecvent

identificabil în realitate pare a fi preţuit mai mult decît ceea ce
este excepţional din punct de vedere al frumuseţii.
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▪ Perspectiva psihologiei evoluționiste / socio-biologiei în alegerea partenerului /

Ex.

▪ AC Little, BC Jones, DR Feinberg & DI Perrett (2014). Men's strategic preferences

for femininity in female faces. British Journal of Psychology, 105(3): 364-381. doi:
10.1111/bjop.12043

▪ AC Little, LM DeBruine & BC Jones (2014). Sex differences in attraction to familiar

and unfamiliar opposite-Sex faces: Men prefer novelty and women prefer
familiarity. Archives of Sexual Behavior, 43(5): 973-981. doi: 10.1007/s10508-0130120-2

▪ AC Little, CC Caldwell, BC Jones & LM DeBruine (2017). Observer age and the

social transmission of attractiveness in humans: Younger women are more
influenced by the choices of popular others than older women. British Journal of
Psychology . doi: 10.1111/bjop.12098

▪ CD Watkins & BC Jones (2017). Competition-related factors directly influence

preferences for facial cues of dominance in allies. Behavioral Ecology and
Sociobiology . doi: 10.1007/s00265-016-2211-2

▪ BC Jones (2014). Comment: Alternatives to Wood et al’s conclusions. Emotion

Review, 6(3): 254-256. doi: 10.1177/1754073914523048

▪ Subiecți bărbați = prezența mai pronunțată a trăsăturilor ”feminine” (un maxilar mai mic sau obraji

mai ”plini”) corelează cu nivelul de atractivitate al unei femei. Gradul de atractie perceput =
indicator direct al sanatatii, tineretii, fidelitatii relaționale.

▪ Trasaturile ”feminine” sunt asociate unui nivel mai ridicat al hormonului feminin estrogen, ce are o

legatura directa cu succesul reproductiv.

▪ Subiecți femei: rezultat similar: femeile prefera un barbat mai ”masculin” pentru relatii de scurta

durata, dar unul mai putin ”masculin” pentru o relatie de lunga durata, fiind posibil ca cel din urma
sa reprezinte o varianta ”mai de încredere” în ceea ce priveste cresterea copiilor.

▪ Ex/ studiu asupra unui eșantion de barbati heterosexuali sanatosi = imagini compozite ce înfatisau fețele

unor femei = au întrebat barbatii care sunt femeile cu care si-ar dori sa aiba o relatie de scurta durata + care
sunt cele cu care si-ar dori sa aiba o relatie de lunga durata.

▪ Cercetatorii realizasera doua versiuni ale fiecarei fete – una mai ”feminina” si alta cu mai multe trasaturi

”masculine”. Fetele erau fie de origine europeana, fie de origine japoneza.

▪ Oamenii de stiinta au descoperit ca, atunci când era vorba despre o relatie de scurta durata, barbatii

alegeau mai ales femeile cu trasaturi feminine = mai ales în cazul barbatilor care se gaseau într-o
relatie solida, de lunga durata.

▪ „Atunci când un barbat are deja o partenera, costul asociat riscului de a fi descoperit de partenera

poate duce la ridicarea standardelor în ceea ce priveste alegerea unei partenere pentru o relatie de
scurta durata . În schimb, barbatii care nu au o relatie stabila îsi pot creste sansele de reusita pe termen
scurt prin relaxarea standardelor” / De asemenea, cercetatorii au descoperit ca atunci când este vorba de
relatii de lunga durata, „barbatii prefera femeile mai putin atragatoare, cu mai putine trasaturi
feminine”.

▪ Alte cercetari = au aratat ca este mai probabil ca femeile atragatoare sa fie infidele, mai ales în cazul în

care partenerul lor este ”mai puțin atrăgător” - se explica de ce barbatii prefera femeile mai putin
atragatoare pentru relatiile de lunga durata: „Daca partenera îl însala, atunci barbatul risca sa
creasca un copil care nu este al lui”.

▪ influenţa atractivităţii fizice a subiectului condamnat (de

regulă de gen feminin) asupra deciziilor din justiţie (M.
Efran, 1974).

▪ punea în discuţie temeiul sistemului juridic modern („toţi suntem

egali în faţa legii“):
▪ Este posibil ca farmecul inculpatului sau inculpatei să
atenueze sau chiar să înlăture pedeapsa meritată a fi acordată
conform încălcării normei?
▪ Sau, sunt unii dintre noi — cei atractivi, în acest caz — mai
favorizaţi decît alţii în evaluarea juridică, ce se pretinde
imparţială?

▪ CONCLUZII:

- Deşi atractivitatea acuzatului era verbal declarată ca
neimportantă, s-a observat că „acuzaţii“ plini de farmec erau
mult mai rar desemnaţi „vinovaţi“, iar pedepsele acordate
acestora erau mult mai blînde. În plus, indulgenţa devenea
extremă în condiţia juriului format din bărbaţi care judecă o
acuzată femeie foarte frumoasă.

▪ cercetare a lui B. Thornton (1992) = caz dramatic de atentat

la identitatea subiectului (violul) - evaluează în ce măsură
frumuseţea fizică a victimelor influenţează verdictele juriului.

