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Prefaþã

Sub „umbrela” conceptelor clasice de comunicare ºi percepþie socialã, prezentul volum de studii din domeniul ºtiinþelor comunicãrii ºi al celor „învecinate” (psihosociolgie, antropologie, psihologie, sociologie) rãspunde unei
întrebãri, deopotrivã, de cercetare ºtiinþificã ºi de interes general de cunoaºtere:
Ce se întâmplã cu emoþiile, cogniþiile ºi comportamentele indivizilor sub impactul unor fenomene ºi aspecte sociale actuale: îmbãtrânirea populaþiei, proliferarea noilor tehnologii de comunicare, criza leadershipului, online dating-ul?
Aceasta interogaþie a constituit punctul de plecare în decuparea unui numãr
de unsprezece teme ºi aserþiuni specifice de cercetare, care au fost discutate în
capitole acestui volumul, respectiv: utilizarea noilor tehnologii de comunicare
de cãtre vârstnici; percepþia moralitãþii; reprezentarea bãtrâneþii în publicitate;
leadershipul din sectorul public; percepþia socialã a tatuajelor ºi pornografiei;
condiþia socialã a marginalilor; stima de sine ºi motivaþia autorealizãrii; online
dating-ul; efectele autoreglãrii asupra performanþelor academice ale studenþilor. Nota comunã a celor unsprezece capitole constã în prezentarea unor
observaþii privind cercetãrile anterioare de teren ºi de laborator, precum ºi a
modului în care au fost construite ºi operaþionalizate anumite concepte ºi instrumente de mãsurare: Chestionarul de neonestitate academicã (Pavela ºi
Czek, 2003); Scala autoreglãrii – SQR (Brown, Miller ºi Lawendowski, 1999);
Grila pentru analiza de conþinut a reclamelor (McArthur ºi Resko, 1975). În
acest sens, volumul poate fi un ghid util pentru cei care doresc sã îºi însuºeascã
cunoºtinþele de cercetare ºtiinþificã în domeniu sau sã elaboreze o lucrare de
licenþã, masterat sau doctorat în ariile de studiu socio-uman.
Totodatã, volumul de faþã s-a nãscut din schimbul de idei ºi preocupãri de
cercetare ale membrilor Laboratorului de Cogniþie socialã ºi Comunicarea
emoþiilor – CSCE (director conf. univ. dr. Dan Florin Stãnescu, Facultatea de
Comunicare ºi Relaþii Publice , SNSPA), împãrtãºite colegial sau diseminate
în cadrul unor conferinþe, workshop-uri ºi sesiuni de comunicãri ºtiinþifice. Ne
place sã credem cã dezbaterile colegiale au stimulat preocupãrile de cercetare
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ale studenþilor noºtri din moment ce volumul Comunicare ºi percepþie socialã
cuprinde patru capitole scrise de cãtre aceºtia*.
Nu în ultimul rând, capitolele din acest volum valorificã cercetãrile conduse în cadrul laboratorului prin proiectele Relaþia dintre tehnologie ºi vârstã: înþelegerea anxietãþii faþã de computer la persoanele vârstnice (finanþat
UEFISCDI; manager de proiect conf. univ. dr. Loredana Ivan; http://centruc
omunicare.ro/agetech/home.html) ºi Comunicarea emoþiilor prin noile tehnologii (coordonator mini-grant lect. univ. dr. Alina Duduciuc). Enunþarea în titlul a conceptelor de „comunicare” ºi „percepþie socialã” a reprezentat doar o
opþiune metodologicã pentru diversitatea tematicã ºi interdisciplinarã a preocupãrilor de cercetare din laboratorul CSCE, respectiv: vârstnicii ºi utilizarea
noile tehnologii; efectele publicitãþii asupra cogniþiilor ºi comportamentelor
indivizilor; competenþã emoþionalã ºi evaluare interpersonalã; competenþã interpersonalã ºi percepþie socialã; comunicarea interpersonalã mediatã tehnologic etc.
Apariþia acestui volum s-a concretizat prin sprijinul doamnei prof. univ.
dr. Nicoleta Corbu ºi a colectivului de redacþie al Editurii Comunicare.ro. Coordonatorii volumului sunt totodatã recunoscãtori faþã de contribuþiile colegilor
de „breaslã” din alte universitãþi – asist. univ. dr. Andreea Bobb (Universitatea din Bucureºti) ºi lect. univ. dr. Monica Mitarcã (Universitatea „Dimitrie
Cantemir”).
Pentru detalii, sugestii ºi observaþii, coordonatorii volumului pot fi contactaþi la adresele de email: alina.duduciuc@comunicare.ro, loredana.ivan@com
unicare.ro ºi dan.stanescu@comunicare.ro . De asemenea, vã invitãm sã vizitaþi adresa de web a laboratorului CSCE, http://csce.centrucomunicare.ro.
Alina DUDUCIUC
Loredana IVAN
Dan Florin STÃNESCU

* Lucrãrile Stima de sine ºi motivaþia autorealizãrii; Efectul atractivitãþii prenumelor
pe site-urile de online dating; Efectele autoreglãrii asupra performanþelor academice ale
studenþilor, în contextul dezvoltãrii noilor tehnologii de comunicare; Percepþia socialã a tatuajelor au fost prezentate ºi premiate la sesiunile de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor
de la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice – SNSPA, respectiv ComunicãTe2015 ºi
ComunicãTe 2016.
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Adoptarea noilor tehnologii
la vârstnici. Factori explicativi
Loredana Ivan

Introducere
Procentul persoanelor vârstnice este în creºtere la nivel european ºi
în întreaga lume. Se estimeazã cã, în 2050, numãrul persoanelor de 60
de ani ºi peste va fi de 2 miliarde, 22% din totalul populaþiei globului ºi
va reprezenta grupul socio-demografic cel mai numeros (UN, 2013). Vorbim astfel de un trend accelerant al îmbãtrânirii populaþiei la nivel global, fenomen numit adesea grandparents boom, ca o analogie la cunoscuta
expresie baby boom – care a definit creºterea fãrã precendent a ratei natalitãþii dupã cel de al doilea rãzboi mondial (1946-1964).
Noul val de vârstnici are o traiectorie uºor diferitã de cea întâlnitã la
generaþia de baby boomers: este un fenomen mult mai accentuat în Estul
Europei comparativ cu þãrile vestice, unde acest proces a început sã fie
vizibil, lent, încã din anii 1970. Predicþiile demografice aratã cã procesul de îmbãtrânire al þãrilor din Estul Europei s-a derulat rapid dupã
cãderea comunismului ºi tinde sã devinã un fenomen care va putea fi
greu contracarat. Conform acestor predicþii, dacã se menþin actualele
date demografice (speranþa de viaþã, rata natalitãþii, rata de înlocuire a
populaþiei etc.), România ºi Letonia vor deveni cele mai îmbãtrânite þãri
ale Europei în 2040 (UN, 2013).
În prezent (vezi World Bank, 2014), ºapte dintre primele cele mai îmbãtrânite þãri ale lumii (cu procente semnificative ale persoanelor peste 65 de ani) se aflã în Europa: alãturi de Japonia, care este þara cu cel
mai ridicat procent al persoanelor vârstnice (65-74 de ani) – 26%, pe
locurile urmãtoare se aflã ºase þãri din Europa: Italia (22%); Germania
(21%); Grecia (21%); Bulgaria, Finlanda, Portugalia ºi Suedia (fiecare
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20%). Cu un procent de 17% populaþie cu vârstã cuprinsã între 65 ºi 74
de ani, România se aflã în prezent pe locul 26, alãturi de Marea Britanie
ºi Serbia. În fapt, în primele treizeci cele mai îmbãtrânite state din lume,
gãsim astãzi multe dintre þãrile europene din fostul bloc comunist.
Un alt fenomen care a cunoscut un trend ascendent în ultimii ani
este proliferarea noilor tehnologii de comunicare (Information and Communication Technologies, ICT), avansul tehnologiilor de comunicare mobile, digitale ºi a communicaþiilor de tip high-speed networks. Infrastructura
necesarã dezvoltãrii acestor tehnologii face adesea diferenþa între þãrile
cu nivel economic ridicat ºi cele aºa-numite „în curs de dezvoltare”. International Telecommunication Union (ITU, 2013) estima faptul cã 40% din
totalul populaþiei de pe glob are acces la tehnologiile mobile de comunicare, având de asemenea acces la internet. Desigur, numãrul de subscripþii la tehnologiile mobile de comunicare ºi accesul la internet diferã
în funcþie de dezvoltarea economicã a þãrilor analizate, fenomen etichetat în literatura de specialitate ca digital divide.
Accesul la tehnologie nu este „divizat” doar în funcþie de dezvoltarea
economicã a regiunilor geografice, ci ºi în funcþie de vârsta celor care
ar putea avea acces la aceste tehnologii (Loos, Haddon ºi Mante-Meijer,
2012). De fapt, digital divide se gãseºte, cel mai adesea, la intersecþia dintre condiþiile economice, infrastructura unei þãri (sau regiune geograficã) ºi grupul de vârstã al celor analizaþi (Niehaves ºi Plattfaut, 2014).
Spre exemplu, Germania, þarã cu un procent semnificativ al vârstnicilor,
are ºi una dintre cele mai ridicate valori în ce priveºte folosirea internetului de persoanele 65+ (aproximativ 50%), iar Suedia, aflatã în primele opt în rândul þãrilor îmbãtrânite, are de asemenea un nivel foarte
ridicat (comparativ cu media europeanã) al folosirii internetului mobil
de cãtre vârstnici (peste 65%). La polul opus, þãri cum ar fi Portugalia
sau Bulgaria, cu un procent de peste 20% al persoanelor de 65 de ani
ºi peste, au nivele modeste de folosire a internetului la aceastã categorie
de vârstã: aproximativ 11% Portugalia ºi 4% Bulgaria. Conform aceleaºi
surse (ITU, 2013), procentul persoanelor de 65 de ani ºi peste care folosesc internetul în România este de 6%, cu diferenþe considerabile între
rural ºi urban.
În ciuda acestor douã trenduri globale – îmbãtrânirea populaþiei ºi
avansul noilor tehnologii de comunicare –, doar în ultimii ani studiile
din domeniul ICT s-au concentrat pe vârstnici (vezi Castells et al., 2006;
Loos, 2011). Multe dintre studiile care privesc adoptarea noilor tehnologii au avut în centrul lor tinerii, care constituite ºi grupul cel mai di10
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namic al utilizatorilor. Poate cea mai serioasã limitã a studiilor care privesc deciziile de adoptare a noilor tehnologii de comunicare este aceea
cã acestea sunt fragmentare, puþine au o dimensiune cros-culturalã, iar
studiile longitudinale lipsesc (cf. Ivan ºi Fernández-Ardèvol, 2013).
În cele ce urmeazã, voi evidenþia cei mai importanþi predictori ai deciziei de a utiliza noile tehnologii care au fost analizaþi în studiile de specialitate folosind loturi de participanþi de 60 de ani ºi peste, în urma
analizei literaturii de specialitate.

Factori care influenþeazã decizia vârstincilor
de a utiliza noile tehnologii
Sunt numeroase studiile care aratã cã noile tehnologii pot juca un
rol pozitiv pentru persoanele aflate la vârsta a treia: de la menþinerea
contactelor cu ceilalþi ºi reducerea sentimentelor de singurãtate, aspecte
legate de micro-coordonare în activitãþile zilnice, menþinerea contactului cu familia ºi prietenii aflaþi la distanþe considerabile, facilitarea accesului la serviciile ºi informaþiile legate de sãnãtate ºi îngrijire, la activitãþi
legate de leisure ºi entertainment, petrecerea timpului liber ºi implicare în
comunitate (Heart ºi Kalderon, 2013; Gell et al., 2013; Luijkx et al., 2015;
Pesonen, Komppula ºi Riihinen, 2015). Existã, de asemenea, evidenþe
empirice care aratã cã persoanele în vârstã au o raportare mai degrabã
utilitaristã în relaþia cu noile tehnologii: în timp ce tinerii au o relaþie
mai degrabã hedonistã cu folosirea noilor tehnologii – care pot influenþa acceptarea în grupurile de egali ºi recunoaºterea socialã, în cazul
vârstnicilor alegerea unei tehnologii în detrimentul alteia este mai degrabã influenþatã de utilitatea suplimentarã perceputã (Czaja ºi Sharit,
1998; Charness ºi Boot, 2009). Vârstnicii sunt astfel mai atenþi în selectarea noilor tehnologii la aspecte legate de preþ, uºurinþã în utilizare,
beneficii suplimenentare relativ la vechile tehnologii folosite.
Într-un studiu recent (Lee ºi Coughlin, 2015), în care s-a încercat evidenþierea celor mai importanþi factori care intervin în ecuaþia deciziei
de a folosi un anumit tip de tehnologie de comunicare în cazul vârstnicilor, autorii au surpins zece aspecte cheie: (1) valoarea socialã perceputã
a respectivei tehnologii; (2) utilizatea respectivei tehnlogii; (3) accesul
uºor la respectiva tehnologie; (4) costurile asociate folosirii acestei tehnologii (financiare); (5) posibilitatea de a primi suport tehnic; (6) suportul social pentru adoptarea respectivei tehnologii; (7) emoþiile pozitive
11
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asociate folosirii respectivei tehnologii; (8) capacitatea de a folosi independent ºi sentimentul de independenþã în folosirea respectivei tehnologii; (9) experienþa sau obiºnuinþa în utilizarea respectivei tehnologii;
(10) încrederea în folosirea respectivei tehnologii.
Cei zece factorii enumeraþi de Lee ºi Coughlin (2015) confirmã practic viziunea utilitaristã a vârstinicilor asupra noilor tehnologii de comunicare ºi informare. Vârstnicii tind sã utilizeze tehnologii cu care s-au
obiºnuit deja, care sunt considerate mai puþin costisitoare, cu utilitate
relativã sporitã, la care au acces cu uºurinþã ºi pentru care pot obþine cu
uºurinþã suport tehnic. În plus, o serie de factori care þin de percepþiile
ºi aºteptãrile individului în relaþiile cu noile tehnologii pot fi de asemenea discutaþi: percepþia cã adoptarea respectivei tehnologii este susþinutã
de alþii relevanþi, sentimentul de „control” ºi de „independenþã” în utilizarea tehnologiei în cauzã ºi încrederea cã „se pot descurca”, aceste trei
aspecte generând emoþii pozitive asociate primelor experienþe cu tehnologia analizatã. Trebuie sã menþionãm aici cã mai multe studii au
surprins rolul emoþiilor pozitive experimentate de indivizi la primele experienþe pentru continuarea utilizãrii unei anume tehnologii (Barnard
et al., 2013; Michailidou, Parmaxi, ºi Zaphiris, 2015; Zhou, Rau ºi Salvendy, 2014). Mai ales la persoanele în vârstã, a avea experienþe pozitive
de la început în încercãrile de a utiliza o nouã tehnologie este un factor stimulator important pentru individ sã continue sã utilizeze tehnologia respectivã, iar experienþele pozitive succesive clãdesc încrederea
individului cã „se poate descurca” (Venkatesh, Thong ºi Xu, 2012). În
general vorbind, cercetãrile accentueazã rolul primei experienþe cu o
anume tehnologie ºi importanþei ca acesta sã fie perceputã ca pozitivã,
în timp ce altele accentueazã importanþa celei de a doua experienþe sau
a mai multor experienþe succesive percepute ca pozitive (vezi Powell,
2013 pentru o meta-analizã).
Dincolo de cei zece factori descriºi mai sus, o serie de variabile socio-demografice intervin în ecuaþie, pentru cã regleazã modul în care
variabilele legate de percepþia asupra utilitãþii respectivei tehnologii, anume experienþa cu aceasta, sunt articulate la nivelul diferitelor grupuri
de vârstnici: femei sau bãrbaþi, aflaþi la vârsta a treia sau la vârsta a patra, cu nivele de ºcolaritate diferite, activi pe piaþa muncii sau la pensie.
Am grupat astfel factorii care intervin în procesul deciziei de adoptare
a noilor tehnologii în patru categorii, pe care le vom discuta separat în
continuare.

