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DRAGOSTEA CA FENOMEN
PSIHOSOCIAL
▪ Dragostea şi stilurile de ataşament
▪ Dragostea, o definiţie ambiguă. Teoria

emoţiilor
▪ Emoții sociale complexe – gelozia
▪ Tipuri de dragoste
▪ ”Dragostea ca poveste”
▪ Modelul triunghiular al dragostei
▪ Dragostea și lectura evoluționistă a
fenomenului
▪ Tipurile de cupluri şi diversitatea
interculturală a feţelor dragostei

1. DRAGOSTEA ŞI STILURILE DE
ATAŞAMENT
▪ Studiul dragostei - ilustrează reumanizarea psihologiei prin

centrarea pe fenomenele de interes major ale subiectului, privit în
integralitatea universului său de aspiraţii şi angajamente.

▪ legătura dintre dragoste - atracţia interpersonală.
▪ Stil de atasament (SA) = tipar relaţional / „celălalt“ = dobîndit în
socializarea primară (Shaver et al., 1988, Hazan, Shaver, 1990, Shulman et al.,
1994, Shaver, Hazan, 1994; Hendrik, 2004): stilurile de ataşament, odată
dobîndite, se conservă de-a lungul întregii vieţii şi constituie tipare durabile
de raportare la partenerul de relaţie.
▪ Consolidare a teoriei clasice a lui John Bowlby (1980) – 3 stiluri de
atașament (sigur-securizant/anxios-ambivalent/evitant) // Mary Ainsworth
– dobîndit precumpănitor în relația mamă-copil (copil-persoană de
referință)
▪ 3 tipuri de SA:
▪ stilul securizant,
▪ stilul evitant,
▪ stilul ambivalent.

DRAGOSTEA ŞI STILURILE DE
ATAŞAMENT
Stiluri de ataşament

Stilul de ataşament securizant

Stilul de ataşament evitant

Stilul de ataşament ambivalent

Context specific:
Anticiparea: comportamentul copilului înainte

-

ca prietenia să fie stabilită

competent

cînd

se

angajează

în

-

activitate;

se angajează în

incompetent cînd

-

activitate;

competenţă variabilă în angajarea în
activitate;

-

exteriorizat;

-

centrat pe sine;

-

exprimă afecte pozitive;

-

exprimă o afectivitate mai degrabă

exteriorizării,

-

caută

negativă, anxioasă;

mod cel mai adesea instrumental;

să

fie

fizic

în

apropierea

prietenului potenţial.

-

nu caută

-

activ apropierea fizică de

-

prietenul potenţial:

conjunctural din punct de vedere al
exprimîndu-se

într-un

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”;
-

simte nevoia de a fi în preajma altui

-

în locuri foarte diferite;

se angajează într-o singură activitate în

se simt fizic confortabil cu alte persoane

inconfortabil atunci cînd ajunge la un

similare, acceptă jocuri precum „trînta”;

contact fizic cu alţi copii, motiv pentru

încrezător

de

intimitate,

se

simte

-

-

DEPENDENT,

se simte fizic confortabil cu alt copil,
dar evită „îmbrîncirile”;

- INSTABIL, alternare între extreme emoţionale

care refuză atingerile „celuilalt”.

în

„celălalt”, prietenos.

teamă

bună coordonare a activităţii, dar slabă
interacţiune;

-

INTERDEPENDENT,

-

locuri bine precizate;

nu exclude alţi copii;

-

variabil în privinţa proximităţii faţă de
alţi copii;

copil;

se angajează în multe activităţi derulate

-

-

-

şi relaţionale.

neîncrezător

în

„celălalt”, retractil.

Crearea relaţiei: elaborarea jocurilor şi tratarea

-

foarte creativ;

-

angajare mecanică în joc;

conflictelor

-

elaborează sau imaginează jocuri cu

-

jocurile

roluri complementare, nu exclusive;

-

evită frecvent jocurile obişnuite;

simplu

-

iniţiază şi pune capăt relaţiilor;

structurate sau chiar sunt paralele,

-

nu are parte de conflicte.

acceptate

sunt

-

înfruntă provocările;

-

capabil de gestionarea conflictelor în

-

evită provocările;

care, cel mai adesea, iese cîştigător.

