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3. INTERACŢIUNEA CU „CELĂLALT“

 INTERACȚIONISMUL SIMBOLIC

 îşi fixează ca obiect de studiu privilegiat nu subiectul 

individual sau colectiv, ci raportul pe care acesta îl 

stabileşte cu alţi actori sociali.

 Şcoala de la Chicago
a. Perioada formatoare (1900-1950)

 C.H. Cooley - teoria eului în oglinda celorlalţi (looking-glass 

self) – 1902-1909.

 Astfel, „celălalt“ devine oglinda în care sinele se 

îngemănează, căci modul în care se înfăţişează, 

comportamentul în sens larg (nu doar verbal), caracterul, 

expectaţiile se proiectează şi se reflectă specific în 

partenerul de relaţie, remodelîndu-se conform imperativelor 

contextuale.



INTERACŢIUNEA CU „CELĂLALT“

INTERACŢIONISMUL SIMBOLIC

 W. Thomas – axioma - dacă oamenii definesc 

situaţiile ca reale, ele devin reale prin consecinţele lor

= rolul creator de realitate socială al reprezentării 

realității.

 G.H. Mead – rol / performanță în rol / altul 

generalizat.

 Sinele (self-ul) = sinteză între două registre ce se împletesc 

tensionat, între două instanţe dialogale: 

 eul (I), sinele ca subiect, care este activ, impulsional, 

creativ /

 minele (me), sinele ca obiect, care este normativ şi învaţă 

prin adaptare să se plieze pe exigenţele „altuia 

semnificativ“, exprimînd modul în care subiectul ar 

trebui să se înfăţişeze „celuilalt“. 



INTERACŢIUNEA CU „CELĂLALT“

INTERACŢIONISMUL SIMBOLIC

 Şcoala de la Chicago
b. Perioada postbelică (1950-prezent)

 H. Blumer - rolul potenţial creativ al actorului în 

societate, de vreme ce acesta nu doar reacţionează, ci 

şi acţionează în lume, îşi construieşte propria 

conduită,  producîndu-şi rolul (role making) – prin 

intermediul unor imagini-rădăcină (root-images)



INTERACŢIUNEA CU „CELĂLALT“

 Teoriile constructiviste ale personalităţii

 Sarah Hampson (1982, 2008) – personaj / crearea 

rolului / cariera de actor

 Imaginea socială de sine / imaginea personală 

de sine - fereastra lui Johari (Joseph Luft şi Harry

Ingham) Actor
cunoscut necunoscut 

cunoscut

 „Celălalt”

necunoscut

1
Deschis

2
Orb

3
Ascuns

4
Obscur
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AUTOPERCEPŢIA ŞI AUTOPREZENTAREA

 autopercepţia = mecanismul de elaborare a 

imaginii de sine. 

 teoria autopercepţiei - Darryl Bem (1972): 

 ceea ce facem, care ne indică ceea ce suntem

 inteligenţa socială = aptitudinea cu ajutorul căreia 

subiectul manevrează în folos propriu datele situaţiei 

pentru obţinerea unor beneficii maxime = 

manipulare a impresiei şi o gestiune simbolică eficace

a propriei reuşite.

 ”părelnicia” / ”descurcăreala” ca model de reușită 

publică. 



STRATEGII DE AUTOPREZENTARE

 căutarea stimei de sine, 

 autoprezentarea strategică, 

 autoverificarea, 

 căutarea adevărului despre sine.

 Căutarea stimei de sine: 

 R.F. Baumeister şi D.M. Tice (1986, 2005): eul real / 

eul ideal

 E.T. Higgins (1989) = teoria discrepanţei de sine (self-

discrepancy theory)

 Eul real / eul ideal / eul revendicat

 discrepanţa dintre eul real, actual şi eul ideal este generatoare de afecte 

negative dezangajante (deprimare, tristeţe, dezamăgire), 

 iar cea dintre eul real şi cel revendicat provoacă afecte negative active 

(nelinişte, frămîntare, tulburare, uneori furie).



STRATEGII DE AUTOPREZENTARE

 Autoprezentarea strategică prin căutarea 

coerenţei

 strădania subiectului de a contura o imagine despre 

sine care să fie acceptată de către „celălalt“ (Swann, 

1987)

 se caracterizează prin tendinţa subiectului de a 

cîştiga putere şi influenţă, precum şi de a atrage 

simpatie şi aprobare din partea „celuilalt“(Tedeschi, 

1981; Kaplan, Krueger, 1999; 2011) = v. flatarea 

„celuilalt“.