12
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Factori socio-demografici
Vârsta. Fenomenul digital devide este cu siguranþã mai rãspândit pe
mãsurã ce discutãm de adulþi la vârsta de patra. De fapt, multe dintre
studiile care au în vedere adoptarea noilor tehnologii la vârstnici surprind diferenþe semnifictive între young olders (cu vârste cuprinse între
60 ºi 65 de ani) ºi old olders – peste 65 de ani (Morris ºi Venkatesh, 2000;
Morris, Venkatesh ºi Ackerman, 2005). În plus, multe dintre datele statistice privind adoptarea noilor tehnologii, care permit analize pe vârste,
nu raporteazã frecvenþa folosirii noilor tehnologii la vârsta a patra (+75
de ani). Dacã datele statistice privind accesul la noile tehnologii ale celor cu vârste cuprinse între 65 ºi 75 de ani lipsesc pentru unele þãri, sau
pentru anumiþi ani, fãcând practic imposibilã construirea unor comparaþii sistemice, cele care analizeazã folosirea noilor tehnlogii la 75+ sunt
aproape inexistente (vezi Blanchet, 2015).
Cercetãrile au reuºit sã punã în evidenþã faptul cã vârsta influenþeazã
negativ dorinþa de utilizare a noilor tehnologii ºi folosirea ulterioarã a
acestora, chiar atunci când controlãm pentru nivel de educaþie, profesie sau venit (ex.: Morris ºi Venkatesh, 2000). De asemenea, vârsta acþioneazã nu doar direct, ci ºi mediat asupra procesului de adoptare a noilor
tehnologii prin factori cum ar fi suportul social (suportul altora relevanþi) ºi alte elemente care þin de relaþia cu ceilalþi (ex. percepþia existenþei unui control social ridicat). Dacã la adulþii tineri relaþia dintre
tehnologie ºi vârstã este mediatã în special de atitudinea faþã de tehnologie, la vârstnici factorii legaþi de contextul social sunt variabile mediatoare (Selwyn et al. 2003).
Puþine studii au avut în vedere relaþia pe termen lung dintre vârstã
ºi folosirea noilor tehnologii. Morris ºi Venkatesh (2000) sugereazã cã
acest efect are loc pe termen scurt ºi cã, în timp, rolul vârstei scade. Cei
doi cercetãtori au investigat participanþii pentru o perioadã de trei luni
ºi este dificil de estimat efectul vârstei asupra utilizãrii noilor tehnologii
pe perioade mai mari de timp, mai ales în absenþa studiilor longitudinale. Se estimeazã cã vârsta are efect în special asupra adoptãrii ºi utilizãrii noilor tehnologii în faza de început ºi rolul sãu se diminueazã
odatã ce indivizii capãtã experienþã. O altã variantã ar putea fi aceea cã
vârsta genereazã o procesualitate diferitã în utilizarea unor tehnologii,
comparativ cu a altora. În studii anterioare (Ivan ºi Fernández-Ardèvol,
2014) am arãtat faptul cã persoanele vârstnice pot renunþa mai uºor la
utilizarea unei tehnologii, chiar marcate de obiºnuinþã, atunci când nu
13
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mai percep utilitatea sa marginalã: spre exemplu atunci când membri
relevanþi ai familiei se întorc din strãinãtate ºi locuiesc în gospodãrie.
Genul. Datele cu privire la adoptarea noilor tehnologii aratã diferenþe
pe gen aproape în fiecare dintre þãrile unde acestea sunt disponibile, în
favoarea bãrbaþilor. Totuºi, cele mai multe dintre aceste diferenþe nu sunt
efectul direct al percepþiei diferite a noilor tehnologii de cãtre femei ºi
bãrbaþi, ci rezultatul intersecþiei dintre gen ºi alte variabile: venit, nivel
de educaþie, profesie, care intervin în ecuaþie. În unele studii (Venkatesh,
Morris ºi Ackerman, 2000) s-a evidenþiat efectul genului asupra adoptãrii noilor tehnologii, mediat de atitudinea faþã de tehnologie – în cazul
bãrbaþilor ºi, respectiv, de contextul social – în cazul femeilor. Pe termen
scurt cel puþin, femeile sunt mai puternic motivate sã foloseascã noile
tehnologii datoritã presiunii celor din jur, în timp ce bãrbaþii sunt determinaþi sã foloseascã noile tehnologii mai ales de atitudinea pozitivã
pe care o au faþã de tehnologie în general. De asemenea, la bãrbaþi decizia de a utiliza o anumitã tehnologie este mai puternic motivatã de utilitatea perceputã a tehnologiei respective, pe când în cazul femeilor
decizia este mai puternic motivatã de uºurinþã perceputã a utilizãrii ºi
estimãrii legate de percepþiile celorlalþi (Venkatesh ºi Morris, 2000). În
funcþie de gen, modelul decizional al adoptãrii unei tehnologii de comunicare urmeazã un drum diferit: bãrbaþii analizeazã utilitatea marginalã
a noilor tehnologii, femeile se raporteazã la accesibilitate (uºurinþã în
manevrare) ºi percepþia socialã asociatã lor. Aceste mecanisme decizionale diferite în adoptarea noilor tehnologii, în funcþie de gen, ar putea
explica ºi de ce studiile în acest domeniu au produs rezultate contradictorii. Este posibil ca în comunitãþile în care rolurile stereotipe de gen
sunt mai puternic definite sã existe mai mare reticenþã a femeilor în utilizarea noilor tehnologii, ºi pentru cã acestea resimt un nivel scãzut al
suportului social. Este ceea ce am identificat, spre exemplu, în studiile
conduse în România (Ivan ºi Hebblethwaite, 2016) folosind participanþi
femei – o parte dintre respondenþi au declarat cã atunci când întâmpinã
dificultãþi în utilizarea unei aplicaþii vor apela la cunoscuþi „bãrbaþi” pentru o soluþie. Similar, în comunitãþile unde rolurile stereotipe de gen
sunt mai puþin definite, femeile pot avea mai multã încredere sã utilizeze
independent noi tehnologii de comunicare, percepând existenþa unei
concordanþe între acest comportament ºi rolul de gen asumat.
Nivelul de educaþie. Una dintre variabilele care interfereazã adesea cu
genul ºi vârsta persoanei, în studiile despre adoptarea ºi utilizarea noilor
14
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tehnologii, este nivelul de educaþie al indivizilor analizaþi. Avem de a face
cu mai mulþi bãrbaþi în poziþii ierarhic superioare ºi cu un procent mai
ridicat de absolvenþi de studii superioare bãrbaþi, cel puþin la categoria
de vârstã la care ne referim aici, +60 de ani.
Într-un studiu condus pe un eºantion de persoane cu vârste cuprinse
între 18 ºi 91 de ani (Czaja et al., 2006) s-a evidenþiat de asemenea relaþia negativã dintre vârstã ºi utilizarea noilor tehnologii, dar ºi rolul complexitãþii cognitive ºi inteligenþei indivizilor, în utilizarea ICT. Nivelul
inteligenþei fluide ºi inteligenþei cristalizate au constituit predictori importanþi pentru utilizarea noilor tehnologii. În plus, inteligenþa cognitivã a indivizilor a mediat relaþia dintre vârstã ºi tehnologie, dar ºi relaþia
dintre vârstã ºi eficacitatea perceputã de participanþi în utilizarea diferitelor ICTs. Astfel de studii (Charness, Kelley, Bosman ºi Mottram, 2001;
Sharit et al., 2003) aratã faptul cã abilitãþile cognitive ale indivizilor – capacitatea lor de a procesa rapid informaþii ºi abilitãtea de a memora –
influenþeazã modul în care aleg sã utilizeze noile tehnologii de comunicare. Relaþia dintre tehnologie ºi nivelul de educaþie pare sã fie intuitivã: nivelul de educaþie influenþeazã dorinþa ºi rapiditatea indivizilor de
a învãþa lucruri noi, iar sarcinile asociate folosirii noilor tehnologii sunt
de fapt sarcini care presupun noi achiziþii. În plus, abilitãþile cognitive
ale indivizilor influenþeazã pozitiv ºi primele experienþe cu utilizarea
noilor tehnologii, care, aºa cum afirmam anterior, sunt definitorii pentru adoptarea respectivei tehnologii: indivizii cu complexitate cognitivã
ridicatã nu doar cã pot învãþa mai rapid lucruri noi, dar se pot simþi de
la început confortabil cu realizarea acestora, pot experimenta sentimente de încredere ºi control în propriile capacitãþi încã de la începutul
utilizãrii unei anumite tehnologii, cu impact direct asupra frecvenþei utilizãrii viitoare. Din acest punct de vedere, se pune problema rolului abilitãþilor cognitive în utilizarea noilor tehnologii, la vârstnici, mai ales dacã
avem în vedere cã procesul natural al îmbãtrânirii este asociat cu degradarea fizicã, dar ºi cognitivã. Adoptarea noilor tehnologii este consideratã beneficã inclusiv pentru bãtrânii supuºi riscului izolãrii, sãrãciei,
bolii, însã problemele asociate bãtrâneþii, cum este demenþa sau cognitive impairment, inhibã practic adoptarea noilor tehnologii sau cel puþin
face mult mai dificilã familiarizarea cu acestea (Pollack, 2005; Seelye
et al., 2013; Thielke et al., 2012). Indivizii simt astfel cã au nevoie continuã de suport tehnic sau social cã nu sunt „în control”, ºi experienþa în
sine a utilizãrii tehnologiilor de comunicare devine epuizantã, beneficiile asociate acesteia pãlesc în faþa eforturilor susþinute „de a þine pasul”.
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În aceste condiþii, probabil cã nivelul de educaþie, obiºnuinþa efortului
cognitiv ºi interesul faþã de sarcinile noi sunt elemente definitorii în
adoptarea noilor tehnologii la vârstnici, mai mult chiar decât la alte
grupuri de vârstã.
Statusul ocupaþional. Desigur, persoanele care au activat sau activeazã
în domenii legate de tehnologie (IT, inginerie etc.) sunt mai înclinte,
prin natura muncii lor, sã adopte sarcini care presupun noile tehnologii
de comunicare ºi manifestã o încredere sporitã în propriile capacitãþi
de rezolvare a acestor sarcini. Domeniul profesional al individului este
ºi o sursã importantã a variaþiilor de gen în folosirea ICT. Numãrul femeilor care activeazã în domenii tehnice, inginerie ºi ICT este peste tot
mai mic decât al bãrbaþilor, ºi procentul acestora variazã de la þarã la þarã
(Sáinz ºi Eccles, 2012). În þãrile din fostul bloc comunist, inclusiv România, politicile de stat au încurajat femeile sã urmeze cariere în domeniul ºtiinþelor ºi tehnologiei, înregistrându-se un numãr mare de femei
cu vârste de 60 ºi peste care au avut sau au încã slujbe în astfel de domenii (Ionescu, 2013). Totuºi, în aceste þãri, numãrul femeilor vârstnice
implicate în agriculturã este considerabil mai ridicat decât al bãrbaþilor
ºi decalajele între urban ºi rural în folosirea noilor tehnologii – considerabile, decalaje datorate inclusiv diferenþelor de infrastructurã pentru comunicare dintre aceste zone.
Per ansamblu, numãrul femeilor care aleg sã urmeze o carierã în domenii legate de tehnologie este mai mic decât cel al bãrbaþilor ºi acest
fapt este determinat în special de factori sociali (Ahuja, 2002): aºteptãri
cu privire la rolul de gen, aspecte legate de confictul de rol viaþa profesionalã-familie, suport social ºi susþinere din partea altora semnificativi.
La aceºtia se adaugã factori structurali (vezi Webster, 2014), aºa cum am
menþionat anterior: politici educaþionale de încurajare a femeilor spre
anumite domenii, lipsa unor modele sau mentori de gen feminin în respectivele domenii, norme ºi valori asociate diferitelor comunitãþi ºi reproducerea unor structuri relativ stabile instituþional (ex. ierarhiile din
mediul academic).
Totuºi, în ultimii ani, introducerea noilor tehnologii de comunicare
a cuprins domenii care sunt tradiþional preferate de femei, cum sunt
sãnãtatea ºi îngrijirea. În aceste condiþii, probabil cã importanþa domeniului de activitate în ce priveºte adoptarea ºi utilizarea de tehnologii la
vârstnici se va diminua în timp. Influenþa directã a domeniului profesional va fi astfel mediatã de nivelul de educaþie ºi complexitatea cognitivã a indivizilor analizaþi.
16
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Alte studii aratã diferenþe semnificative în adoptarea noilor tehnologii între vârstnicii încã activi în viaþa profesionalã ºi cei care s-au retras din activitate. Totuºi, în ultimii ani, vârsta de pensionare a crescut
continuu ºi conceptul de „retragere din activitate” a devenit tot mai flexibil (Githens, 2007). Persoanele în vârstã sunt astãzi mai valorizate pe
piaþa muncii ºi existã numeroase forme contractuale prezentate ca alternative ale pensionãrii sau care pot coexista cu beneficiile asociate pensiei (ex: cazul României): activitãþi de voluntariat, activitãþi de îngrijire
a minorilor (adesea neremunerate), activitãþi lucrative în regim part time,
flexible work, full-time, muncã temporarã, sezonierã etc. (vezi Eversole,
Venneberg ºi Crowder, 2012). O analizã a relaþiei dintre vârstã ºi activism
pe piaþa muncii (Dychtwald, 2005) a evidenþiat faptul cã 80% dintre cei
de 60 de ani ºi peste, aºa numiþii baby-boomers, se pregãtesc sã rãmânã într-o formã sau alta activi pe piaþa muncii ºi chiar au gãsit forme de activism profesional, dupã vârsta legalã de pensionare.
Desigur, poziþiile înalt specializate, care presupun un nivel de educaþie ridicat, sunt ºi cele în care vârstnicii pot rãmâne mai uºor dupã vârsta pensionãrii, însã diversitatea mare a activitãþilor cu caracter lucrativ
permite oportunitãþi de muncã nu doar celor foarte specializaþi. Spre
exemplu, un studiu despre implicarea vârstnicilor (în special femei) în
îngrijirea copiilor, în calitate de bunici, arata faptul cã 60% dintre cei
chestionaþi au afirmat cã fac acest lucru cu regularitate, chiar în þãri unde
sistemul de protecþia copilului este bine dezvoltat, cum sunt Suedia,
Norvegia, Danemarca (Glaser, Di Gessa ºi Tinker, 2014). Numãrul bunicilor care erau implicaþi în activitãþi de îngriire a nepoþilor la anumite
intervale de timp era mai mic în þãri ca Spania, Grecia, România (unde
sistemul de protecþie a copilului mic este mai slab) – 40%, dar aici întâlnim ºi un procent semnificativ mai ridicat (20% faþã de 5%) al bunicilor care au un program zilnic de îngrijire a nepoþilor (Börsch-Supan
et al., 2013).
Deºi activitãþile de îngrijire a minorilor nu sunt întotdeauna remunerate ºi nici legiferate ca activitãþi „lucrative”, în multe studii (vezi spre
exemplu Ivan ºi Hebblethwaite, 2016) s-a evidenþiat faptul cã apariþia
nepoþilor este un factor motivator pentru vârstnici de a apela la noile
tehnologii de comunicare ºi cã, în general, rolul copiilor ºi adolescenþilor aflaþi în proximitatea vârstnicilor este unul stimulativ.
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Factori legaþi de relaþia cu celalþi
Termenul de digital divide este asociat de obicei cu difereþele dintre
cei tineri ºi cei în vârstã în utilizarea noilor tehnologii. A fost adesea ilustrat de concepte cum ar fi digital immigrants versuls digital natives (vezi
Prensky, 2001), criticate pentru esenþialism ºi pentru faptul cã reduc
grupul tinerilor, respectiv al vârstnicilor la categorii distincte ºi omogene
care nu au acoperire în realitate. Dincolo de oportunitatea folosirii acestor termeni cu valoare afectogenã (Correa ºi Jeong, 2011; Selwyn, 2009),
procentul celor de peste 65 de ani care folosesc aplicaþiilor online este
de douã ori mai mic decât cel al celor cu vârste cuprinse între 18 ºi 33
de ani (Zickhur ºi Smith, 2012).
Correa et al. (2013) aratã ºi fapul cã acest digital gap este din ce în ce
mai redus în ultimii ani, numãrul persoanelor vârstnice care folosesc
spre exemplu reþelele sociale triplându-se în ultimii trei ani, fiind segmentul de vârstã care înregistreazã creºteri exponenþiale (în termeni de
acces ºi utilizare).
Procesul de adoptare a noilor tehnologii în cazul vârstnicilor este descris ca unul de tip buttom-up, în care se admite influenþa altora relevanþi
din generaþiile mai tinere: copii, nepoþi etc. Aceºtia din urmã oferã asistenþã în utilizarea noilor tehnologii, suport la nevoie (financiar, tehnic),
pot exercita o influenþã normativã, sunt cei care procurã tehnologii mobile pentru vârstnici (cadouri sau se dispenseazã de tehnologiile mai
vechi), constituie modele aflate în proximitate privind tipul de aplicaþii
utilizate ºi de multe ori sunt factori motivatori importanþi. Spre exemplu, mai multe studii care analizeazã dorinþa vârstnicilor de a folosi aplicaþii online, au arãtat cã plecarea membrilor importanþi ai familiei la
distanþe considerabile este un factor de tip push care îi motiveazã sã utilizeze noile tehnologii cu regularitate (Siibak ºi Tamme, 2013; Sigad ºi
Eisikovits, 2013). Apariþia nepoþilor, în special copilãria acestora, este un
alt factor care îi motiveazã pe bunici sã încerce sã suplineascã absenþa
implicãrii în viaþa lor prin folosirea noilor tehnologii. În acest sens,
menþinerea contactului cu familia aflatã la distanþã este un factor mai
important pentru femei (bunice), studiile confirmand faptul cã acestea
sunt implicate mai mult în activitãþi de comunicare de tip relaþionare ºi
suport cu membrii familiei (ex. Rodriguez et al., 2015; Livingstone ºi
Helsper, 2007).
ªi în situaþile în care bãtrânii locuiesc cu nepoþi, copii sau tineri în
aceeaºi gospodãrie, cresc ºansele ca aceºtia sã utilizeze noile tehnologii,
probabil într-un process firesc de socializare cu folosirea mediilor digi18
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tale de comunicare (Livingstone, 1999). Prezenþa copiilor (a persoanelor
sub 18 ani) în viaþa de familie a vârstnicilor are impact în general pozitiv asupra utilizãrii noilor tehnologii de cãtre pãrinþi, dar ºi a frecvenþei
utilizãrii (Kennedy et al., 2008). Deoarece adulþii învaþã nu doar din interacþiunea cu membrii familiei, ci ºi din alte surse ale socializãrii secundare (colegi de serviciu, prieteni etc.), este dificil de izolat influenþa
„copiilor” sau a unei anumite categorii de persoane în acest proces. Existã însã studii care au analizat problema altora reprezentativi în procesul
de utilizare a noilor tehnologii, la intersecþia cu alte variabile. Astfel, un
studiu recent (Correa et al., 2013) a arãtat cã prezenþa copiilor ca factori stimulatori pentru adulþi în utilizarea noilor tehnologii de comunicare ºi informare este mai beneficã pentru cei care sunt în general mai
vulnerabili la apariþia digital gap : femei în vârstã cu nivel de educaþie ºi
nivel economic scãzut. Aºadar, alþii semnificativi par sã joace un rol important mai ales în cazul grupurilor vulnerabile, pentru care utilizarea
noilor tehnologii constituie o provocare, inclusiv în termeni de acces ºi
percepþie a eficacitãþii proprii.