-

este cel mai adesea înfrînt în conflicte.

autiste;

DRAGOSTEA ŞI STILURILE DE
ATAŞAMENT
▪ D. Griffin şi K.Bartholomew (1994)

Imagine pozitivă a „celuilalt”
Patternul stilului securizant (secure style)

Patternul stilului preocupant (preoccupied

-anxietate scăzută;

style)

-nu îl evită pe „celălalt”;

-anxietate ridicată;

-se implică în relaţie.

-nu îl evită pe „celălalt;
-se implică în relaţie.

Imagine pozitivă de sine

Imagine negativă de sine

Patternul stilului evitant (dismissing style)

Patternul stilului temător (fearful style)

-anxietate scăzută;

-anxietate ridicată;

-îl evită pe „celălalt”;

-îl evită pe „celălalt”;

-ezitant în a se implica în relaţie.

-ezitant în a se implica în relaţie.

Imagine negativă a ”celuilalt”

DRAGOSTEA ŞI STILURILE DE
ATAŞAMENT
▪ studiile ulterioare au urmărit funcţionalitatea

acestor stiluri: similaritatea stilului de
ataşament influenţează semnificativ
partenerul pe care dorim să-l avem alături,
deopotrivă, în cadrul prieteniei autentice, ce
implică înţelegere, încredere, preocupare
pentru „celălalt“, dar şi în cadrul relaţiilor de
dragoste, care implică şi dimensiunea erotică
a relaţiei (Whitebeck, Hoyt, 1994).
▪ actorul exprimă preferinţa pentru partenerul
care validează propriul său concept despre
sine (Swann, DeLaRonde, Hixon, 1994) .

DRAGOSTEA ŞI STILURILE DE
ATAŞAMENT
▪ motivaţia primară în căutarea partenerului = dimensiune

influentă a personalităţii care mobilizează energia
relaţională: sociosexualitatea, clarificată de J. Simpson şi S.
Gangstead (1991, 1992, 2003)

Sociosexualitatea subiecţilor
Registre

comportamentale

şi

Orientare socio-sexuală nerestrictivă Orientare socio-sexuală restrictivă

motivaţionale
Preferinţe în dragoste

- preferă un partener în dragoste care este fizic seducător, cu - preferă un partener în dragoste care este amabil, cald,
mult sex-appeal.

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; -

bărbaţii: zîmbesc, glumesc şi flirtează rar, mult mai

rar îşi ascund privirea.

frecvent fiind reţinuţi şi ocolind cel mai adesea

femeile: se apropie de partener, înclină insesizabil

privirea „celuilalt”.

capul, se apleacă discret.

-

femeile: aproape imobile din punctul de vedere al
expresivităţii gestuale.

Temeiul atracţiei exercitate de partener

-

-

Caracteristicile partenerului curent

atracţia faţă de „celălalt” este datorată atractivităţii -

atracţia se stabileşte faţă de un partener care arată

fizice şi charismei sale;

rezonabil, fără să deţină un magnetism personal,

subiectul este încrezător în sine, mai degrabă

dar care este stabil, responsabil, preocupat,

iresponsabil, „necredincios”, favorizînd implicarea în

credincios, orientat înspre întemeierea şi unei

relaţii de scurtă durată.

familii şi grija manifestată faţă de ea.

- este curent implicat cu un partener care este relativ - este curent implicat cu un partener care este iubit şi cu
neinhibat şi deopotrivă atractiv fizic şi stimulativ sexual.

care sunt toate premisele ca să rămînă în relaţie.

▪ Sondaj -1993- SUA = eşantion reprezentativ nord-american de

1000 de subiecţi a indicat că trei pătrimi dintre cei interogaţi au
declarat că „iubesc“ („they are currently in love“).