STRATEGII DE AUTOPREZENTARE

 Autoverificarea

 determină subiectul să-şi afirme / confirme propriul 

concept despre sine (Swann, Read, 2001; Swann, 

2007) - subiectul perseverează în adevărul său.



STRATEGII DE AUTOPREZENTARE

 Căutarea adevărului despre sine

 strategie onestă de descoperire a ceea ce este

subiectul cu adevărat, deşi s-a dovedit că în cele mai 

multe împrejurări cotidiene, în care mizele nu sunt 

vitale, subiectul nu caută activ informaţii importante 

despre propria identitate (Brown, 1990)

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

 Pentru a fi eficiente, aceste mecanisme de deschidere 

interpersonală trebuie să îndeplinească 

 două condiţii: 

 să conducă la atingerea scopurilor urmărite de 

actor, 

 dar şi să construiască o imagine de sine credibilă. 



STRATEGII DE AUTOPREZENTARE

 Imperative implicite în deschiderea 

interpersonală:

 amplificarea puterii în relaţia cu ”celălalt”, 

(Zimbardo, 1973)

 efectul ”ciumatului” (Cialdini, 2007)

 la limită, actorul social poate ajunge să se prezinte pe 

sine negativ, dacă acest lucru ajută scopurilor pe care 

şi le-a fixat (Boncu, 2000; 2015)



STRATEGII DE AUTOPREZENTARE

Mecanismul cognitiv angajat: o ”cîntărire simbolică” 

comparaţie favorizantă — faţă de sine — sau 

scăzătoare  — la adresa „celuilalt“ — (downward 

comparisons) (Pyszczynski et al., 1985)

- ”se poate și mai rău”.

- Ex.–

- Educație: elevii ce provin din şcoli modeste, marginale, 

probează o stimă de sine chiar mai ridicată decît a copiilor 

ce provin din şcoli de elită (Bachman, O’Malley, 1986)

- Sănătate: bolnavii incurabili caută să se compare cu alţii 

care se află în stadii mai grave şi fără de speranţă sau care 

nu înfruntă la fel de curajos ca şi ei maladia (Wood et al., 

1985, Wills, 2008).



AUTOPREZENTAREA

 Modelul întreţinerii autoevaluării (self-evaluation 

maintenance) - de Abraham Tesser (1988)

 reacţiile prin care subiecţii reacţionează la succesul 

„celuilalt semnificativ“:

 între basking in the reflected glory / social comparison 

jealousy // în funcție de miza sarcinii în care suntem 

angajați.

 Pentru a reuşi în livrarea unei imagini pozitive 

despre sine subiectul trebuie să îşi confecţioneze 

un portret identitar echilibrat şi, cel mai 

important, credibil, de unde şi înclinaţia de 

ponderare a imaginilor autoreferenţiale 

exagerate – pot construi standarde şi aşteptări 

ale „celuilalt“ nerezonabile.



AUTOPREZENTAREA: STILURILE DE

AUTOPREZENTARE
Criteriu de diferenţiere Stil de autoprezentare

(Arkin, 1981; Paulhus et al., 2008)

Caracteristicile subiectului care se

exprimă prin stilul corespunzător

Din punctul de vedere al

raportării la „celălalt”

ofensiv,

asertiv

- valorifică oportunităţile

contextuale, are iniţiative, se

deschide către „celălalt”;

- stimă de sine ridicată;

- încredere în sine sporită;

- bun control al situaţiei;

- este un personaj tonic.

defensiv;

protectiv

- se retrage în faţa eşecurilor

potenţiale, este retractil, se

închide către „celălalt”;

- stimă de sine scăzută;

- încredere în sine diminuată;

- „depăşit” de situaţie;

- este un personaj anxios.

Din punctul de vedere al

prezenţei sau absenţei

controlului cognitiv

- conştient - subiectul îl activează cînd miza

este importantă, cînd pierderile

sau cîştigurile implicate în jocul

relaţiei sunt considerabile.

- automat - subiectul îl activează în situaţii

obişnuite, pe baza unui model

comportamental determinat

situaţional, rutinier.



AUTOPREZENTAREA

 Tendințe comportamentale:
 personale defensive, cu un stil protectiv, sunt şi cele mai 

nefericite, căci interiorizează printr-un adevărat proces de 

conversiune o deficienţă reală sau imaginară, ajugînd să se 

auto-convingă că au puţine şanse să reuşească în sarcină.

 stilul defensiv corelat cu neîncrederea în forţele proprii

conduce la o diminuare a performanţei // în timp ce stilul 

ofensiv, corelat cu încrederea în sine, determină o 

îmbunătăţire sensibilă a performanţei în sarcină.

 concentrarea pe impresia creată asupra „celuilalt“, în cazul 

stilului protectiv, este însoţită de o alterare a eficienţei 

comportamentale, spre deosebire de stilul asertiv, în care 

managementul impresiei aduce cu sine o sporire a eficienţei în 

acţiune.

 autoprezentarea automată este mai egocentrică şi mai 

favorizantă în conturarea unei imagini de sine pozitive, în 

timp ce autoprezentarea conştientă este mai rezervată în 

aprecieri nerealiste.