Factori legaþi de percepþia ICT (1)
Dincolo de factorii deja enumeraþi – percepþia accesibilitãþii, utilitãþii
ºi uºurinþei de a utiliza noile tehnologii, care influenþeazã adoptarea acestora de cãtre vârstnici, mai ales datoritã unei viziuni mai utilitariste asupra rolul tehnologiei în viaþa de zi cu zi – un rol important în adoptatea
noilor tehnologii la vârstnici îl au ºi percepþiile legate de eficacitatea proprie: cât de siguri sau nesiguri se simt indivizii pe capacitãþile proprii de
a „controla” ºi de a utiliza independent diferitele aplicaþii. Aceste percepþii cu privire la competeþele personale sunt cu atât mai importante
pentru vârstnici, asupra cãrora planeazã ameninþarea stereotipului negativ (stereotype threat, vezi Appel ºi Kronberger, 2012)– aceea cã nu sunt
la fel de capabili comparativ cu cei din generaþia tânãrã de a „þine pasul” cu noile tehnologii. Într-un studiu recent (Ivan ºi Schiau, 2016) am
discutat rolul fenomenului de stereotype threat în adoptarea ºi utilizarea
noilor tehnologii de cãtre vârstnici ºi cum estimarea unor evaluãri negative din partea celorlalþi poate influenþa performanþa indivizilor supuºi
stereotipului, generând practic respingere sau evitare.
În prezentul capitol discutãm un al aspect al relaþiei dintre percepþii
ºi adoptarea noilor tehnologii, analizat recent în literatura de specialitate, ºi anume – anxietatea faþã de computer (computer anxiety). Computer
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anxiety este un concept care defineºte teama sau neliniºtea resimþitã de
o persoanã când lucreazã direct sau anticipeazã cã urmeazã sã lucreze
cu computere sau dispozitive similare (Powell, 2013, p. 2338). Anxietatea
faþã de tehnologie influenþeazã modul în care indivizii se raporteazã la
noile tehnologii ºi, în cele din urmã, performanþele în utilizarea lor. Imaginea stereotipã a persoanelor care manifestã anxietate faþã de computer este cea a adulþilor mai în vârstã, mai puþin educaþi, care au un interes
scãzut ºi experienþã limitatã în utilizarea tehnologiilor în general. Anxietatea faþã de tehnologie se manifestã la toate grupurile de vârstã. Paradoxal, anxietatea faþã de tehnologei a fost mai puþin studiatã la vârstnici.
O meta-analizã condusã de Powell (2013) privind studiile despre computer anxiety aratã faptul cã vârstnicii reprezintã grupul cel mai puþin studiat: cele mai multe cercetãri empirice care abordeazã relaþia dintre
vârstã ºi anxietatea faþã de tehnologie fiind conduse pe studenþi (58%),
în timp ce vârstnicii sunt abordaþi în 5% dintre studii. Majoritatea acestor studii insistã pe impactul negativ al anxietãþii faþã de tehnologie asupra adoptãrii ºi frecvenþei utilizãrii noilor tehnologii, deºi experienþele
cotidiene în folosirea tehnologiilor de comunicare ne aratã faptul cã
anxietatea faþã de computer apare mai ales în primele etape ale interacþiunii individului cu un anumit tip de tehnologie ºi se poate diminua
pe mãsurã ce individul se familiarizeazã cu aceasta ºi îi atribuie semnificaþii pozitive.
De asemenea, adulþii mai în vârstã se pot simþi confortabil atunci când
utilizeazã noile tehnologii, dacã deruleazã sarcini care au o semnificaþie
creativã pentru ei (Eubanks 2011; Hearn et al. 2009). Rolul celorlalþi este
de asemenea important în construirea atitudinii faþã de noile tehnologii
ºi prezenþa unei reþele sociale suportive poate avea impact direct asupra
reducerii anxietãþii faþã de tehnologie.

Factori de personalitate
Printre factorii individuali care intervin în formarea atitudinii faþã de
tehnologie ºi, implicit, a tendinþei de a utiliza noile tehnologii, factorii
de personalitate pot juca un rol important: extraversia, agreabilitatea,
conºtiinciozitatea, nevrotismul ºi deschiderea la nou (Rogers, 2003). În
mod particular deschiderea la nou este unul dintre factorii de personalitate care pot influenþa nevoia de a trãi experienþe noi, inclusiv prin
utilizarea noilor tehnologii. Studiile care leagã factorii de personalitate
20
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de utilizarea noilor tehnologii sunt conduse în special pe tineri ºi adolescenþi (Amichai-Hamburger ºi Vinitzky, 2010; Ehrenberg, et al., 2008).
Aceste studii aratã cã persoanele cu un nivel de nevrotism ridicat preferã
mai degrabã aplicaþiile asincrone, care reclamã un nivel moderat de
spontaneitate ºi un control mai ridicat al conþinutului comunicãrii. Într-un studiu care analizeazã profilul de personalitate al celor cu tendinþe
de a încerca noi tehnologii de comunicare, Agarwal ºi Prasad (1998) au
evidenþiat faptul cã nivelul de inovativitate personal este un aspect stimulator, pe când nivelul de conservatorism personal acþioneazã inhibitor
în ecuaþia folosirii noilor tehnologii de comunicare. Rezultate similare
s-au obtinut ºi într-un studiu mai recent (Son ºi Han, 2011): tendinþa indivizilor de a inova, nivelul optimismului ºi al confortului resimþit în situaþii noi, neprevãzute, au fost puºi în evidenþã ca factori pozitiv asociaþi
cu tendinþa indivizilor de a utiliza noile tehnologii de comunicare.
Desigur, toate aceste studii nu au avut în vedere populaþia cu vârste
de 60 de ani ºi peste, ci populaþia adultã tânãrã, ºi nu ºtim dacã factori
similari de personalitate intervin în procesul adoptãrii noilor tehnologii,
indiferent de vârsta subiecþilor analizaþi. În plus, ºtim cã nivelul de conservatorism al individului creºte odatã cu vârsta ºi tendinþa de a te simþi
confortabl cu situaþii noi este mai scãzutã pe mãsurã ce avansãm de la
adolescenþã la maturitate. În aceste condiþii, este posibil ca factorii de
personalitate listaþi aici sã aibã un rol mai important în a prezice atitudinea vârsnicilor faþã de noile tehnologii, cu o putere de discriminare
mai bunã. În absenþa studiilor care sã analizeze dinamica factorilor de
personalitate de-a lungul vârstei indivizilor ºi relaþia acestora cu procesul
de acceptare ºi utilizare a noilor tehnologii, nu putem decât specula despre rolul pe care personalitatea îl joacã în formarea ºi schimbarea atitudinii faþã de tehnologie la vârstnici.