▪ Inge Seiffge-Krenke şi colaboratorii săi (2010)= 17 culturi

naţionale din 7 regiuni ale lumii şi 4 continente, cu un titlu
evocator („All they need is love?”), = însemnătatea simbolică
decisivă, transculturală a „iubirii” în asigurarea
echilibrului identitar.

▪ Robert Baron şi Donn Byrne (2009, p. 289) DEFINIȚIE =

prietenia dintre un bărbat şi o femeie, reclădită ca o relaţie
de apropiere interpersonală progresivă în care cei doi
subiecţi ajung reciproc să se perceapă ca potenţiali parteneri
sexuali.

▪ Teoria emoţiilor - Stanley Schachter şi

Jerome Singer (1962):

▪ Dragostea = proces cognitiv de evaluare şi

atribuire, în care, dacă furnizăm o explicaţie
nonemoţională pentru starea de excitaţie,
rezultatul nu va fi trăirea unei emoţii
autentice.
▪ Experimentul lui D. Maranon – epinefrina.
▪ etichetarea eronată a excitării.
▪ modelul incertitudinii în dragoste, descris de Sharon Brehm (1988) =

atîta timp cît angajamentul persoanei iubite rămîne nesigur,
suspendat, nici dobîndit întru-totul, nici pierdut definitiv, excitarea
rămîne activată, iar „dragostea“ calificată ca intensă.
▪ efectul Romeo şi Julieta“ = cu cît tinerii care se iubesc au de înfruntat
o ostilitate a părinţilor mai înverşunată, cu atît tensiunea creată
generează o stare de excitare mai neplăcută, interpretată ca
„dragoste copleşitoare“.

▪ dragostea = o înţelegere eronată a adevăratei surse a

excitării.
▪ Stuart Valins (1966):

▪ subiecţii trebuie, oare, să trăiască efectiv o stare de excitaţie

desemnată drept emoţie sau este suficient ca ei să creadă că
se află într-o asemenea stare? EKG / Playboy / sunetele
amplificate ale bătăilor inimii lor. / atractivitate.

▪ transferul excitării, care postulează că excitarea generată de

un stimul, dacă este suprapusă peste excitarea cauzată de un
alt stimul, determină o rezultantă a dublei excitări, ce este
atribuită, printr-un proces cognitiv, numai celui de-al doilea
stimul.
▪ Joanne Cantor (1975) : sală de fitness / film erotic (5 min.).

▪ excitaţia neplăcută, precum cea generată de

frustrare, deznădejde sau teamă poate
amplifica dorinţa de a fi cu „celălalt“. Studiul
cel mai cunoscut care ilustrează tendinţa
descrisă anterior a fost realizat de Donald
Dutton şi Arthur Aron (1974b) – puntea
suspendată.
▪ prevenirea surescitării – identificarea sursei
nonemoţionale a excitării // mai eficace este
să-i anihilăm de la bun început
supraexcitarea.

▪ setul de emoții și cogniții mobilizate în urma convingerii

integrate de către subiectul de referință A, care califică relația
sa cu B drept una ”specială” și ”foarte prețuită”, iar această
relație este puternic amenințată de încercările lui C de a forma
cu B o ”relație echivalentă” (Salovey & Rodin, 1989).

▪ ”scenariul de evadare” / comparare socială – Abraham Tesser
▪ Ș. Boncu (2000) = eul real/eul ideal
▪ Peter Salovey & Judith Rodin (1989) = ”ignorare selectivă” /

diminuarea relevanței persoanei rivale = Tangney & Salovey,
2010 – self serving bias / agresivitate explicită = posesivitate
obiectuală

3. TIPURI DE DRAGOSTE
▪ oamenii pot fi clasificaţi şi după felul lor de a iubi. (Hendrick,

Hendrick, 1993, 2009, Hendrick, Hendrick, Dike, 1998).

