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▪ Încrederea ca resursă decisivă în

”sănătatea” socială

▪ Dilemele sociale și jocul

Jocul încrederii și
al
interdependenței

interdependenței

▪ Jocul încrederii și economia

comportamentală

▪ Minciuna și economia comportamentală

▪ Autocontrolul, amînarea recompensei și

încrederea

▪ Nevoia de încredere și bias-ul

pozitivității – ipoteza Pollyanna

▪ Încrederea = resursa cea mai bogată a capitalului social
▪ Capitalul social = calitatea democrației
▪ TEORIA CAPITALULUI SOCIAL = un capital social bogat constituie un temei solid al

democraţiei, iar un capital social diminuat este specific societăţilor dezechilibrate,
caracterizate printr-o conflictualitate accentuată şi un dialog social precar, de genul societăţilor
ieşite de sub povara totalitarismelor (Coleman, 1990; Putman, 1993, 2012; Fukuyama, 1995;
Misztai, 1996; Braitwaite, 1998; Uslaner, 2000; Bădescu & Uslaner, 2002; Halpern, 2004; Adam et
al., 2005; Kornai, Rothstein, Rose-Ackerman, 2005; Portes & Vicksrom, 2011; Aldrich & Meyer,
2015; Dubos, 2017)

▪ Studii românești: ex. // Sandu, 1999, 2003, 2010; Bădescu, 2001, 2003; Bădescu & Radu, 2010;

Bădescu & Sum, 2015; Gavreliuc, 2011; Voicu, 2001, 2005, 2010, 2014; Voicu & Voicu, 2007

▪ privită fiind prin grila reţelelor de încredere, societatea românească se arată a fi doar „de

faţadă” democratică (Voicu, 2010; Gavreliuc, 2016). În consecință, refacerea reţelelor de
încredere, deşi situată în zona temeiurilor subiective ale democraţiei, reprezintă o premisă
necesară pentru recompunerea sănătoasă a edificiilor formale, ”obiective”, ce compun
organismul instituțional și țesuturile sociale.

▪ teoria suportului social (social support theory) = J. S. House, K. Landis & D. Umberson (1988)
▪ J. S. House et al., 2013; R. Waldinger & M. Schulz, 2016 = perspectivă longitudinală = suportul social este un

predictor mai consistent pentru starea de sănătate fizică sau mentală a subiecților, comparativ cu orice alt
factor identitar, precum cel somatic (boli cardiovasculare, diabet, obezitate, etc) sau cel care ține de
status (“prestigiu”, ”avere”, etc)

▪ „teoria atașamentului” (Bolwby, May, & Solomon, 1989), „teoria dezvoltării psihologice stadiale”

(Erickson & Erickson, 1998) = nivelurile crescute de încredere interpersonală dezvoltate în copilărie
creează o fundație psihosocială sănătoasă pentru dezvoltarea unor relații mai împlinite și mai
funcționale la maturitate

▪ 2 tradiții de studiere a încrederii ca și construct psiho-social (Lewicki, Tomlinson,

& Gillespie, 2006)

▪ tradiția comportamentalistă de studiere a încrederii, care califică precumpănitor

încrederea ca pe un comportament decizional rațional, întocmai precum alegerile de tip
cooperant sau non-cooperant din jocurile experimentale (Hardin, 1968) – v. jocurile
experimentale în cadrul dilemelor sociale (dilema prizonierului / Luce & Raiffa, 1957; ...;
Schulz et al, 2012 & metaanalize - Ensminger & Henrich, 2015; Gargalianou, Urbig, & van
Witteloostuijn, 2016)
▪ cu cît tiparul autoritar este mai pregnant în respectiva societate, cu cît nivelul de încredere

generalizată este mai scăzut și cu cît fatalismul domină raportarea la scenariile proiective în
care este angrenat subiectul în act, cu atît opțiunea non-cooperantă se impune ca majoritară.