”CELĂLALT” = REPER AL 

AUTOPREZENTĂRII.

 ”C” = activare a patternurilor influente despre 

sine

 cînd îşi vede copilul, o mamă îşi activează automat o 

serie de imagini asociate rolului de mamă, sau 

profesorul care îl întîlneşte pe student, pe cele 

asociate rolului de profesor.

 ”C” = activează şi patternurile de comportament 

influente în contexte determinate / script

 v. ”scenariul unei întîlniri de dragoste”. 



STRATEGII FOLOSITE PENTRU DEPĂŞIREA 

OBSTACOLELOR ÎN AUTOPREZENTARE

 scuzele, 

autoinfirmizarea, 

 redefinirea situaţiei, 

exprimarea regretului.

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

- distincţie între problemă şi trăirea 

problemei.



STRATEGII FOLOSITE PENTRU DEPĂŞIREA 

OBSTACOLELOR ÎN AUTOPREZENTARE

 Scuzele = prin care se reduce legătura dintre 

eveniment şi actorul implicat.

 Tactica evocată eşuează dacă este folosită prea 

frecvent şi dacă scuzele lansate nu sunt credibile

(Snyder, Higgins, 1988). 

 Autoinfirmizarea - Erving Goffman (1969/1992), 

E. Jones şi S. Berglass  (1978): tactica presupune 

decizia subiectului de a-şi amenaja o infirmitate, 

care devine un obstacol în calea performanţei.

 Actavil (+) vs. sau Pandocrin (-).

 Subiectul ce ajunge să se autosaboteze frecvent va avea tot 

mai puţine şanse reale să reuşească, chiar şi în sarcini pe care, 

în condiţii obişnuite, le-ar fi îndeplinit cu uşurinţă 

(Baumgardner, Brownlee, 2007)



STRATEGII FOLOSITE PENTRU DEPĂŞIREA 

OBSTACOLELOR ÎN AUTOPREZENTARE

 Redefinirea situaţiei constituie al treilea set de 

tactici ce sunt angrenate în contextele dilematice 

şi vizează modificarea percepţiei „celuilalt“ 

asupra evenimentelor în care norma a fost 

încălcată.

 norma încălcată era neraţională sau absurdă, aşa 

cum se întîmplă în situaţiile de devianţă tolerată 

(Boncu, 2000, 2015) – v. evaziunea fiscală.

 relativizarea gravității încălcării normei;

 promovarea unei norme ”mai înalte” prin încălcarea 

inițială a normei. 

 Exprimarea regretului sau strategia cathartică -

rol eliberator şi purificator, această strategie se 

dovedeşte pe termen mediu şi lung mai eficientă 

decît strategiile duplicitare.



AUTODEZVĂLUIREA

 AD = procesul prin care actorul social, de regulă 

după iniţierea unei relaţii, transmite audienţei 

informaţii consistente despre propria sa 

identitate.

 Structura autodezvăluirii ca proces combină mai 

multe dimensiuni (Cozby, 1973; Morton, 1978; 

Boncu, 1999b; Antaki, Barnes, Lendar, 2005):

 —întinderea, înţeleasă ca şi cantitate de informaţii 

despre sine vehiculată în comunicarea cu „celălalt“;

 —adîncimea, înţeleasă ca şi calitate a informaţiilor 

schimbate în jocul relaţiei, gradul lor de intimitate, 

deschidere şi sinceritate;

 —durata autodezvăluirii, adică perioada schimbului 

de informaţii şi dinamica acestuia.



AUTODEZVĂLUIREA - TIPOLOGIE

Criteriu de diferenţiere Tip de autodezvăluire

Din punctul de vedere al mecanismelor

psihologice angajate

- autodezvăluire prin descriere, în care

predominant este registrul perceptiv.

- autodezvăluire prin evaluare, în care

dominant este registrul cognitiv şi afectiv.

Din punct de vedere referenţial

- autodezvăluire personală (despre sine).

- autodezvăluire relaţională (despre relaţia

cu „celălalt”).