▪ EROS
▪ STORGE
▪ LUDUS
▪ MANIA
▪ PRAGMA
▪ AGAPE

TIPURI DE DRAGOSTE
Stil de dragoste

Trăsături

Formulări tipice cu care subiectul se

Procentul

identifică

subiecţilor care sau recunoscut în
stilul
corespunzător

EROS

fizică

„Cînd ne-am întîlnit înîia oară, am

Dragostea

intensă faţă de

sfîrşit prin a dansa şi a sta de poveşti

pasională

partener;

toată noaptea. A fost un fel de

(Passionate Love)

-

-

atracţie

emoţii puternice
trăite

în

-

dezvoltare

Dragostea

progresivă

prietenească

relaţiei;

(Friendship Love)

-

absenţa

a

ne împărtăşim toate experienţele şi
trăirile, dar nu cred că prietenia

unor

noastră se va transforma vreodată în
iubire”.

copleşitoare;
este

„Iubitul meu şi cu mine am fost atraşi

„Noi suntem prieteni foarte apropiaţi,

emoţii

-

dragoste la prima vedere”.

unul de altul din prima clipă”.

compania sa.

STORGE

34%

întemeiată

pe afecţiune.

„Dragostea

noastră

este

o

mai

degrabă o camaraderie adîncă decît o

emoţie mistică, misterioasă”.

66%

TIPURI DE DRAGOSTE
LUDUS
Dragostea

ca

joacă
(Game-Playing

-

Love)

absenţa

„Mă consider atrăgător pentru

angajamentului

alte fete şi e de-a dreptul

emoţional;

captivant să le las să se înfrunte

subiectul

e pentru mine”.

predispus

să

întreţină

cu mai mulţi
parteneri.
-

posesivă

gelos;
se

cu

furie

unul

pe

celălalt. Doar atunci mă simţeam
„Vreau să fim mereu împreună.

susceptibil

-

descopere

cu adevărat încîntată”.

foarte

Dragostea

(Possesive Love)

„Cîteodată am avut doi iubiţi

doar pentru a-i face să se

simultan relaţii

MANIA

2%

şi Faptul că nu pot sta tot timpul

lîngă ea mă înnebuneşte. Simt că

întemeiază dacă nu voi fi vigilent mă va

pe

teama înşela”.

continuă

şi

obsesivă de a-l

pierde
partener.

pe

„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%

TIPURI DE DRAGOSTE
PRAGMA

-

Dragostea
practică
(Practical Love)

este

dragostea

„Cînd l-am întîlnit, am început să

„logică”, în care

realizez

subiectul îl caută

calităţile posibile dorite la un bărbat.

pe acel partener

Toate trăsăturile fixate în lista mea

care

obligatorie se regăsesc în el, precum

reuneşte

criteriile
pragmatice

că

el

reuneşte

toate

17%

şi multe altele la care nici nu visasem
de

înainte”.

dezirabilitate

„E o femeie la locul ei, credincioasă,

socială.

gospodină, are grijă de copii, ce sămi doresc mai mult!?”.

AGAPE

generos, doreşte

„Suntem amîndoi persoane care ne

Dragostea

să ofere mereu

deschidem cu drag unul celuilalt, ne

altruistă

mai mult decît

dăruim reciproc, ne preocupăm de

(Selfless Love)

primeşte.

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%

TIPURI DE DRAGOSTE
▪ —
▪

▪
▪

▪

bărbaţii sunt într-o măsură mult mai mare decît femeile
implicaţi în dragostea pasională şi în dragostea ca joacă;
—
femeile, mult mai frecvent decît bărbaţii, se identifică cu
dragostea prietenească, dragostea raţională şi dragostea posesivă;
mai mult, femeile manifestă o agresivitate verbală şi chiar fizică
mai mare decît bărbaţii în cadrul cuplurilor articulate pe baza
dragostei posesive;
—
persoanele care au interiorizat adînc valorile religioase se
angrenează mai degrabă în dragostea prietenească, cea practică şi
cea altruistă (Hendrick, Hendrick, 1987);
—
dragostea ca joacă este caracteristică pentru subiecţii care
se concentrează în primul rînd asupra propriei personalităţi şi
independenţei lor, indicatorul care corelează puternic cu acest tip
de dragoste fiind self-monitoring-ul ridicat (Dion, Dion, 1991);
—
dragostea ca joacă se regăseşte mai rar printre persoanele
căsătorite decît printre persoanele singure, nefiind atît de stabil ca
celelalte stiluri (Grote, Frieze, 1994; Montgomery, Sorells, 1997).