▪ tradiția holistică de studiere a încrederii, care încearcă să surprindă complexitatea

proceselor interpersonale implicate (emoții, cogniții) în comportamentul care implică
încredere (Rousseau, et al., 1998; Dirks & Ferin, 2001; Lewicki & Bunker, 1995 Lewicki,
Tomlinson, & Gillespie, 2006)

▪ Există numeroase evidențe empirice din domenii foarte diverse (psihologie, antropologie culturală,

sociologie, economie), care atestă valențele reciprocității ca ingredient esențial al
comportamentului uman, și care scot în evidență omniprezența comportamentului de reciprocitate
în raporturile interpersonale și în rețelele sociale (Kahneman, Knetch, & Thaler, 1986; Fehr &
Gächter, 2002).

▪ Ex. A. Gunnthorsdottir și colaboratorii (2002) - existența unei corelații (-) între reciprocitate și

înclinațiile manipulative

▪ P. A. Van Lange (2015) = ”încrederea generalizată” este mai degrabă înrădăcinată cultural,
▪ este articulată în cadrul experiențelor care însoțesc interacțiunile sociale (începînd cu cele din fragedă

copilărie, dar merg dincolo de ele) + rețelele în care este integrat actorul social, precum și expunerile la
agenții socializatori (școala, mass-media, etc)
▪ Sunt societăți cu ”grade de încredere ridicat” și altele cu ”grad de încredere scăzut”, și aceste tipare
sunt ”funcționale social”, în funcție de climatul general caracterizat de dialog social, autenticitate
interpersonală, meritocrație sau dictatură, duplicitate și impostură.
▪ este adaptativ să ”setezi” o ”doză rezonabilă” de încredere în ”celălalt”, fără de care orice construcție
socială (de la cele din microgrupurile din organizații, pînă la raporturile inter-instituționale la nivel
macrosocial) este șubrezită considerabil.

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
▪ 2017 – studiu

http://stareanatiunii.ro/ima
ges/pdf/barom
etre/Raport_Ex
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tru_Incredere_
calitatea_vietii
.pdf

▪ Nivelul

încrederii
generalizate
▪ RO = 13.7%

WVS (W7) –
2018 - similar

▪ „dilemă socială” (Dawes, 1980) = acele situații în care subiectul individual trebuie să producă alegeri de

pe urma cărora, cel mai adesea, opoziția este între prevalența beneficiilor, care sunt distribuite către
sine sau către ”celălalt”/grup.

▪ Robyn Dawes (1980) = contextele societale în care decizia pe baza dilemelor sociale dobîndește mize

semnificative
▪
▪
▪
▪
▪
▪

suprapopularea,
epuizarea resurselor solului (pășuni, păduri) și subsolului (minereuri),
poluarea,
consumul de energie,
barierele vamale,
plata taxelor către stat etc.

▪ 2 caracteristici principale ale dilemelor sociale
▪ aparent cel puțin, fiecare om are beneficii mai mari dacă adoptă un comportament non-coopernt (bunăoară, dacă
poluează sau dacă folosește toate resursele disponibile sau refuză plata tuturor taxelor către stat), decât dacă are
un alege soluția cooperantă.
▪ însă, grupul/comunitatea care conține subiecții individuali care o compun poate obține beneficii certe mai
consistente dacă toată lumea cooperează, decît dacă refuză cooperarea.
▪ G. Hardin (1968) – ”tragedia comunelor” (New England)

▪ matematicienii - John Von Neumann și Oskar Morgenstern, încă din anii 40 ai secolului

trecut
▪ psihologi, sociologi, economiști, antropologi au preluat modelările matematice din
teoria jocurilor și le-au aplicat în propriile domenii, furnizînd o cunoaștere dintr-o
perspectivă nouă, îmbogățită, a vieții sociale reale (Brams, 2011; Colman, 2013, 2016;
Aumann, 2017).
▪ în asemenea jocuri, nu se poate produce o convergență deplină a intereselor
partenerilor (pierderile și cîștigurile sunt relative), spre deosebire de ”jocurile cu sumă
nulă”, în care pierderea unui partener devine cîștigul ”absolut” al ”celuilalt”.
▪ dilema prizonierului // (prisoner’s dilemma) - R. D. Luce și H. Raiffa (1957, 2012)=
studiile din psihologia socială care au operat cu dilema prizonierului au fost interesate
de examinarea cooperării în rețelele sociale, în care investiția de ”încredere în
celălalt” este însoțită de maximizarea cîștigurilor partenerilor de rol, dar și
investigarea competiției, în care s-a urmărit opțiunea egoistă, de a cîștiga ”cît mai
mult” în raport cu ”celălalt”, activînd un tipar al neîncrederii (Pothos et al, 2011;
Schulz et al., 2012; Embrey, Fréchette, & Yuksel, 2017).