Concluzii
În cadrul acestui capitol am analizat douã tendinþe globale ale societãþii contemporane: îmbãtrânirea accentuatã a populaþiei ºi avansul
noilor tehnologii de comunicare ºi informare. În acest context, am analizat factorii care pot interveni în decizia persoanelor vârstnice de a utiliza
noile tehnologii, grupându-i în patru categorii: factori socio-demografici, suportul social ºi percepþia celorlalþi, factori care þin de percepþia
noilor tehnologii ºi atitudinea faþã de tehnologie în general ºi factori de
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personalitate. În literatura de specialitate existã modele explicative care
analizeazã rolul unora sau altora dintre factorii prezentaþi aici. Capitolul
de faþã însã propune o viziune integrativã asupra înþelegerii procesului
de adoptarea a noilor tehnologii, cu includerea concomitentã a unor
predictori din cele patru categorii de factori, pentru a reduce viziunea
fragmentarã. Din cele prezentate despre fiecare dintre factorii menþionaþi aici, putem concluziona urmãtoarele:
1. Vârsta nu poate fi folositã ca predictor singular în explicarea procesului de adoptare a noilor tehnologii. Efectul acestei variabile este mediat
prin intermediul percepþiilor privind utilitatea, accesibilitatea, uºurinþa
utilizãrii acestor tehnologii ºi, de asemenea, al factorilor de personalitate;
2. Genul este o variabilã care interacþioneazã cu vârsta în explicarea
modului în care indivizii percep oportunitatea folosirii noilor tehnologii
ºi contureazã atitudinea faþã de tehnologie;
3. Nivelul de educaþie este o variabilã cheie. Nivelul de educaþie al indivizilor ºi complexitatea cognitivã a acestora au influenþã directã asupra
percepþiei cu privire la eficacitatea proprie în sarcinile care reclamã noi
tehnologii de comunicare, încrederea în nivelul de control propriu ºi siguranþa pãstrãrii propriei independenþe în folosirea noilor tehnologii;
4. Domeniul în care individul activeazã, dar ºi nivelul de activism al
individului sunt variabile care influeþeazã procesul de adoptare a noilor
tehnologii, mediat însã prin intermediul relaþiilor cu ceilalþi, al suportului social. În acest sens, relevant este rolul copiilor ºi adolescenþilor în
familiarizarea vârstnicilor cu noile tehnologii. Dorinþa vârstnicilor de a
stabili ºi menþine relaþii cu alþii relevanþi din viaþa lor – copii, nepoþi etc.
apare ca un factor motivator în deschiderea cãtre noile tehnologii de
comunicare.

Suport
Aceastã contribuþie este susþinutã de grantul de cercetare AGE-TECH,
2015-2017, finanþat de UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-0429
http://cent rucomunicare.ro/agetech/home.html
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Publicitatea adresatã seniorilor:
portretizarea femeilor
ºi bãrbaþilor vârstnici în advertising
Alina Duduciuc

Bãtrâneþea a fost consideratã multã vreme indezirabilã în societãþile
industrializate, iar publicitatea a comunicat deseori, explicit sau implicit, pentru legitimarea acestei opinii. Numai dacã luãm ca exemplu reclamele pentru produsele cosmetice ºi de îmbrãcãminte din secolul trecut
(vezi Ilustraþia 1), observãm cã modelele tinere ºi frumoase abundã în
promovarea ºi comercializarea unor branduri, chiar ºi în cazul acelor
produse ºi servicii destinate segmentului demografic de peste 65 de ani.
Prin mesajele iconice (simboluri ºi imagini asociate cu tinereþea, roluri
atribuite etc.), dar ºi textuale (Does your Husband look younger than you do;
I don’t want a middle age skin; Turn up the sound of your life) publicitatea a
confirmat uneori opiniile larg rãspândite în societate despre bãtrâneþe,
a facilitat învãþarea socialã rapidã a rolurilor asociate vârstnicilor ori a
determinat orientarea altor grupuri de vârstã (copii, tineri, adulþi) faþã
de seniori.
Recent, predicþiile demografice alarmante privind „încãrunþirea”
populaþiei, precum ºi dezbaterile sociale ºi academice despre publicitatea
care poate susþine bãtrâneþea „funcþionalã” (positive ageing), au produs
câteva schimbãri sporadice în modul de portretizare a vârstnicilor în
reclame ºi în felul în care unele agenþii de reglementare a advertisingului au intervenit în comunicarea publicitarã adresatã seniorilor (65+).
Aºa s-a întâmplat cu reclama la crema Nivea (vezi Ilustraþia 2), care a fost
interzisã de Advertising Standards Authority, din Marea Britanie, deoarece
modele arãtau mai tinere decât media de vârstã a segmentului pentru
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care era destinat produsul (60+) (http://www.dailymail.co.uk/femail/ar
ticle-2403530/Banned-Nivea-anti-ageing-cream-advert-model-look-youn
ger-digital-airbrushing.html).
Ilustraþia 1. Modele tinere utilizate în reclamele din secolul al XX-lea.
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Ilustraþia 2. Modele utilizate în reclamele din secolul al XXI-lea pentru promovarea unor produse adresate seniorilor.
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Utilizarea modelelor la vârsta cronologicã sau la vârsta cognitivã tânãrã în procedeele de promovare a produselor ºi serviciilor destinate
vârstnicilor a suscitat o serie de dezbateri, uneori contradictorii, despre
etica publicitãþii ºi efectele asupra consumatorilor. Astfel, unele branduri, care segmenteazã femeile, precum Dove, Lancôme, Mark & Spencer,
au decis sã renunþe la stereotipul „frumuseþii eterne” utilizând ca edorseri
sau protagoniºti persoane cu vârstã mai înaintatã. Totuºi, promovarea
unor produse adresate seniorilor recurge, inevitabil, la prelucrarea de
imagine pentru realizarea afiºelor publicitare. Putem observa cã modelul din reclama pentru crema de faþã Olay (vezi Ilustraþia 2) are trãsãturile feþei infantilizate, asemãnãtoare cu a unui copil – ochii sunt mari,
trãsãturile feþei sunt mici ºi proporþionate – spre deosebire de brandul Dove, în care femeia-model are vârsta cronologicã a publicului spre
care þinteºte (65+), cu un mesaj textual care susþine o cauzã socialã (Too
many wrinkles to be in an anti-aging ad? But this isn’t an anti-aging ad. This
is a pro-age).
Interesul de cunoaºtere a modului în care persoanele vârstnice sunt
reflectate în publicitate s-a concretizat într-o serie de cercetãri din psihologia socialã, marketing ºi studiile media. În acest sens, o parte considerabilã a eforturilor de cercetare s-a îndreptat spre critica publicitãþii,
în timp ce alte abordãri au contrazis cunoaºterea cu caracter de generalitate privind efectele majore ale publicitãþii asupra populaþiei, cu referire
la persoanele înaintate în vârstã. În continuare vom încerca sã integrãm
tema acestui capitol – publicitatea adresatã vârstnicilor – în cercetãrile
clasice ºi contemporane din psihosociologie, marketing ºi psihologia consumatorului, pentru a înþelege ce procedee de promovare s-au folosit în
publicitate pentru segmentul de populaþie cu vârstã mai înaintatã ºi cum
au fost seniorii portretizaþi în reclame.

Reprezentarea bãtrâneþii în publicitate
Problema modului în care producþiile publicitare – reclamele TV ºi
radio, afiºajele stradale, campaniile online – eticheteazã vârstnicii sau le
atribuie anumite roluri a intrat pe agenda ºtiinþificã în urmã cu cinci
decenii, ca o temã secundarã în contextul interesului pentru studiul
efectelor mass-media ºi a stereotipurilor de gen. Aºa s-a concretizat un
corpus de cercetãri clasice despre reprezentarea bãtrânilor în publicitate (Petersen, 1973; Arnoff, 1977; Gantz, Gartenberg ºi Rainbow, 1980;
Gerbner, Gross, Signorielli ºi Morgan, 1980; Davis ºi Westbrook, 1985;
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Ursic, Ursic ºi Ursic, 1986; Swayne ºi Greco, 1987; Attkins, Jenkins ºi Perkins,
1991) majoritatea datelor empirice fiind generate din analiza de conþinut a mesajelor textuale ºi iconice ale publicitãþii media. În ultimii zece
ani, cercetãrile pe aceastã temã (Kay ºi Furnham, 2013; Kohlbacher ºi
Chéron, 2012; Hoffmann et al., 2012; Furnham ºi Paltzer, 2010; Ong,
Kitchen ºi Jama, 2008; Miller, Leyell ºi Mazachek, 2004; Miler ºi Collins,
2000) au cãpãtat amploare, fiind propuse metodologii variate, predominat cantitative (chestionare autoadministrate, experimente de laborator, grile pentru analizã de conþinut), desfãºurate pe eºantioane diverse
din punct de vedere cultural (India, Japonia, Rusia, Malaezia).
Pânã în anii ’80, cercetãrile din studiile media, psihologia consumatorului ºi din marketing au semnalat cã tratamentul vârstnicilor în
societãþile occidentale corespunde stereotipizãrii din mass-media ºi, viceversa, modul cum sunt reprezentate persoanele de peste 65 de ani în
media reflectã atitudinile dominate din societate asupra vârstei a treia.
Intens citatã este în acest sens, în literatura de specialitate, cercetarea
realizatã de George Gerbner ºi colaboratorii (1980) asupra modului în
care televiziunea formeazã opinii ºi atitudini despre vârstã ºi despre rolurile asociate cultural etapelor din viaþa umanã (copilãrie, adolescenþã,
maturitate, bãtrâneþe). Dupã ce au analizat un numãr de 1.365 de emisiuni TV (filme, serialele, comedii, desene animate) difuzate la ore de
maximã audienþã din timpul sãptãmânii din perioada 1969-1978 ºi personajele din acestea (16.688 personaje), autorii au observat cã vârstnicii
apãreau doar în ºase la sutã din programele adresate copiilor. Analiza
rezultatelor a indicat cã existã o relaþie semnificativã între vârsta personajelor ºi probabilitatea distribuþiei în rol negativ: cu cât personajele aveau
o vârstã mai înaintatã, cu atât aveau roluri negative; femeile în vârstã
erau distribuite în roluri negative comparativ cu cele mai tinere (18-25
de ani ºi, respectiv, 35-55 de ani). Datele analizei de conþinut au mai
relevat faptul cã cu cât personajele din producþiile televizate erau mai
în vârstã, cu atât primeau din partea celorlalþi un tratament mai prost,
fiind portretizate ca „snoabe, excentrice sau toante” (Gerbner, Gross,
Signorielli ºi Morgan, 1980, pp. 38-45). Comparând rezultatele acestei
cercetãri cu datele furnizate de National Council of Aging (Myth and Reality of Aging, 1974), autorii au gãsit cã existã o relaþie semnificativã între
expunerea la programele TV (heavy/light viewers) ºi atitudinea telespectatorilor faþã de vârstnici: cu cât consumul de programe TV creºtea, cu
atât probabilitatea telespectatorilor de a evalua bãtrânii în caracteristici
negative era mai ridicatã.
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Ulterior, eforturile de cercetare au fost direcþionate pentru a trage
un semnal de alarmã asupra faptului cã etichetarea vârstnicilor, precum
ºi a altor grupuri vulnerabile (femei, copii, minoritãþi etnice) era consideratã indezirabilã, cu efecte asupra stimei de sine a persoanelor cu
vârstã înaintatã, determinându-le, inconºtient, aºteptãrile ºi conduitele.
În acest context, publicitatea a fost criticatã cã a creat „efecte perverse”
în rândul persoanelor aflate la vârsta a treia, acestea fiind deseori prezentate ca neajutorate sau confuze, ºi mai puþin lucide sau independente
(Roy ºi Jake Harwood, 1997) – mesaje care au facilitat, ulterior, profeþiile care se autoîndeplinesc (Pollay, 1986).
Deºi în anii ’80 segmentul de populaþie cu vârsta de peste 60 de ani
înregistra cel mai mare consum de televiziune (Davis ºi Davis, 1985), în
special pentru programele de ºtiri – datoritã resurselor de timp de care
dispuneau comparativ cu alte grupe de vârstã – seniorii erau subreprezentaþi în producþiile principalelor companii TV din SUA (Swayne ºi
Greco, 1987). Dupã o analizã de conþinut a peste opt sute de reclame
difuzate la televiziunile ABC, NBC, CBC, Linda E. Swayne ºi Alan Greco
(1987, p. 48) au remarcat prezenþa scãzutã a persoanelor de peste 65 de
ani în reclame, chiar dacã aceºtia reprezentau un procent important
(12%) în distribuþia pe vârste a populaþiei din SUA. Datele cercetãrii au
indicat cã femeile de peste 65 de ani, comparativ cu bãrbaþii de aceeaºi
vârstã, erau suprareprezentate în reclamele la produse alimentare (Swayne
ºi Greco, 1987, pp. 49-53), fapt ce corela cu reacþiile cognitiv-emoþionale
ale celorlalte grupuri de vârstã asupra seniorilor, ºi în special asupra
femeilor în vârstã, acestea din urmã fiind asociate, în mod tradiþional,
unor roluri casnice. În baza acestor rezultate, autorii au conchis cã
publicitatea, prin portretizarea vârstnicilor în roluri indezirabile social
– casnici, confuzi, fragili fizic, dependenþi financiar ºi fizic de însoþitori
– reflectã atitudinile dominante ale populaþiei nord-americane asupra
vârstnicilor.
Probabil prima cercetare desfãºuratã în cadrul agenþiilor de publicitate nord-americane din anii ’80 despre reprezentarea vârstnicilor în
reclame aparþine profesorului de marketing Alan J. Greco (1988). Acesta
a mãsurat atitudinile angajaþilor din industria de publicitate, care lucrau
la departamentele de creaþie ºi de cercetare, adresându-le un chestionar
despre disponibilitatea de a recomanda ºi utiliza vârstnici pentru a fi distribuiþi ca modele într-o reclamã la produsele special destinate vârstei a
treia. Rezultate au fost concordante cu imaginea stereotipã a vârstnicilor
în societate ºi în rândul publicitarilor: respondenþii au specificat cã ar
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recomanda utilizarea seniorilor mai degrabã pentru produse medicale
ºi farmaceutice, pentru servicii turistice ºi financiare (asigurãri), ºi mai
puþin pentru articole ºi echipamente sportive, pentru electronice, tehnologii ºi produse de îngrijire a pãrului (ex. ºampon). Mai mult de jumãtate dintre respondenþi (63%, N=143) au menþionat cã existã un interes
crescând al agenþilor economici pentru a include persoane vârstnice în
reclamã, în timp ce 37 la sutã dintre aceºtia au recunoscut cã unii clienþi
se tem ca brandurile lor sã nu fie asociate cu bãtrâneþea ºi, prin urmare,
sã fie respinse de consumatori.
Abhik Roy ºi Jake Harwood (1997) au analizat 3.547 de personaje din
peste 700 de reclame în care apãreau persoanele vârstnice, dupã o grilã
cu opt dimensiuni: caracteristici fizice (slãbit/puternic), trãsãturi de personalitate (fericit/trist/cu simþul umorului), abilitãþi cognitive (lucid/confuz),
contextul (cu alþii de vârsta lor/cu nepoþi/cu copii/singuri), mediul social
(în mediul de afaceri, la spital, acasã, pe stradã), rolul (secundar/principal),
scopul distribuirii personajului în reclamã (endorser/„simplu” cumpãrãtor).
Analiza de conþinut a pus în evidenþã faptul cã vârstnicii erau distribuiþi
în roluri predominat pozitive fiind ipostaziaþi ca puternici, activi, fericiþi ºi lucizi. În ceea ce priveºte categoria de produs promovatã prin reclamã, bãtrânii au fost mai degrabã utilizaþi pentru a promova alimente,
produse de înfrumuseþare, servicii financiare ºi medicale, ºi mai puþin
pentru vânzãrile de automobile ºi pachete turistice.