▪ Portofoliu de povești
▪ Variații interculturale:
▪ într-o cultură puternic individualistă, centrată pe autonomie

personală, precum cea din Statele Unite,

▪ subiecții de gen masculin favorizau ”povestea artă”, ”povestea colecție”

și ”povestea film pornografic”,
▪ în schimb subiecții de gen feminin optau preferențial pentru ”povestea
călătorie” și ”povestea grădină”, dar respingeau cu putere ”povestea de
groază”.
▪ Pe ansamblul eșantionului, ”povestea fantezie” și cea ”război” apăreau
foarte frecvent evocate ca povești-reper (Sternberg, 1999, 2013).
▪ într-o cultură puternic colectivistă, centrată pe interdependență,

precum cea chineză, rezultatele au fost foarte diferite ca ponderi
(Jackson et al., 2006). Astfel, pentru eșantionul chinez, ”povestea
grădină” și ”povestea mister” erau cele mai relevante.
▪ TIPARE ALE IUBIRII = love schemas

4. MODELUL TRIUNGHIULAR AL
DRAGOSTEI - ROBERT STERNBERG (1986,
1997, 2013)

▪ Modelul pe care îl propune psihosociologul american

combină:

▪ pasiunea (înţeleasă ca atracţie fizică printr-o întîlnire intensă

consumată în plan sexual),
▪ intimitatea (care presupune apropierea caldă a două persoane
în plan afectiv),
▪ angajamentul (ce angrenează factorul cognitiv şi care se
dovedeşte vital în menţinerea relaţiei).

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

6.

Infatuare =

pasiunea singură

Angajament

5.

Dragostea stupidă =

pasiune + angajament

4.

Dragostea vidată =

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).

▪ Impactul celor trei registre (fizic, afectiv, cognitiv), precum şi

dinamica lor // în funcţie de gen, iar luarea în considerare a
acestor specificităţi constituie o condiţie a unui raport
interpersonal reciproc recompensator.

▪ D. Buss şi D. Schmitt (1993/2003).

▪ (Buss, Schmitt,1993/2003)„Cît de mult trebuie să cunoşti o persoană de sex

opus înainte de a te angaja împreună cu ea într-un raport sexual?

7
6,1

6
Fem ei - "Ati fi dispus sa
intretineti relatii sexuale cu o
persoana dezirabila?" (scala:
Da = 7, Nu = 1)

5

Barbati

3

6,3
5,8

6 6

2 ani

5 ani

5
4,4

4

3,7
2,8

2,7

2
1

1,1

1,2

0
1 ora

1 zi

1 luna

6 luni

„De cit timp cunoasteti persoana?”

▪ (Gangestad, Thornhill, & Garver-Apgar, 2005; Gangestad,

Garver-Apgar, Thornhill, Miller, & Olp. 2006; Gangestad,
Garver-Apgar, Simpson, & Cousins, 2007; Gangestad, GarverApgar, Cousins, & Thornhill, 2014) –

▪ Steven Gangestad și Christine Garver-Apgar, de la

Universitatea New Mexico = logica evoluționistă / perioada
ovulatorie / atracție

▪ James Roney, Universitatea Santa-Barbara (California) -

influența decisivă a determinărilor hormonale în alegerile
interpersonale (Roney & Simmons, 2013)

▪ financial and prosocial biases (Maestripieri, Henry, & Nickels,

2017)

▪ The psychology of lust:
▪ (Griskevicius, & Kenrick, 2013; Ellis, Bianchi, Griskevicius, & Frankenhuis,

2017; Tybur & Griskevicius, 2013; Wang & Griskevicius, 2013; Griskevicius
& Kenrick, 2013).