▪ Dilema prizonierului a avut parte

de numeroase sinteze peste ani
(Rapoport, Chammah, & Orwant,
1965; Schulz et al., 2012), de
dezvoltări ale unor designuri de
cercetare care explorează
aspecte noi ale fenomenului
luării deciziei (Stevens & Hauser,
2004; Pothos et al., 2011; Ahmed
& Salas, 2011; Press & Dyson,
2012; Sparks, Buleigh & Barclay,
2016; Bland et al., 2017), dar și
de meta-analize consistente
(Baillet et al., 2011; Pletzer et
al., 2018).

▪ Temeiurile psihologice ale deciziilor economice:

▪ Daniel Kahneman – Premiul Nobel pentru economie – 2002 (eroarea sofistică a planificării – minimizăm durata de

timp și costurile implementării unui proiect)
▪ Richard H. Thaler – Premiul Nobel pentru economie – 2017
▪ Nassim Nicholas Taleb – ”lebăda neagră” - 2007

▪ „jocul schimbului de cadouri” (Fehr, Kirchsteiger, & Riedl, 1993) & „jocul încrederii” (Berg, Dickhaunt, &

McCabe, 1995)

▪ Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. Nature, 415(6868), 137-140.
▪ Fehr, E., & Fischbacher, U. (2003). The nature of human altruism. Nature, 425(6960), 785-789.
▪ Fehr & Rangel, 2011; Fehr & Williams, 2018 = demersurile coordonate de E. Fehr aveau să scurtcircuiteze

rutinele raționalității, care sa dovedește a fi doar parțial implicată în deciziile din viața reală, în
contexte de interdependență.

Eșantion: N = 122 diade (244 de subiecți) – din mediul corporativ

▪ T1: A (500)

B (500)
(1000) + (1500) = 2500

(1250 sau ?)

▪ T2: A
▪ T3: A
rata 1/25 (pt. ”pedeapsă” = max. 100)
Fehr & Gächter (2002); Fehr & Williams (2018)

”Finanțatorul”

▪ Dan Ariely
▪ Ariely, 2009; Ariely, & Jones, 2012; Gino, Ayal, & Ariely, 2009; Mazar, Amir, & Ariely, 2008; Mead,

Baumeister, Gino, Schweitzer, & Ariely, 2009

▪ Experimentele Matrix (the Matrix Experiments) - 40000 de subiecți / procedură de rezolvare de

probleme (20/ 5 minute / sumă de bani = răsplată) 4 / 6 //2/3 – livrează o minciună ”profitabilă” /
ambiguitatea în rol.

▪ MIT – Coca-Cola / 6 bancnote de 1 dolar - (Mazar, Amir, & Ariely, 2008)
▪ Manipularea experimentală a minciunii (2 => minciună ”consistentă”) = contaminantă
▪ Caracterul funcțional al minciunii
▪ omul devine prea sătul ca să spună adevărul (Mead, Baumeister, Gino, Schweitzer, & Ariely, 2009 ) = minciuni

”neutre”

▪ D. Ariely – fudge factor (”factorul vrăjeală”) - ”înclinația fabulatorie” ”mărul stricat va ajunge să

strice întregul butoi cu mere” = tendința de a maximiza beneficiile secundare ale minciunii

▪ ”ceea ce leagă” țesuturile sociale și dă viață organismului comunitar este

încrederea & reciprocitatea = Jonathan Haidt (2007) - ”Ipoteza fericirii” (The
Happiness Hypotesis) = cea mai importantă trăsătură care însuflețește relațiile
sociale este reciprocitatea, iar pentru ca o asemenea resursă să se activeze este
necesar să fie mobilizat ”darul încrederii”.