AUTODEZVĂLUIREA - TEORIA PENETRĂRII 

SOCIALE - IRVING ALTMAN ŞI DALMAS TAYLOR



TRĂSĂTURILE AUTODEZVĂLUIRII
 reciprocitatea:

 cea mai adecvată cale de a te deschide unui 

necunoscut este să potriveşti nivelul de dezvăluiri 

despre sine la cel stabilit de partenerul de relaţie 

(Cunningham et al., 2006)

 norme implicite de reciprocitate (Gouldner, 1960) = 
 conform acestei viziuni strict utilitariste, nu suntem 

niciodată generoşi în sine şi dezinteresaţi, ci, atunci cînd 

facem o faptă bună, o facem asemenea unui plasament bancar 

inteligent care poate aduce profit sau asemenea unei investiţii 

căreia „celălalt“ trebuie să-i răspundă, sporind resursele 

noastre puse în joc.

 momentul autodezvăluirii:

 că informaţiile importante (mai ales cele din registrul 

intim) trebuie prezentate de abia după ce relaţia s-a 

stabilizat, şi nu de la începutul ei (Jones, Gordon, 

1972)



TRĂSĂTURILE AUTODEZVĂLUIRII

 socializarea diferită a autodezvăluirii:
 ”femeia exteriorizează şi bărbatul interiorizează“, „femeia se deschide 

cu uşurinţă, iar bărbatul se cuvine să fie demn şi să nu exprime totul“.

 F>B
 femeile sunt mult mai înzestrate în desluşirea, dar şi în 

transmiterea cu mai multă eficienţă a unor mesaje nonverbale 

(Hall, 1978; Rosenthal, DePaulo, 1979)

 mai capabile în exprimarea compasiunii (Burleson, 1982)

 capacitate superioară bărbaţilor în a-l asculta pe „celălalt“ în 

nevoie (Miller et al., 1983)

 prieteniile dintre două femei sunt mai intime (au, aşadar, o 

adîncime a autodezvăluirii mai mare) decît prieteniile dintre doi 

bărbaţi (Aukett et al., 2008)

 B>F
 în raporturile dintre reprezentanţii celor două sexe bărbaţii se 

autodezvăluie mai mult decît femeile (Derlega et al., 1985/2005)

= nevoia neliniştitoare de a deţine un control al situaţiei (Davis, 

1978)



TRĂSĂTURILE AUTODEZVĂLUIRII

 diferenţe interculturale ale autodezvăluirii:
 popoarele individualiste, din culturile occidentale, 

valorizînd autodezvăluirea personală, spre deosebire de 

popoarele din aria culturală orientală, colectiviste, care 

favorizează autodezvăluirea relaţională (Segall et al., 1999; 

Kito, 2005)

 fenomenul este potenţat de prezenţa unor 

personaje care se integrează în categoria bunilor 

ascultători: 
 Opener Scale - măsoară gradul de deschidere interpersonală 

în comunicare (Miller, Berg, Archer, 1983)

 dobîndeşte forme specifice în funcţie de tipul de 

personalitate al subiecţilor aflați în relaţie:
 machiavelism / AD (bărbatul se cuvine să fie ”influent” şi 

”să controleze situaţia”, femeia trebuie să fie ”cooperantă” şi 

”caldă”).



TRĂSĂTURILE AUTODEZVĂLUIRII

 tiparul atitudinal de gen achiziţionat în 

socializare este valorificat instrumental în cadrul 

autodezvăluirii: 
 atît bărbaţii, cît şi femeile accentuează implicit în strategiile proprii de 

relaţionare cu „celălalt“ trăsăturile proprii masculinităţii în 

raporturile cu parteneri de acelaşi gen (independenţă, control al 

situaţiei, încredere în sine), şi trăsăturile proprii feminităţii în 

raporturile întreţinute cu parteneri de gen opus (preocupare, căldură 

sufletească, înţelegere) (Snell et al., 2006).

 sinceritatea constituie o resursă importantă care 

asigură succesul autodezvăluirii: 
 vom ajunge să-i valorizăm pe cei care se deschid cu o sinceritate 

asemănătoare cu cea pe care ne-o putem permite şi noi înşine 

(Altman, Taylor, 1973);

 autodezvăluirea are un rol tămăduitor:
 reprimarea gîndurilor predispune subiecţii în mai mare măsură la 

îmbolnăviri (precum cancerul sau bolile cardiovasculare), fiind însoţită 

de o scădere a imunităţii organismului (Pennebaker et al., 1986, 1987)

 Daniel Wegner şi colaboratorii săi (1995) - hiperactivarea informaţiei 

refulate (”ursul polar”).