Psihosociologia stereotipurilor:
stereotipuri de vârstã în reclamele publicitare
Cãtre sfârºitul anilor ’90, studiile privind efectele publicitãþii asupra
proceselor intergrupale ºi interindividuale au cãpãtat amploare sub impactul cercetãrilor din psihosociologia stereotipurilor, fiind propuse
instrumente de mãsurare mai rafinate metodologic ºi probate pe eºantioane diverse intercultural. Dintre acestea, voi face referire la grila analizei de conþinut propusã de L. Z. McArthur ºi B. G. Resko în 1975, care
a fost utilizatã peste cinzeci de ani în cercetarea stereotipurilor de gen
în publicitatea din diverse culturi, recent recodificatã de Alice Kay ºi
Adrian Furnham (2013). De asemenea, din seria instrumentelor care au
dovedit o fidelitate test-retest în studiile anterioare despre portretizarea
seniorilor în publicitate este frecvent citatã tipologia trãsãturilor atribuite
vârstnicilor. Aceasta a fost elaboratã de un grup de cercetãtori coordo33
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naþi de Mary L. Hummert (1990; Hummert et al., 1994; 1995; 1997) în
urma experimentelor succesive din anii ’90. Voi prezenta în continuare
cum au fost operaþionalizate, utilizate ºi probate empiric aceste douã instrumente.
Cercetarea stereotipurilor din psihologia socialã a adus o contribuþie
majorã la înþelegerea surselor care genereazã activarea stereotipurilor.
Ce anume din percepþia unei persoane vârstnice determinã stereotipizarea? În ce mãsurã anumite grupuri de vârstã deþin mai multe stereotipuri negative decât pozitive despre membrii unui alt grup de vârstã?
În ce context vârstnicii par mai bãtrâni sau mai tineri, mai fragili sau mai
activi? – iatã câteva dintre întrebãrile de studiu care au fost probate
experimental în psihosociologia stereotipurilor. S-a constatat cã, deºi
majoritatea indivizilor deþine generalizãri lipsite de fundament despre
membrii unui grup social înainte de a avea un contact cu aceºtia, valenþa
stereotipurilor (pozitivã/negativã) coreleazã cu schemele mentale despre persoana stereotipizatã (Hummert et al., 1995). Cele mai întâlnite
stereotipuri ale adulþilor ºi tinerilor cu privire la vârstnici sunt „bunicul
perfect” ºi „cetãþeanul inflexibil” (Hummert et al., 1995, p. 169).
Dupã o serie de experimente, Mary L. Hummert (1990; Hummert et
al., 1994; 1995; 1997) a susþinut cã anumite trãsãturi fizionomice – pãrul
încãrunþit, pielea fermã, prezenþa sau absenþa ridurilor faciale, ochii „cãzuþi”, absenþa sau prezenþa pãrului – pot fi suficiente pentru declanºarea
unui stereotip referitor la vârsta înaintatã a unei persoane. În experimentele în care participanþii, indiferent de vârsta lor (tineri, adulþi ºi
bãtrâni) au avut ca sarcinã sã estimeze vârsta unor persoane-stimul (fotografii) ºi sã clasifice fotografiile în categorii (persoanã pânã în 60 de
ani, între 61-69 de ani, între 70-79, între 80-89, peste 90 de ani) trãsãturile fizionomice au fost centrale în aprecierea cu privire la vârsta persoanei. Astfel, cu cât persoana din fotografie avea pãrul mai încãrunþit
sau trãsãturile feþei mai „brãzdate”, cu atât era consideratã mai în vârstã.
De asemenea, cu cât vârsta persoanei era apreciatã ca fiind mai înaintatã, cu atât participanþii la studiu îi atribuiau caracteristici de personalitate negative ºi, invers, cu cât era perceputã mai tânãrã, cu atât era
evaluatã pozitiv. Însã, cu cât vârsta participanþilor la experiment era mai
înaintatã, cu atât ei deþineau scheme mentale mai elaborate privind
bãtrâneþea. Adulþii de toate vârstele – tineri ºi bãtrâni – împãrtãºesc credinþe similare despre modul în care se comportã o persoanã de vârstã
înaintatã. Valenþa negativã sau pozitivã a trãsãturilor fizice ºi de personalitate determinã natura stereotipului (pozitivã sau negativã) cu privire
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la aprecierea vârstei unui persoane ca fiind mai tânãrã (pânã în 60 de
ani) sau mai „în etate” (peste 60 de ani). Ceea ce este comun unui grup
de vârstã este acordul unanim al celor „de-o seamã” privind caracteristicã dominatã care determinã judecata de vârstã.
Într-un alt experiment realizat de grupul de cercetãtori condus de
Mary L. Hummert (1994) participanþii (N=120 de persoane) trebuiau
sã aleagã dintr-o serie de caracteristici pozitive ºi negative – grupate ulterior în clustere (Tabelul 1) – pe acelea care descriau cel mai bine o
persoanã sub 60 de ani ºi peste (între 61 ºi 90+). Sarcina de experiment
era formulatã prin intermediul unei cerinþe de tipul Gândiþi-vã la o persoanã în vârstã care este depresivã, singurã, neglijatã ºi cu infirmitãþi. Estimaþi
posibilitatea ca aceasta sã aibã sub 60 de ani, între 61-69 de ani, între 70-79
de ani, între 80-89 de ani ºi peste 90 de ani? sau Gândiþi-vã la o persoanã în
vârstã care este fericitã, cu o stare bunã de sãnãtate, plinã de viaþã, cu simþul
umorului. Estimaþi posibilitatea ca aceasta sã aibã sub 60 de ani, între 61-69
de ani, între 70-79 de ani, între 80-89 de ani ºi peste 90 de ani? Ulterior,
participanþii la experiment trebuiau sã aprecieze, pe o scalã cu atribute
bipolare, cât de bunã sau rea, atractivã sau neatractivã etc. este persoana
descrisã. Rezultatele experimentului au relevat cã, indiferent de vârsta
participanþilor la experiment, populaþia tânãrã, dar ºi adultã împãrtãºeºte stereotipuri privind bãtrânii. La toate grupele de vârstã, schemele
mentale precum „bunicul perfect” ºi „bunicul la vârsta de aur” au generat stereotipuri pozitive, în timp ce „bãtrânul avid” ºi „bãtrânul vulnerabil” au determinat percepþii negative cu privire la evaluarea vârstnicilor.
Aproape unul din cinci adulþii care aveau vârsta de peste 60 de ani au
apreciat prototipul „bunicului perfect” ca având 80 de ani, în timp ce
nici un tânãr nu l-a clasat în aceastã grupã de vârstã, ceea ce aratã complexitatea schemelor cognitive odatã cu înaintarea în vârstã. Atât tinerii,
cât ºi adulþii atribuie mai multe stereotipuri negative cu privire la „vârstnicii vârstnici” (de peste 75 de ani).
Darry W. Miller, Teresita S. Leyell, Juliann Mazachek (2004) au preluat din cercetãrile conduse de Mary Hummert (1994) ideea cã oamenii
deþin multiple cogniþii (stereotipuri) despre persoanele în vârstã, pozitive sau negative (Tabelul 1). Autorii au examinat tendinþele din spoturile publicitare (N=1.454 reclame) produse în SUA pe o perioadã de
patruzeci de ani (1950–1990). Persoanele de peste 60 de ani au fost codificate în cercetare ca prezentând anumite trãsãturi fizice, precum pãr
încãrunþit, riduri faciale ºi palmare, ori aveau anumite infirmitãþi, purtau dispozitive de susþinere (baston, scaun cu rotile, aparat auditiv) sau
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Tabelul 1. Stereotipuri ale bãtrâneþii (Hummert, 1994).
Stereotipuri
pozitive

Trãsãturi/ caracteristici
ale persoanei

Stereotipuri
negative

Trãsãturi/caracteristici
ale persoanei

Vârstnicul de aur/ activ, aventuros, capabil,
Vârsta de aur
curajos, curios, ambiþios,
orientat spre viitor, fericit,
sãnãtos, mândru,
interesant, liberal,
productiv, competent,
persoanã de succes,
bogat, bine informat, turist
animat, pasional

Vârstnicul
deznãdãjduit

temãtor, deprimat,
deznãdãjduit, singur,
neglijat, trist

Bunicul perfect

Vârstnicul
relativ
plãpând

dependent, fragil, oboist,
lent

Vecinul din oraºul tradiþionalist, emotiv, de
mic
modã veche, meticulos,
tãcut, puternic

Vârstnicul
sever
plãpând

incoerent, senil,
incompetent, plãpând

Patriarhal/liberal/
matriarhal

reformist, bogat, educat

Vulnerabilul

temãtor, plictisit,
insensibil, ipohondru,
sedentar, victimizat,
precaut, meschin

Activist

sãnãtos, reformist,
politician, pasional

Pusnicul

naiv, tãcut, timid

John Wayne
Conservator/
Tradiþionalist

conservator/tradiþionalist,
nostalgic, patriot, religios,
pensionar, implicat

Vicleanul/
Avidul

înverºunat, solicitant,
irascibil, inflexibil, gelos,
prejudiciat, egoist,
zgârcit, iscoditor

