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2. PREZENȚA

”CELUILALT”



„CELĂLALT“ CA REALITATE 

ANTROPOLOGICĂ

 ”Celălalt” ca însoțitor / ca martor / ca miză a 

”împlinirii personale”

 Jean Piaget – decentrarea 

personală (1965/1974)

 universul decentrat interpersonal, de o 

maximă expansiune la adolescenţă şi 

maturitate, şi cunoscînd un egocentrism de 

involuţie la senectute, se recentrează

(Vintilă Mihăilescu, 1999) 



FACILITAREA SOCIALĂ

 FcS = creșterea performanței în sarcină în 

condiția ”prezenței celuilalt”.

 Registre: 
 public martor;

 co-acțiune.

 Norman Triplett (Indiana University) – 1898

 ”Bicicliștii” / ”copii cu mulinete”

 „dinamogeneza = „stimulare a subiectului“ prin 

intermediul „instinctului de competiţie“.

 Floyd Allport (1920)  (Harvard University) – test 

asociativ / natura sarcinii (simplă/complexă) 

crește performanța / sarcină



FACILITAREA SOCIALĂ

 F. Allport – tendință statistică de comportament 

--------------

Performanța în sarcină /



FACILITAREA SOCIALĂ

 Robert Zajonc (1965) - teoria impulsului (the 

drive theory)

 prezenţa altor persoane determină o creştere a 

neliniştilor, generînd o anxietate interferată 

(intertfering anxiety), dar şi o concentrare asupra 

sinelui, subiectul fiind  interesat în conturarea unei 

imagini de sine pozitive. Vorbind în termenii 

psihologiei experimentale, „celălalt“ determină o 

sporire a excitării, iar, în ocurenţă, aceasta întăreşte 

răspunsul dominant —răspunsul pe care subiectul 

este cel mai probabil să îl producă într-o situaţie 

dată.



FACILITAREA SOCIALĂ

 Robert Zajonc - teoria impulsului

Răspuns efectiv =

răspunsul cel mai probabil

contradictorii

Stimuli

Tendinţe de 
răspuns

Prezenţa 
„celuilalt”
public martor
sau
co-actor

Răspunsul 
dominant

Răspuns dominant 
corect / contextul 
dat

Performanţa
în sarcină sporeşte

Răspuns dominant 
incorect / contextul 
dat

Performanţa în sarcină 
se diminuează



MECANISMELE EXPLICATIVE ALE 

FACILITĂRII SOCIALE

 neliniştea provocată de evaluare (Cotrell et al., 1968; Bond, 1982)

 teoria distragere-conflict (distraction-conflict theory) - R. S. Baron 

(1986)

 subiectul se situează în condiţii de co-prezenţă sau public 

martor în miezul unui conflict dintre două tendinţe:

 cea de a maximiza performanţa în sarcină;

 cea de a-şi îndrepta atenţia înspre „celălalt“.

 teoria monitorizării sociale (social monitoring theory) - B. Guerin 

(1993)

 teoria conştiinţei de sine obiective (objective self-awarness theory) -

S. Duval şi R. Wicklund (1972)

 teoria auto-atenţiei (self-attention theory) - C. Carver şi M. Scheier 

(1981)

 teoria căutării stimei de sine - C. Bond (1982)



FRÎNAREA (LENEA) SOCIALĂ

 FrS = diminuarea performanței în sarcină pentru 

fiecare membru al unui  grup în cadrul unor 

sarcini aditive (sarcini în care trebuie reunite 

eforturile tuturor participanţilor pentru 

atingerea unui scop comun).

 Max Ringelmann (1880/1913) - Şcoala agricolă 

din Grand-Jouan

 ”frînghia”             1/1 // 3/3 // 8/8.

63 kgf / 1 // 160 kgf / 3 // 248 kgf // 8.



FRÎNAREA (LENEA) SOCIALĂ

 B. Latané şi colaboratorii (1979) – ”strigă și bat 

din palme”… ”cît pot de tare” / singuri / grup.

 Influenţa numărului este importantă pînă la un 

prag de şase-opt persoane, dincolo de care 

sporirea grupului produce efecte mai puţin 

însemnate



EXPLICAȚII TEORETICE ALE 

FRÎNĂRII SOCIALE

 difuziunea responsabilităţii în grup (Latané, 

1981)

 teorii motivaţionale: S. Karau şi K. Williams 

(1990/2007) - modelul efortului colectiv

 Expectanţa;

 Instrumentalitatea;

 Valorizarea.

-----------------------------------------------------------------------------

”Energia” subiectului va fi astfel mobilizată încît să 

obţină, printr-un fel de calcul simbolic, exact 

recompensele pe care le consideră cuvenite („nu are 

rost să lucrez mai mult decît pot primi [simbolic] în 

schimb“). 



FRÎNAREA (LENEA) SOCIALĂ

Frînarea socială se manifestă:

 — indiferent de gen (bărbaţii şi femeile 

comportîndu-se similar) şi indiferent de vîrstă 

(adulţii „chiulind“ la fel de mult ca şi copiii) 

(Williams et. al., 1981);

 — indiferent de condiţiile de muncă şi de 

tipul muncii (Harkis, 1987);

 — deopotrivă pentru activităţile care presupun 

un efort fizic, cît şi pentru cele care presupun 

un efort intelectual (Weldon, Mustari, 1988; 

Williams, Karau, 1991).



CONDIŢIILE ÎN CARE FRÎNAREA SOCIALĂ SE 

PRODUCE ÎNTR-O MĂSURĂ MAI MODERATĂ:

 — cînd sarcinile în care sunt angajaţi subiecţii sunt interesante şi 

motivante;

 — cînd partenerii de grup sunt însoţitori respectaţi de subiecţi 

(prieteni, autorităţi profesionale);

 — cînd autopercepţia asupra contribuţiei proprii este 

apreciată ca fiind unică, identificabilă, şi nu rutinieră, difuză;

 — cînd activităţile se desfăşoară în grupuri mai mici, mai degrabă 

decît în marile grupuri;

 — cînd grupurile pot încuraja o atmosferă de angajament în 

sarcină pentru atingerea obiectivului propus, spre deosebire de grupurile 

în care activitatea se desfăşoară inerţial;

 — doar atunci cînd se produce identificabilitatea, cînd subiecţii provin 

din arii culturale care favorizează valorile individualiste, precum cele 

din spaţiul cultural „occidental“, mai degrabă decît cei ce provin din aria 

„orientalismului“, care se centrează pe valori colectiviste; 

 — cînd se sporeşte coeziunea grupului angrenat în sarcină; şi, în 

sfîrşit, 

 — cînd persoanele cu status superior (liderii) se raportează 

deschis-angajant faţă de sarcină, participînd nemijlocit la realizarea 

acesteia (modelul efortului personal). 