▪ Studiile lui Vlad Griskevicius ...2010-2019 (pot fi descărcate la

locația:

https://carlsonschool.umn.edu/faculty/vlad-griskevicius ) - University of
Minessota
▪ Setul de experimente:
▪ Exp. 1 – The eyes have it / ochelari (”cei mai populari” (”Over a million

sold”)/”cei mai... unici” (”A real king stands out from the crowd”)) //
alăturarea cu imagini de habitat urban normal / simboluri erotice
(magazin de ”profil” în fundal) – versiunea 2 – opțiunea pentru ”unic”
(peste 60% - subliminal lust cues) – explicația evoluționistă = bărbații sunt
în competiție cu alți bărbați pentru ”acapararea” atenției femeilor.
▪ Exp. 2 - Muse for rent – CM / C EXP (interacțiune cu o ”muză”- Kate) –
desen liber (mult mai ”viu”, ”dinamic”, ”expresiv”, ”energizant”) –
bărbații devin mai ”creativi” în jurul femeilor.

▪ Alessandra Rellini (2014, 2018) – University of Vermont – studii de laborator

asupra fizio-psihologiei dragostei – biologia dorinței sexuale - (tehnici de
măsurare a excitabilității genitale, activitate cardiacă, presiunea sangvină,
conductibilitatea electrică a pielii // răspunsuri comportamentale la stimuli
auditivi/vizuali cu încărcătură sexuală).
▪ https://www.uvm.edu/~psych/?Page=faculty/Rellini.php&SM=facmenu.html

Exp. 3 – Porno vs. Promo (film documentar neutru despre ”cultura rusă” / film
erotic explicit) – aparat prin care subiecții să califice ”cît de excitați sunt” :
F – se ”cenzurează” în condiția porno (filmul ”fierbinte” nu ”înseamnă nimic
pentru mine” (deși obiectiv semnele vitale ”explodează”)
B – se ” mobilizează” în condiția porno (corelează deplin cognițiile / reacția
fiziologică)
Perspectiva evoluționistă: femeile trebuie să fie mai ”atente” decît bărbații – o
alegere ”proastă” pentru o femeie o poate ”împovăra” cu o sarcină, fără să își asigure
prezența unui ”soț” care să o îngrijească pe ea și pe copilul care se poate naște.

▪ Leander van der Meij ...VU Amsterdam University – măsurători

obiective a testosteronului X3 (van der Meij, Buunk, van de
Sande, & Salvador, 2008; van der Meij, Almela, Buunk, Fawcett,
& Salvador, 2012)

▪ Exp. 4 – Hot or not - bărbați heterosexuali – eșantion de salivă

(pentru a măsura testosteronul) + femeie ”stimul” (”start
chatting”) - puzzle + altă prelevare de salivă + chestionar (”cît
de atras ai fost de femeia pe care ai întîlnit-o?”) – unii o descriu
”foarte atractivă” / alții ”nu, nu e genul meu” (dar testosteronul
e mai ”sus”, indiferent de calificarea cognitivă, explicitată
verbal === corpul este pregătit în preajma unei femei să
”acționeze” === comportamentul bărbaților se schimbă,
”deschizându-se” (tonul vocii, gesturile, postura, zîmbetul,
contact vizual === Comportamentul este moderat de reacțiile
hormonale – impuls biologic al bărbaților la anumite ”părți” ale
corpului femeilor.