Elitistul

solicitant, naiv,
prejudiciat, snob, precaut

Egoistul

egoist, lipsit de umor,
meschin, snob, lacom

familist, animat generos,
recunoscãtor, mulþumit,
fericit, blând, inteligent,
iubitor, suportiv, credibil,
înþelegãtor, precaut

erau însoþiþi de adulþi ºi copii. Astfel, s-au gãsit 65 de reclame în care
apãreau bãtrâni. Mai departe, autorii au comparat cât de mult persoanele portretizate în aceste reclame sunt similare cu trãsãturile identificate de Mary L. Hummert et al. (1994) ca fiind caracteristicile tipice în
baza cãrora sunt evaluate persoanele cu vârsta înaintatã: înfãþiºarea ºi
starea de sãnãtate (sãnãtos/bolnav), starea emoþionalã (stabilã/singur/trist),
starea de bine (activ/sedentar) ºi situaþia socialã (împreunã cu alþi membri
ai familiei sau singuri/cu prietenii/cu colegi de serviciu). Per ansamblu, vârstnicii erau utilizaþi pentru a promova produse alimentare ºi bãuturi, apa36
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rate de fotografiat ºi de filmat, asigurãri financiare, produse ºi servicii
medicale, þigãri, produse cosmetice ºi de igienã. Datele au indicat cã în
perioada analizatã vârstnicii erau reprezentaþi mai degrabã în roluri pozitive (78,2%), precum Bunicul perfect, John Wayne tradiþionalist, Bunicul
aventurier, Bunicul activ, ºi doar într-una din zece reclame apãreau stereotipuri negative de tipul Vârstnicul plãpând sau Vârstnicul viclean. Tendinþa perioadei analizate a fost de înlocuire a stereotipului Bunicului
perfect, predominat în anii ’70, cu Bunicul aventurier (Miller, Leyell ºi
Mazachek, 2004, p. 336). Stereotipul Bunicului aventurier ilustreazã tendinþele sociale cu privire la îmbãtrânire specifice anilor ’90: creºterea
speranþei de viaþã ºi, prin urmare, a proporþiei de indivizi sãnãtoºi ºi în
putere din grupul de vârstã de peste 60 de ani.
Ota Hiroshi, Horward Giles ºi Cindy Gallois (2012) au examinat percepþiile tinerilor japonezi ºi australieni (studenþi) cu privire la grupul de
vârstã a celor „de-o seamã” (peer group) ºi a celor mai în vârstã ca ei (adulþi
de vârstã mijlocie ºi seniori). Ei au avut ca sarcinã sã evalueze aceste persoane în funcþie de douã dimensiuni, respectiv vigurozitatea persoanei
(cât de atractivã, activã, modernã, flexibilã în gândire ºi cu o stare de
sãnãtate bunã) ºi generozitatea (amabilitatea, disponibilitatea de a comunica, extraversia). Rezultatele au indicat cã, pe mãsurã ce persoana
evaluatã era mai în vârstã, cu atât era consideratã de respondenþi mai
puþin atractivã ºi cu o stare de sãnãtate mai precarã.
Mai aproape de zilele noastre, rezultatele cercetãrilor contemporane
au arãtat cã în publicitate persistã numeroase stereotipuri, puternic definite fiind reprezentãrile femeilor în roluri tradiþionale (rol casnic –
mamã, bunicã, soþie etc.). Recent, Alice Kay ºi Adrian Furnham (2013)
au analizat stereotipurile de gen ºi de vârstã din reclamele difuzate la
principalele posturi de televiziune britanice (BBC, UKTV, ITV1 etc.).
Autorii au ales sã investigheze stereotipurile de gen din perioada 7-11
noiembrie 2011, deoarece reprezenta un interval calendaristic premergãtor Crãciunului, când agenþii economici sunt îndeosebi interesaþi de
intensificarea comunicãrii publicitare. Astfel, timp de cinci zile au fost
analizate 245 de reclamele dupã grila elaboratã de L. Z. McArthur ºi B.
G. Resko (1975) (Tabelul 2). Rezultatele cercetãrii au arãtat cã stereotipurile persistã în publicitate: de exemplu, femeile, în special cele vârstnice, erau reprezentate în roluri tradiþionale (mamã, bunicã, soþie). Însã,
comparativ cu bãrbaþii, predominaþi în roluri secundare, personajele femei din reclame, per ansamblu, erau distribuite în prim plan. În ceea
ce priveºte vârsta, bãrbaþii seniori au fost mai des utilizaþi ca personaje
principale, comparativ cu femeile în vârstã; iar copiii mai frecvent pre37
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zenþi în reclame decât persoanele adulte (Kay ºi Furnham, 2013, p. 181).
Bãrbaþii tind sã fie mai numeroºi în reclame ºi mai în vârstã decât femeile, datoritã atractivitãþii percepute a femeii care scade odatã cu vârsta, în timp ce în cazul bãrbaþilor creºte pe mãsurã ce înainteazã în vârstã,
seniorii-bãrbaþi fiind percepuþi ca mai autoritari. În reclamele analizate,
bãrbaþii de peste 55 de ani erau prezentaþi ca experþi sau ca celebritãþi,
în timp ce femeile erau reprezentate drept consumatoare obiºnuite a
unor produselor. Per ansamblu, atât bãrbaþii, cât ºi femeile au fost portretizate în roluri autonome, ca persoane independente, însã femeile au
fost prezentate ca independente ºi autoritate în ipostaze casnice – asupra
copiilor ºi deciziilor din familie – comparativ cu bãrbaþii. Aceºtia din urmã au fost utilizaþi pentru a promova produse de uz casnic, în timp ce
femeile mediau vânzãrile pentru produse de tehnologie ºi comunicaþii.
Totodatã, rezultatele cercetãrii au indicat cã femeile erau mai puþin
distribuite în roluri tradiþionale, comparativ cu bãrbaþii, fiind predominante în scenarii publicitare precum „femeia la locul de muncã”, „femeia manager” ºi „femeia utilizatoare de noi tehnologii de comunicare”.
Totuºi, femeile în vârstã au fost reprezentate stereotip comparativ cu cele
mai tinere ºi cu adulþii vârstnici, fiind prezentate ca având mai puþinã
autoritate. Comparativ cu bãrbaþii vârstnici, modelele femei în vârstã
erau distribuite în roluri de simple consumatoare, pentru promovarea
unor produse de uz casnic (Kay ºi Furnham, 2013, p. 183). Astfel, femeile
în vârstã erau utilizate pentru publicitatea la produse farmaceutice, însã nu acelaºi lucru era valabil ºi în cazul bãrbaþilor vârstnici, chiar dacã,
în egalã mãsurã, exista posibilitatea ca aceºtia sã prezinte aceleaºi probleme de sãnãtate. Cu toate acestea, femeile în vârstã au ultimul cuvânt
de spus în reclamã ºi aduc argumente factuale atunci când în scenariul
publicitar sunt distribuite alãturi de alte femei mai tinere. Comparativ
cu bãrbaþii adulþi, vârstnicii sunt prezentaþi în reclame ca mai puþin independenþi ºi cu mai puþinã autoritate.
Kimberly A. Taylor, Anthony D. Miyazaki ºi Katherine B. Morgensen
(2013) au cercetat ad print-urile publicitare (120 de reclame) adresate
femeilor din diferite grupuri de vârstã din SUA, pe urmãtorul corpus de
reviste apãrute în decembrie 2003: pentru adolescente (reclame din
Teen, CosmoGirl, Teen Vogue etc.), femei tinere (30 de ani, reclame din In
Style, Vogue, Glamour, Elle etc.), femei adulte (40-49 de ani, reclame din
Vanity Fair, Redbook, Home etc.) ºi vârstnice (45-50 de ani, reclamele din
Women’s day, Family Circle, More, Good Hosekeeping). Studiul a pornit de la
asumpþia cã femeile din reclame vor fi reprezentate cât mai aproape de
vârsta cronologicã a cititoarelor care formau audienþa respectivelor re38
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Tabelul 2. Grila pentru analiza de conþinut a reclamelor, propusã de
L. Z. McArthur ºi B. G. Resko (dupã Kay ºi Furnham, 2013).
Variabila

Operaþionalizarea
variabilei

Codificarea variabilei

Genul

Se referã la genul
personajelor/modelelor
principale din reclamã

1 = femeie
2 = bãrbat

Vârsta

Cu referire la vârsta
modelului/personajului
distribuit în rol principal
în reclamã

1 = mai tânãrã de 18 ani (copii ºi adolescenþi)
2 = 19-55 de ani (adulþi, populaþia ocupatã)
3 = peste 55 de ani (vârstnici)

Modul de
prezentare

Modalitatea de
reprezentare a
modelului/personajului
distribuit în rol principal
în reclamã

1 = auditiv
2 = vizual

Credibilitatea

Credibilitatea perceputã
(n.n. – în cazul de faþã
statusul perceput) a
modelului/personajul
distribuit în rol principal
în reclamã

1 = utilizator de produs
2 = autoritate/celebritate/expert în produs

Rolul

În ce rol este distribuit
modelul/personajul
principal

1 = dependent (pãrinte, soþie, copil, obiect
sexual)
2 = autonom (leader, celebritate, narator)

Locaþia

Mediul fizic unde se
desfãºoarã acþiunea din
reclamã

1 = context domestic, acasã, în grãdinã etc
2 = la locul de muncã sau în altã parte decât
acasã

Argumentaþia Argumentele elaborate
(emise) de personajul/
modelul principal din
reclamã

1 = opinie/neºtiinþific (comentarii personale
despre calitatea produsului/serviciului
promovat)
2 = susþinute cu fapte/ºtiinþific – dovezi despre
cât de bun/inovator este produsul
promovat)

Categorie
produs

1 = domestic (mâncare, bãuturi, produse de
curãþenie, mobilã de interior, produse de
îngrijire personalã, medicamente)
2 = altele (servicii, asigurãri, petrecere timp
liber, sport)

Categoria din care face
parte produsul promovat
prin reclamã

viste. Datele au indicat cã reclamele pentru femei tinere ºi adolescente
utilizeazã predominat modele tinere, frumoase ºi senzuale. În schimb,
execuþiile publicitare din revistele pentru femeile cu vârstã mai înaintatã
prezintã mai puþin modele fermecãtoare (glamorous) ºi scenarii romantice (de tipul tineri îndrãgostiþi), fãcând apelul în special la frumuseþe,
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atractivitate, longevitate, eleganþã (Taylor, Miyazaki ºi Morgensen, 2013,
p. 225). Cercetarea a mai indicat cã mesajele publicitare adresate femeilor din segmentul 44-50 de ani comunicã, în general, atributele unor
produsele (excelenþa, durabilitatea, unicitatea, puterea ºi performanþa).
Alte cercetãri recente au cuprins eºantioane variate cultural. Au fost
astfel analizate stereotipurile de vârstã ºi pattern-urile de consum în culturi
precum India (Harwood ºi Roy, 1999), Japonia (Kohlbacher ºi Chéron,
2012), Rusia (Miler ºi Collins, 2000) ºi Malaezia (Ong, Kitchen ºi Jama,
2008). Psihologii americani Adrian Furnham ºi Stephanie Paltzer (2010)
au realizat o meta-analizã a studiilor care au utilizat grila analizei de conþinut McArthur & Resko (1975) pentru a investiga portretizarea femeilor
ºi bãrbaþilor în producþiile publicitare din cultura europeanã, nord-americanã, asiaticã, australianã ºi africanã. Astfel, în cele treizeci de cercetãri
analizate, autorii au gãsit cã stereotipurile de vârstã sunt universale. Astfel, în reclamele din Austria, Turcia, Polonia, Suedia ºi Bulgaria, femeile
tinere tind sã fie de douã ori mai mult distribuite în roluri principale
comparativ cu cele vârstnice. În Rusia ºi în Serbia, nici o femeie ºi nici
un bãrbat din segmentul demografic de peste 55 de ani nu apare în reclame. ªi în Asia (Hong Kong, Korea), Africa (Africa de Sud) ºi Oceania
(Noua Zeelandã), femeile tinere ºi de vârstã adultã mijlocie (31-50 de
ani) sunt preferate ca modele de promovare comparativ cu cele vârstnice.
În Statele Unite ale Americii, bãrbaþii de vârstã mijlocie sunt de douã
ori mai numeroºi în reclame comparativ cu femeile din aceeaºi grupã
de vârstã, producþiile publicitare indicând o preferinþã pentru modelele
tinere de gen feminin (Furnham ºi Paltzer, 2010, p. 219).

Comportamentul consumatorilor seniori
ºi percepþia asupra publicitãþii
În marketing, consumatorii seniori – „de argint” (silver consumers) –
au fost multã vreme excluºi din calculele de vânzãri ºi din strategiile de
promovare a agenþilor economici (Yoon ºi Powell, 2012), fiind segmentaþi în baza stereotipurilor pe temeiul vârstei cronologice: tradiþionaliºti,
loiali unor branduri, cu mai puþinã putere de cumpãrare ºi disponibilitatea de a experimenta lucruri noi. Tradiþional, piaþa consumatorilor maturi a fost segmentatã conform caracteristicilor demografice (vârstã, sex,
venit, numãrul persoanelor din gospodãrie), psihografice (atitudini, interese ºi opinii) ºi geografice (mediul de rezidenþã, distribuþia pe regiuni).
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În contextul numãrului tot mai ridicat de adulþi vârstnici de pe glob,
specialiºtii din marketing au început sã exploateze potenþialul de cumpãrare al consumatorilor seniori. La ora actualã, aproape o pãtrime
(24%) din populaþia Europei este reprezentatã de vârstnici, iar acest segment demografic va creºte cu încã 10 procente pânã în 2030. Birourile
internaþionale de statisticã din Uniunea Europeanã furnizeazã date alarmante: în urmãtorii 45 de ani, populaþia cu vârsta de peste 65 de ani va
reprezenta aproximativ o treime din numãrul total al locuitorilor din
UE; vârstnicii de peste 80 de ani vor fi la fel de numeroºi (aproximativ
12%) ca tinerii ºi copiii (0-14 ani) din statele europene; populaþia activã (15-65 de ani) va reprezenta peste jumãtate din populaþia UE (aproximativ 57%) (Eurostat, 2015). În 2013, majoritatea cohortelor de gen
masculin ºi feminin aveau vârsta de 45 de ani; în 2060 se prefigureazã
cã populaþia „încãrunþitã” va fi segmentul dominat. În 2015, în Statele
Unite ale Americi populaþia cu vârsta de peste 60 de ani a reprezentat
o cincime (20,7%) din ansamblul populaþiei, în timp ce în Japonia, 33
la sutã erau vârstnici între 60 ºi 80 de ani (vezi, UN, World Population,
2015, pp. 27-31).
Obiceiurile de consum, percepþia subiectivã pe care seniorii o au
asupra vârstei lor cronologice, precum ºi creºterea speranþei de viaþa ca
urmare a avansului medicinei ºi a adoptãrii unor stiluri de viaþã sãnãtoase, vor marca piaþa de consumatori în urmãtorii cinzeci de ani
(Ahmad, 2002). În acest sens, un studiu despre consumatorii din Japonia
indica faptul cã populaþia de vârstnici a cumpãrat mai multe proprietãþi
imobiliare, depãºind segmentul celor mai tineri, ºi asta deoarece vârstnicii deþin mai multã stabilitate financiarã ºi mai mult timp pentru cumpãrãturi, comparativ cu populaþia ocupatã (Kohlbachter & E. Chéron,
2012, p.179). În 2002, vârsta medie a celor care cumpãrau o motocicletã
Harley Davidson era de 52 de ani, ºi acesta era segmentul dominant (50+)
al clienþilor Harley Davidson. În þãrile industrializate, jumãtate din maºinile puse la vânzare sunt achiziþionate de cãtre persoanele de peste 50
de ani, fiind de remarcat faptul cã vârstnicii au o sensibilitate cu privire
la produsele exclusiviste (The Economist, 2012).
Alte statistici despre nivelul consumului în rândul seniorilor prezintã date semnificative pentru înþelegerea comportamentului consumatorului vârstnic. În 2013, douã treimi din populaþia nord-americanã cu
vârste între 70 ºi 80 de ani mergea la cumpãrãturi aproximativ de douã
ori pe sãptãmânã, „la orele dimineþii pentru a evita aglomeraþia” (AT
Kearney, 2013, p. 7). Cu cât sunt mai în vârstã, cu atât consumatorii sunt
mai puþin sensibili la produsele scumpe ºi preferã magazinele mai mi41
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ci, aflate în proximitate. Vârstnicii de peste 70 de ani cheltuie mai puþin
din venituri pe haine ºi transport, comparativ cu cei din grupul de 60-64
de ani, ºi mai mult pe mâncare, bãuturã ºi medicamente.
Consumatorii maturi (50+) fie apreciazã, fie dezaprobã utilizarea unor modele în publicitate similare vârstei lor cronologice. Pentru unii dintre aceºtia, publicitatea adresatã în special vârstnicilor este consideratã
„prea zgomotoasã ºi ostentativã, iar bãtrâneþea uºor de evitat în reclame,
dar periculos de ignorat”, dupã cum indicã ancheta sociologicã desfãºuratã de AT Kearney în 2013, pe un eºantion de 3.000 de vârstnici (60+)
din ºapte þãri – Canada, Franþa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, ºi SUA. Vârstnicii apreciazã reclamele publicitare în care persoanele
de vârsta lor sunt portretizate ca autonome, prietenoase, competente,
educate ºi motivate sã descopere lucruri noi (Ahman, 2002). Alþi consumatori vârstnici prefere modele similare vârstei lor cognitive, adicã cu
10-15 ani mai tinere decât self-ul real (vezi Chelcea, 2016).
Cu toate cã a antrenat dezbateri în contradictoriu, teoreticienii publicitãþii susþin cã mesajele publicitare sunt mult mai persuasive dacã
reflectã self-ul ideal, comparativ cu mesajele care fac referire la vârsta cronologicã realã a consumatorului (Hoffamann, Liebermann ºi Schwartz,
2012, p. 75). Indiferent dacã promovarea se face prin apelul la self-ul
real sau la self-ul ideal, specialiºtii în marketing susþin cã potenþialul persuasiv al mesajelor creºte atunci când modelul din reclamã este similar
cu aºteptãrile publicului þintã.