▪ Previzibil, juraţii femei au decis condamnări mai severe

pentru acuzaţi decît juraţii bărbaţi, dar în ambele variante
de gen ale juraţilor pedeapsa a fost mai aspră pentru violator
atunci cînd victima era o femeie foarte frumoasă.

▪ Prin urmare, nu s-a pedepsit egal fapta, ci un ansamblu de

relaţii simbolice care înzestrează victima cu un capital social
inegal în funcţie de atractivitatea sa, fapt care este, desigur,
inechitabil, dar care se reproduce inconştient în multe
domenii ale vieţii publice.

▪ studiile lui S. Nida şi J. Koon (1983), respectiv B. Gladue şi H.

Delaney (1990) : „The girls all get prettier at the closing time“
▪ natura contextului: pe măsura trecerii timpului, numărul potenţial al

partenerilor „liberi“ scădea, ceea ce determina aprecieri tot mai
pozitive ale acestora.

▪ Fenomenul potrivirii: o potrivire consistentă în privinţa

atractivităţii reprezintă şi o garanţie a calităţii şi longevităţii
relaţiei.

▪ R. Gardner şi Y. Tockerman (1994) au modelat pe calculator

imaginea aceleiaşi persoane, generînd o versiune mai lărgită sau
mai îngustată a trupului acesteia
tendinţa subiecţilor de a
atribui precumpănitor trăsături de personalitate negative
„persoanei“ endomorfe (cea „rotundă şi grasă“) //

▪ spre deosebire de portretul identitar echilibrat atribuit

„persoanei“ mezomorfe (cea „musculoasă“ şi „proporţionată“) ori
ectomorfe (cea „subţire şi filiformă“).

▪ statura subiecţilor (Eysenck, Eysenck, 1995/1999, p. 21–22) :
▪ „domnul England“ = prezentat progresiv unei serii de studenţi

dintr-un colegiu pe un spectru identitar din ce în ce mai prestigios,
▪ începînd cu
▪ „Domnul England, student la Cambridge“

▪ ………
▪ sfîrşind cu
▪ „Profesorul England de la Cambridge“

10 cm

▪ A. Elliot & D. Niesta (2008) & A. Elliot et al. (2013) - red

attraction link

▪ Asociere transculturală între culoarea roșie și atractivitatea

exercitată de către chipurile feminine
(Europa, SUA, Africa)

- caracter operațional al unui cod semantic implicit
amorsat cromatic.

▪ . J. Wiggins (1984) :
▪ subiecţilor, studenţi ai Universităţii Illinois, le-au fost prezentate

colecţii de nuduri feminine cu forme foarte diverse. S-a observat că
cele mai „preţuite“ sunt femeile care aveau fese mici, picioare lungi
şi sîni generoşi. Bunăoară, pentru favorizarea ultimei „dimensiuni“
configuraţionale optau cititorii fervenţi ai revistei Playboy,
dimensiunea sînilor scăzînd progresiv pe măsură ce subiecţii aveau
convingeri religioase mai intense sau chiar… depresii psihice
uşoare.

▪ Th. Newcomb: 2 eşantioane diferite, formate din 17 studenţi de

gen masculin, dintre cei admişi să frecventeze cursurile
Universităţii Michigan în doi ani consecutivi.

▪ teoria balanţei (the balance theory), care postulează că atracţia

creşte proporţional cu sporirea atitudinilor similare, obţinînduse o funcţie practic liniară ce descrie variaţia celor doi factori:
Numărul de teme faţă de care subiecţii au atitudini similare

▪ p = ————————————————————.
Numărul total de teme la care se raportează subiecţii
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▪ tendinţa se regăseşte indiferent de vîrstă, categorie socială sau arie culturală

(Smeaton, Byrne, Murnen, 1989; Capela, Palmer, 1990; Berscheid, Reis, 1998,
Bond, 2007)
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▪ regiunile ce întreţin valori conservatoare, expresie a închiderii, în care

există o cultură dominantă, exclusivă, iar „celălalt“ este doar tolerat
(precum statul sudic megaloman Texas sau Japonia), rata de creştere
atracţie-similaritate este mai moderată.

▪ în spaţiile precumpănitor multiculturale, favorabile deschiderii faţă de

alteritate, în care există o istorie a relaţiei inter-etnice şi interconfesionale
generoasă şi în care „celălalt“ este integrat, rata de creştere este
considerabil mai înaltă, fapt dovedit şi în anii din urmă în studiile
interculturale (Segall et al., 1999).

▪ teza complementarităţii în atracţie - R. Winch (1958/1997) :
▪ ceea ce ne atrage la „celălalt“ nu sunt elementele identităţii sale ce

se aseamănă cu ale noastre, ci cele care satisfac nevoile noastre
profunde, fie ele şi autodistructive.
▪ semnalată la nivel individual, în acest din urmă caz, îndeosebi în
mediile deviante, abuzate, o asemenea înclinaţie perversă poate
explica de ce un tip de personalitate victimă caută cu înfrigurare
călăul care poate s-o strunească prin provocarea suferinţei şi prin
de-responsabilizare