▪ dincolo de înclinațiile noastre ipocrite, în care ne autogratificăm simbolic și

decidem că ”noi suntem suntem cei buni și onești”, iar atunci cînd ne deschidem cu
”generozitate” (deci, inclusiv cînd ”oferim încredere”) o facem ”asemeni unui
plasament bancar inteligent” (Gouldner, 1960), pe termen mediu și lung încrederea
și reciprocitatea sunt cele mai importante ”energii sociale” care asigură
coeziune, funcționalitate instituțională, dar și relații de calitate cu semenii
semnificativi din viețile noastre.

▪ Stanford University - Walter Mischel = (Mischel & Ebbesen, 1970; Mischel, Ebbesen & Zeiss, 1972) =

efectele benefice ale gestionării propriilor ”porniri” în vederea obținerii unei gratificări imediate, în
raport cu o recompensă ulterioară mai consistentă (experimentul bezelei (the marshmallow
experiment) - copii de 4-5 ani / 15 minute).

▪ (Mischel, Shoda, & Peake, 1988; Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989; Shoda, Mischel, & Peake, 1990) –

studii longitudinale - Science sau Journal of Personality and Social Psychology - cum copiii care au
izbutit să își reprime gratificația imediată și au fost capabili să aștepte primirea celei de-a doua bezele
s-au dovedit peste ani
▪ tineri cu scoruri mai ridicate la testele școlare standardizate de evaluare (precum SAT-ul, pe baza căruia se

face admiterea la colegiile și universitățile americane),
▪ au înregistrat o incidență mai scăzută a abuzului de substanțe și alcool,
▪ o probabilitate mai scăzută în a deveni obezi, au dovedit un răspuns mai adecvat la stres și
▪ abilități sociale mai bune, raportate de către părinții lor.
(aspecte somato-fiziologice // relaționale // reușita profesională)
= Universitatea Rochester - publicată în Cognition (Kidd, Palmeri, & Aslin, 2013), reia procedura lui Mischel =
scenariul ”demn de încredere” = logica decizională marcată de încrederea în cel care oferă gratificarea.

▪ ”Pollyana. Taina mulțumirii” (1913) = Eleanor H. Porter
▪ ”jocul mulțumirii” – prin care încearcă și reușește să descopere ”binele” și ”frumusețea lumii” în

toate cele care o întîmpină (”partea plină a paharului”)

▪ J. Boucher și C. Osgood (1969), întrucît creierul uman procesează informațiile plăcute, pozitive

într-o manieră mai acurată decît cele neplăcute, încărcate negativ

▪ M. Matlin (2004) = favorizăm cuvintele plăcute/încărcate semantic pozitiv, în raport cu cuvintele

neplăcute/negative în procesările cognitive,

▪ anumiți semeni au o înclinație mai pronunțată în a căuta expunerea la stimuli pozitivi, pe care îi

gestionează cognitiv mai eficient, decît pe cei neutri sau negativi – e ca și cum ar căuta
”frumusețea” și ”bunătatea” lumii, și nu ”urîțenia” și ”răutatea” ei, iar o asemenea alegere le
clarifică în sens ”luminos” lectura vieții

▪ ”personalitatea pollyanică” (Levine, 2007; Kammrath & Scholer, 2011; Kaur & Chadha, 2016) =

construct robust. F > B // E. Kross, O. Ayduk, și W. Mischel (2005) perspectivă detașată de sine
(self-distanced) sau dintr-o perspectivă asumată (immersed) = reactivitatea emoțională este mai
scăzută cînd participanții la studiu se gîndesc la un eveniment negativ dintr-o perspectivă
detașată, decît dintr-una asumată/imersată

▪ J. Boucher și C. Osgood / D. Sears (1983) / S. Taylor - biasul pozitivității personalității (a person

positivity bias) = oamenii evaluează persoanele individuale mai favorabil decît grupurile.