Concluzii
Cercetãrile prezentate în acest capitol permit avansarea unor explicaþii ºi consideraþii despre portretizarea vârstnicilor în reclame. Aºa cum
am arãtat, imaginea stereotipã a persoanelor vârstnice a fost utilizatã în
producþiile publicitare pentru a potenþa dorinþa de achiziþionare a unui
anumit produs. Pe de o parte, tendinþa de a prezenta vârstnicii în roluri
tradiþionale ºi de a-i portretiza mai tineri decât vârsta lor cronologicã
realã legitimeazã opiniile larg rãspândite social privind indezirabilitatea bãtrâneþii. Privitã din aceastã perspectivã, publicitatea a antrenat critici din cele mai diverse, principala obiecþie fiind cã advertisingul este
centrat mai degrabã pe imagina fizicã a persoanei, decât pe potenþialul
(valoarea) acesteia (Carrigan ºi Szmigin, 2000). Totuºi, unii publicitari
îºi justificã procedeele de promovare prin utilizarea unor modele tinere
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prin faptul cã vârsta cognitivã reprezintã una dintre strategiile de coping,
reflectând self-ul ideal al seniorilor.
Atât apãrãtorii modelelor de vârsta cronologicã, cât ºi a celor de vârstã
cognitivã au argumente care sã le justifice strategia creativã. Dupã cum
am arãtat anterior, rezultatele analizelor de conþinut asupra reclamelor
din mass-media, precum ºi cercetãrile realizate cu persoane de peste 65
de ani ºi cu angajaþii din industria publicitãþii sunt contradictorii: pe de
o parte, unele indicã faptul cã, în general, publicul vârstnic îºi doreºte
sã vadã modele mai tinere decât vârsta lor; altele susþin orientarea publicitãþii contemporane cãtre o abordare mult mai integrativã, în care
diferenþele de sex, vârstã sau rasã nu mai sunt accentuate.
Indiferent în ce mod sunt portretizaþi bãtrânii în reclame – mai tineri
sau la vârsta lor realã – tendinþa cercetãrilor din domeniu, cât ºi a producþiilor publicitare este de a acorda în viitor o atenþie sporitã segmentului de consumatori seniori având în vedere actuala distribuþie pe vârstã
a populaþiei, precum ºi predicþiile demografice privind îmbãtrânirea.

Suport
Aceastã contribuþie este susþinutã de grantul de cercetare AGE-TECH,
2015-2017, finanþat de UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-0429
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Comportamente lipsite de eticã
în mediul academic – o analizã
comparativã a percepþiei
cadrelor didactice
versus auto-raportarea studenþilor
Dan Florin Stãnescu

Nu existã nici o îndoialã cã lipsa de onestitate în mediul academic
reprezintã o problemã persistentã în învãþãmântul universitar (Harding,
Passow, Carpenter ºi Finelli, 2003). Conform literaturii de specialitate
din ultimele decenii (Baird, 1980; Davis, Grover, Becker ºi McGregor,
1992), se pare cã lipsa de onestitate academicã este o „epidemie” existentã în majoritatea universitãþilor, cei mai mulþi dintre studenþi angajâdu-se în astfel de comportamente la un moment dat în cariera lor
academicã.
Cu toate cã lipsa de onestitate academicã a fost o preocupare relativ
constantã pentru cercetãtorii din domeniul educaþional timp de aproximativ ºapte decenii (Blankensip ºi Whitley, 2000; Davis, Grover, Becker,
ºi McGregor, 1992), „un efort de cercetare concertat” a fost fãcut doar
în ultimele trei decenii (Whitley, 1998). Aceste studii atestã prezenþa
comportamentelor care denotã lipsa de onestitate la toate nivelurile de
învãþãmânt, pornind de la copiii de ºcoalã elementarã, continuând în
gimnaziu (Anderman, Griessinger, ºi Westerfield, 1998; Murdock, Hale,
ºi Weber, 2001), ºi în mediul universitar (Newstead, Franklyn-Stokes, ºi
Armstead, 1996).
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În medie, s-a estimat cã aproximativ 70% dintre studenþi s-au angajat
cel puþin o datã în timpul anilor de studiu într-o formã de comportament
academic lipsit de onestitate (Whitley, 1998). Într-un sondaj efectuat în
1998 de cãtre Tom ºi Borin pe respondenþi studenþi la marketing, s-a constatat cã 49% au admis cã s-au implicat într-o anumitã formã de înºelãciune. Într-un alt sondaj anonim, efectuat într-o universitate publicã de
mari dimensiuni, rezultatele au arãtat cã peste douã treimi dintre studenþi au raportat cã au manifestat cel puþin o datã comportamente de
acest tip (Hollinger ºi Lanza-Kaduce, 1996).
Alte studii au arãtat cã lipsa de onestitate academicã este omniprezentã în cele mai multe campusuri universitare, majoritatea studenþilor
implicându-se în astfel de comportamente la un moment dat în timpul
studenþiei. În funcþie de tipul de sondaj utilizat, procentele de studenþi
ºi absolvenþi care recunosc cã au înºelat a variat de la 9% pânã chiar la
90% (Davis, Grover, Becker, ºi McGregor, 1992; McCabe ºi Treviño, 1997).
În unele medii academice, înºelãciunea a devenit atât de comunã încât
studenþii nici nu mai pot raporta comportamentul lor ca fiind necinstit
(Cizek, 2003).
Multe justificãri au fost date pe parcursul timpului pentru comportamentele lipsite de onestitate precum: presiunea de a reuºi, stresul, sarcina de lucru prea grea, mãsuri preventive ineficiente din partea cadrelor
didactice, sau presiunea de grup (Davis et al., 1992;. McCabe, Treviño ºi
Butterfield, 2001; Wajda-Johnston, Handal, Brawer, ºi Fabricatore, 2001).
Din aceastã perspectivã motivaþionalã, se poate observa existenþa unei
serii întregi de motive pentru angajarea în comportamente de înºelãciune în mediul academic (Murdock, Hale, ºi Weber, 2001). Unii studenþi triºeazã deoarece sunt foarte concentraþi pe rezultate extrinseci,
cum ar fi notele; alþii triºeazã pentru cã sunt preocupaþi de menþinerea
unei anumite imagini pentru ei înºiºi sau în faþa colegilor; alþii triºeazã
pentru cã le lipseºte minimul de auto-eficacitate pentru a se putea angaja în sarcini mai complexe.
În ciuda gravitãþii problemei, existã dovezi cã profesorii subestimeazã ºi chiar ignorã prevalenþa comportamentelor lipsite de onestitate în
mediul academic (în campusurile americane) (Keith-Spiegel et al., 1998.
McCabe et al., 2001;. Wajda-Johnston et al., 2001). De asemenea, „multe
facultãþi se uitã pur ºi simplu în altã parte atunci când vãd cã astfel de
comportamente – de înºelãciune – apar în cursurile lor”, putând astfel
încuraja în mod pasiv înºelãciunea (McCabe et al., 2001, p. 226).
Evans ºi Craig (1990) au constatat cã oamenii nu sunt întotdeauna
de acord asupra a ceea ce constituie un comportament lipsit de onesti48
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tate în mediul academic, ºi, ca atare, dezvoltarea unei definiþii devine o
problemã spinoasã. Symaco ºi Marcelo (2003) au considerat aceste comportamente ca fiind „o încãlcare a normelor ºi reglementãrilor, un fenomen pe care cei mai mulþi oameni îl dezaprobã dar recunosc cã l-au
manifestat la un moment dat sau altul” (p. 327). Cizek (2003) oferã o
definiþie ceva mai extinsã. El împarte comportamentele de înºelãciune
în trei categorii: (1) „a da, a lua, sau a primi informaþii”; (2) „folosirea
oricãror materiale interzise”, ºi (3) „valorificarea punctelor slabe ale persoanelor, procedurilor sau proceselor pentru a obþine un avantaj” cu privire la activitatea academicã (p. 42). Din analiza literaturii de specialitate
(Caruana, Ramaseshan ºi Ewing, 2000; Coston ºi Jenks, 1998; Stern ºi
Havlíèek, 1986; Roig ºi DeTommaso, 1995), se pot distinge mai multe
forme de comportamente academice lipsite de onestitate. Pavela (1978)
a arãtat cã existã patru domenii generale care pot cuprinde lipsa de onestitate academicã: înºelãciune prin folosirea unor materiale neautorizate
cu privire la orice activitate academicã, cum ar fi sarcinile de lucru, temele, teste etc.; fabricarea de informaþii, referinþe, sau rezultate; plagiat;
ºi ajutarea altor studenþi implicaþi în comportamente similare, cum ar
facilitarea-permiterea colegilor sã copieze lucrarea proprie, memorarea
întrebãrilor de pe un chestionar, etc.
Lipsa de onestitate academicã include, dar nu se limiteazã la: minciunã, înºelãtorie la examene, copierea, utilizarea muncii altor colegi
fãrã permisiune, modificarea sau falsificarea documentelor, cumpãrarea
de lucrãri, plagiat, modificarea rezultatelor cercetãrii, oferirea de scuze
false pentru absenþe la teste sau teme ne-efectuate, inventarea de surse
etc. (Arent, 1991; Packer, 1990).
William L. Kibler (1993) a definit lipsa de onestitate academicã ca fiind acele „forme de înºelãciune ºi de plagiat, ºi care implicã oferirea sau
primirea de ajutor neautorizat într-o activitate academicã, sau studenþi
care primesc credit pentru munca care nu le aparþine”. Potrivit lui Burke
(citat în Ercegovac ºi Richardson, 2004), este înºelãciune „folosirea sau
încercarea de a utiliza în mod intenþionat materiale neautorizate, informaþii sau orice alte ajutoare în orice sarcinã academicã”. El defineºte fabricarea ca fiind „falsificarea intenþionatã ºi neautorizatã sau inventarea
oricãror informaþii sau citãri într-o sarcinã academicã”. Facilitarea este
definitã ca fiind „ajutorul sau încercarea de a ajuta la comiterea unui
act de lipsã de onestitate academicã în mod intenþionat sau cu bunã ºtiinþã”, iar plagiatul este definit ca fiind „reprezentarea în mod intenþionat sau cu bunã ºtiinþã a cuvintelor altui autor drept proprii”.
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Mullens (2000) defineºte lipsa de onestitate academicã ca reprezentând orice lucru care îi poate oferi un avantaj nemeritat unui student
faþã de altul. Acesta poate include oricare dintre urmãtoarele comportamente: achiziþionarea unui eseu sau referat; plagierea unor paragrafe
sau texte întregi; asumarea identitãþii altei persoane la un test sau examen; privire furiºatã la rãspunsurile altui student; utilizarea de copiuþe
sau notiþe nepermise într-un test; copierea unei bibliografii; falsificarea
rezultatelor de cercetare; colaborarea nepermisã atunci când profesorul
solicitã muncã individualã; cererea prelungirii termenului limitã inventând o scuzã falsã (p. 23).
McCabe ºi colab. (2001) au documentat comportamentele de înºelãciune în diferite contexte. „Un triºor serios este definit ca fiind cineva
care admite, într-unul sau mai multe cazuri, cã a copiat de la un alt student pentru un test sau examen, cã a folosit notiþe neautorizate sau copiuþe la un test sau examen, sau cã a ajutat pe altcineva sã triºeze la un
test sau examen” (McCabe ºi colab., 2001, p. 223). Înºelãciunea serioasã
cu privire la munca în scris include „plagiatul, fabricarea sau falsificarea
unor surse bibliografice, predarea unei lucrãri fãcute de altcineva ºi copierea câtorva fraze din diferite materiale, fãrã a le trece sursa” (p. 223).
Hetherington ºi Feldman (1964) au încercat sã izoleze patru tipuri
diferite de metode de triºare/înºelãciune: individualist-planificate, individualist-oportuniste, social-active, ºi social-pasive. Comportamentele
de înºelãciune individualist-planificate au fost identificate ca fiind cele
care implicã folosirea de notiþe neautorizate sau copiuþe în timpul unui
examen, sau predarea unei lucrãri deja realizate într-un examen, mai
degrabã decât a scrie acea lucrare în timpul alocat examenului. Comportamentele individualist-oportuniste au fost etichetate ca fiind cele care
implicã schimbarea rãspunsurilor atunci când studentul este invitat sã-ºi
corecteze singur lucrarea sau utilizarea diverselor materiale atunci când
profesorul a pãrãsit camera. Comportamentele de înºelãciune social-active au fost clasificate ca incluzând copierea de la alþii, iar cele de înºelãciune social-pasive acelea care implicã permisiunea acordatã celorlalþi
pentru a copia.
În cercetarea comportamentelor lipsite de onestitate în mediul academic, ancheta pe bazã de chestionar a fost cea mai frecventã metodã
utilizatã (Whitley, 1998). Ca ºi în cazul altor studii asupra comportamentului deviant care utilizeazã chestionare auto-raportate, dezirabilitatea
socialã necesitã o atenþie sporitã (Edwards, 1957). În ciuda acestei posibile surse de eroare, existã dovezi cã, în multe situaþii de auto-rapoarte
chiar a comportamentelor mai puþin dezirabile, datele obþinute pot fi
exacte (Himmelfarb ºi Lickteig, 1982).
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Studiul prezentat în acest capitol a fost realizat la o universitate publicã din Bucureºti ºi a cuprins un lot de convenienþã format din 252 de
studenþi (vârsta M = 21.23, AS = 3,45; 17 gen masculin, 235 gen feminin) de la nivel universitar ºi postuniversitar. Prevalenþa participanþilor
de gen feminin este „un artefact” care poate fi explicat prin natura specializãrii ºi chiar a facultãþii în sine, fiind bine cunoscut faptul cã marea
majoritate a specialiºtilor din domeniul resurselor umane, comunicare
ºi relaþii publice sau psihologie sunt de obicei de gen feminin.
Chestionarul de Neonestitate Academicã a cuprins 37 de itemi adaptaþi
dupã descriptorii lui Pavela (1978) ºi Cizek (2003). Dintre aceºtia, 23 mãsoarã comportamente neoneste grupate în cinci scale: înºelãciune/triºare, fabricare/falsificare, facilitarea un comportament necinstit/ajutor
neautorizat, plagiat ºi abateri diverse; 10 itemi se referã la posibile motivaþii ºi 4 sunt întrebãri factuale (gen, nivel educaþional etc.). Caracteristicile demografice ale respondenþilor sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Caracteristici demografice – studenþi (N=252).
Gen/Anul