▪ Anna Rose Childress - Research Professor of Psychology in

Psychiatry – University of Pennsyvania – creierul bărbaților / sex
(Childress et al, 2008; Wetherill, Young, Jagannathan, Shin, ’Brien,
Childress et al, 2013)
▪ http://www.med.upenn.edu/apps/faculty/index.php/g332/p1071

- B/F răspunsuri diferite la nivelul creierului la stimuli sexuali
- tomograf – imagini obișnuite / imagini ”incitante” –
- prima reacție – amigdala (recepționează) + ”middle-management”
= ventral striatum - produce dopamina (proporțională cu excitarea) +
cortexul frontal median (”cenzorul”)
- la B - procesul suprimării este ”încetinit” (sau inhibat)
_ Psihologia evoluționistă – ”costurile sarcinii” sunt incomparabil mai mari
pentru F / B = de unde achiziția ”precauției”
Exp. 5 – Put on the brakes – C M (nu este nimic care să distragă atenția
soferilor) / C EXP (”blonda”)– scade viteza de deplasare / trotuar femeie
foarte frumoasă (”frîna” atracției) – etapa 3 -2.5 sec – reiau mersul.
▪ Exp. 6 – Hot and helpful – F arată mai multă ”grijă” unei alte femei în

nevoie după ce se angajaseră în prealabil într-o conversație cu un bărbat
(Psi. Ev. = doresc să indice că sunt potențiale ”mame bune pentru copii” –
better caring mother)

▪ Lori Brotto - University of British Columbia – Vancouver – femei

cu ”dorințe sexuale deficiente” (30-40% - F – raportează
deficit de atracție – cronic) (Brotto & Yule, 2011; Brotto, Yule &
Gorzalka, 2015)

▪ http://brottolab.com/about/research-team/
- Terapie personalizată – another flavour of life (”stafida”) –

expunere genetică (predispoziție) remodelată comportamental.

- Dean Hamer – National Cancer Institute – genetician (”gay

gene”)

- ADN – Personalitate (inclusiv ”risky sex” –mutații gena

relaționată cu dopamina)

- O mutație conectată cu serotonină = intercourse anxiety -

corelează cu ”sex drive” (predispoziție pentru libido-ul
exploziv)

▪ Martie Haselton – UCLA Department of Psychology – Evolutionary

Psychology (lust vs love) - ”(Haselton & Ketelaar, 2006; Haselton &
Galperin, 2013; Gonzaga, Haselton, Smurda, Davies & Poore, 2008)

▪ https://www.psych.ucla.edu/faculty/page/haselton
▪ Test = sentimentele de dragoste pot suprima/controla

sentimentele/emoțiile provocate de atracția sexuală.

▪ EXP. 7 - Lovers and lusters
▪ Exp. – cupluri – povești despre relația lor într-o ”confesiune privată”

în fața camerei video
▪ Condiții

A) – rememorare a ”celei mai intense experiențe sexuale în cuplu” //
▪
atractivitatea unor necunoscuți (fotografii...)
▪ Rezultat = califică drept mai atractivi pe cei mai ”incitanți”, tineri (de gen
opus) = plus = ”întîrzie” mai mult în vizionarea imaginii incitante (timp de
reacție).
B) = rememorare – a celei mai intense experiențe de dragoste în cuplu //
atractivitatea unor necunoscuți (love condition // încearcă să apese ”cît mai
repede” pe tasta ”ispititoare”....) / moderație

Caracteristicile tipului de cuplu

Tip de cuplu
Pondere socială
SIMETRIC
42%
PARALEL
27%

-

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.

-

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%

INVERSAT
10%

-

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.

-

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.

-

▪ funcţionalitatea cuplului, legată îndeosebi de asigurarea

satisfacţiei maritale, poate fi întreţinută în cadrul unor
patternuri relaţionale diferite, care ţin cont deopotrivă de
personalitatea partenerilor, contextul social şi istoria relaţiei.

▪ deşi valorile dragostei romantice hrănite de individualism

reprezintă specificul celor mai numeroase căsătorii în
societăţile individualiste, unele trăsături ale individualismului
psihologic fac dificilă menţinerea relaţiei între parteneri.

▪ o abilitate relaţională foarte importantă, care poate contribui la

întreţinerea relaţiei, o constituie compromisul interpersonal, ce
păstrează balanţa echilibrată între cerinţele afirmării de sine cu
orice preţ şi imperativele intimităţii