Anul I

Anul II

Anul III

Master

Total

Masculin

4

7

1

5

17

Feminin

76

68

25

66

235

Total

80

75

26

71

252

Chestionarul pentru cadrele didactice a fost similar cu cel adresat studenþilor, inclusiv în ceea ce priveºte posibilele motivaþii asociate. Dupã
încercãri repetate am reuºit (a se vedea tabelul 2) sã obþinem rãspunsuri de la 28 de cadre didactice (10 gen masculin ºi 18 gen feminin).
Tabelul 2. Caracteristici demografice – cadre didactice (N=28).
Gen

Total

Masculin

10

Feminin

18

Total

28

Pornind de la analiza scorurilor medii ale comportamentelor neoneste auto-raportate de studenþii incluºi în studiu se poate observa cã
doar o minoritate dintre studenþi recunosc angajarea în comportamente
de tip fabricare (M = 1,38, AS = 0,449; am falsificat sau inventat câteva
date într-o cercetare).
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Pe de altã parte, cel mai mare scor a fost raportat pentru facilitare /
ajutor neautorizat (M = 1,87, AS = 0,412; am scris sau am oferit o lucrare
de-a mea unui alt coleg), urmat de plagiat (M = 1,77, AS = 0,532; am parafrazat lucruri pe care le-am citit în diverse locuri, fãrã a menþiona în
lucrarea mea cã ele aparþin altor autori) ºi triºare (M = 1,73, AS = 0,451;
am folosit notiþe neautorizate sau copiuþe care m-au ajutat sã rãspund
la un test sau examen).
Tabelul 3. Distribuþia scorurilor medii în funcþie de tipul de comportament.

Studenþi

Cadre didactice

triºare

fabricare

facilitare

plagiat

abateri
diverse

Media

1.73

1.38

1.87

1.77

1.39

AS

.451

.449

.412

.532

.344

Media

2.54

1.61

1.91

2.54

1.83

AS

.548

.571

.463

.548

.430

În ceea ce priveºte comparaþia dintre perspectiva studenþilor (autoraportare) ºi perspectiva cadrelor didactice asupra principalelor tipuri
de comportamente neoneste, se pot observa o serie de diferenþe semnificative. În conformitate cu rezultatele raportate în studiile anterioare,
ne-am aºteptat ca profesorii incluºi în prezentul studiu sã subestimeze
prevalenþa comportamentelor lipsite de onestitate din cadrul propriei
universitãþi.
Tabelul 4. Testul pentru eºantioane independente – tip de comportament.
Levene’s Test for
Equality of Variances

triºare

fabricare

plagiat

abateri diverse

52

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

.147

.702

7.213

278

.000

7.044

32.913

.000

2.521

278

.012

2.080

30.817

.046

7.213

278

.000

7.044

32.913

.000

6.218

278

.000

5.206

30.964

.000

7.141

.147

2.620

.008

.702

.107
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Analiza ulterioarã a relevat diferenþe semnificative între perspectiva
studenþilor ºi perspectiva cadrelor didactice pe patru din cele cinci comportamente neoneste, ºi anume: triºare (t(278)=7,213, p< 0,00), fabricare (t(278)=2,080, p< 0,05), plagiat (t(278)=7,213, p< 0,00), ºi abateri
diverse (t(278)=6,218, p< 0,00). Contrar a ceea ce se crede în general,
profesorii au estimat prevalenþa comportamentelor neoneste ca fiind
mai mare decât cea auto-raportatã de cãtre studenþi.
Dar care sunt cauzele acestor comportamente? Un posibil rãspuns,
foarte simplu, ar putea fi faptul cã lipsa de onestitate apare din rea-credinþã din partea studentului. Însã analiza datelor ne furnizeazã o serie
de justificãri pentru astfel de de comportamente, pornind de la a ajuta
un prieten (M = 3,89, AS = 0,932), lipsa timpului (M = 3,76, AS = 1,01),
studenþi care nu sunt interesaþi de curs (M = 3,57, AS = 1,13), pânã la scoruri ceva mai scãzute precum aºteptãri nerezonabile ale profesorilor (M = 3,13,
AS = 1,12), lene (M = 2,73, AS = 1,22) ºi pentru a obþine o notã mai mare
(M = 2,71, AS = 1,21).
Tabelul 5. Distribuþia scorurilor medii în funcþie de motivaþie – studenþi.
Studenþi

pentru a
ajuta un
prieten

din lipsã
de timp

neinteresat
de acest
curs

…

aºteptãri
nerezonabil
e ale
profesorilor

lene

pentru o
notã mai
mare

Media

3.89

3.76

3.57

…

3.13

2.73

2.71

AS

.932

1.01

1.13

…

1.12

1.22

1.21

Percepþia profesorilor cu privire la motivaþiile asociate unor astfel de
comportamente este total diferitã. Astfel, lenea (M = 4,00, AS = 1,15), dacã
profeorul sau contextual o permite (M = 3,96, AS = 1,40) ºi pentru a obþine o
notã mai mare (M = 3,82, AS = 0,862) sunt considerate principalele motive pentru comportamentele lipsite de onestitate în mediul academic.
Cele mai mici scoruri medii au fost obþinute pentru aºteptãri nerezonabile
ale profesorilor (M = 3,17, AS = 1,02), studenþi care nu sunt interesaþi de curs
(M = 3,17, AS = 1,12) ºi pentru a ajuta un prieten (M = 2,78, AS = 0,875).
Analiza suplimentarã a datelor a arãtat cã singurele diferenþe semnificative între perspectiva de auto-raportare a studenþilor ºi perspectiva
profesorilor au fost obþinute pentru urmãtoarele tipuri de motivaþie: lene
(t(278)=5,213, p< 0,00), pentru a obþine o notã mai mare (t(278)=6,144,
p< 0,00), ºi pentru a ajuta un prieten (t(278)=-5,996, p< 0,00).
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Tabelul 6. Distribuþia scorurilor medii în funcþie de motivaþie – cadre
didactice.
Cadre
didactice

lene

dacã
profeorul
sau
contextul
o permite

pentru o
notã mai
mare

…

aºteptãri
nerezonabile
ale
profesorilor

neinteresat
de acest
curs

pentru a
ajuta un
prieten

Media

4.00

3.96

3.82

…

3.17

3.17

2.78

AS

1.15

1.40

.862

…

1.02

1.12

.875

De remarcat este este faptul cã profesorii sunt conºtienþi atât de
prevalenþa cât ºi de unele dintre motivele asociate cu lipsa de onestitate
academicã, iar pentru anumiþi observatori poate pãrea inacceptabil sau
cel puþin greu de înþeles de ce aceºtia nu acþioneazã mai hotãrât pentru a detecta ºi de preveni comportamentele de acest tip.
Cercetãri anterioare (McCabe et al., 2001; Keith-Spiegel et al., 1998)
au evidenþiat mai multe motive pentru lipsa de implicare activã a cadrelor didactice în probleme care au de-a face cu lipsa de onestitate academicã. Printre cele mai des întâlnite se numãrã: dificultatea de a dovedi
comportamentul necinstit, stresul implicat în rezolvarea problemei, profesorii nu doresc sã investeascã timp într-o procedurã dificilã, teama de
posibile represalii din partea studenþilor, negarea problemei ºi nu în ultimul rând propriile sentimente de vinovãþie. Keith-Spiegel ºi colaboratorii (1998) au constatat cã 71% dintre profesorii incluºi în studiul lor
considerã confruntarea cu studenþii care triºeazã ca fiind unul dintre cele
mai negative aspecte ale profesiei lor.
Tabelul 7. Testul pentru eºantioane independente – motivaþii.
Levene’s Test for
Equality of Variances

pentru a ajuta un prieten

pentru o notã mai mare

lene

54

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

.188

.665

-5.996

278

.000

-6.304

34.165

.000

4.683

278

.000

6.144

40.029

.000

5.213

278

.000

5.484

34.177

.000

12.021

1.996

.001

.159
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O perspectivã mai largã ne aminteºte cã pot exista ºi alte obiective
care conteazã la fel de mult, dacã nu chiar mai mult. Sã presupunem cã
acest tip de comportamente ar putea fi redus cel puþin parþial printr-o
monitorizare strânsã ºi o reglementare mai severã a activitãþii studenþilor sau prin anunþarea în mod repetat a consecinþelor drastice care îi
aºteaptã pe studenþii care încãlca regulile. Meritã acest rezultat preþul
creãrii unui climat de neîncredere, subminarea unui sentiment de apartenenþã, ºi, probabil, scãderea entuziasmului ºi a implicãrii în învãþare?
(Andreman ºi Murdock, 2007).
Rebecca Moore Howard (2001), care predã la Universitatea Syracuse,
a afirmat urmãtoarele: În disperarea noastrã de a lupta contra a ceea ce unii
numesc o epidemie de plagiat, riscãm sã devenim duºmanii, mai degrabã decât
mentorii studenþilor noºtri, înlocuind relaþia elev-profesor cu relaþia infractor-poliþie. Cel mai rãu, riscãm sã nu recunoaºtem faptul cã propria noastrã atitudine
pedagogicã are nevoie de reformã… [în cazul în care ea] încurajeazã plagiatul,
deoarece descurajeazã învãþarea.
În ciuda unei preocupãri continue pentru comportamente etice ºi
integritate, lipsa de onestitate rãmâne încã o problemã endemicã în mediul universitar. Dupã cum am putut observa, justificãrile pentru comportamentele lipsite de onestitate sunt în mare parte legate de „ajutarea
un prieten”, „lipsa de timp”, „neinteresat de curs” sau „profesor dezinteresat”. Diferenþa dintre perspectiva studenþilor ºi cea a profesorilor în
ceea ce priveºte posibilele motive de implicare în astfel de comportamente ar putea fi explicatã în primul rând prin rolul diferit în care aceste categorii de persoane sunt angajate. Astfel, nu este o surprizã faptul
cã profesorii au considerat „lenea” ca fiind principalul motiv pentru comportamente neoneste, în timp ce studenþii au raportat cã „a ajuta un prieten” este principalul motiv pentru comportamentul lor. Deoarece existã
o mare varietate de motive care îi face pe studenþi sã se angajeze în comportamente lipsite de onestitate, este o adevãratã provocare stabilirea direcþiilor în care sã se decidã cheltuirea de resurse ºi timp instituþional
pentru a combate problema.
În acelaºi timp, studenþii au adesea opinii diferite cu privire la ceea
ce constituie un comportament neonest (Baker, Berry, ºi Thornton, 2008),
ºi posedã diferite grade de toleranþã faþã de acest subiect (Baker et al.,
2008). Implicarea studenþilor în astfel de comportamente reprezintã o
problemã persistentã ºi care rãmâne o sursã de îngrijorare, nu numai
în domeniul educaþional, ci ºi în alte aspecte ale societãþii, pentru cã
studenþii de astãzi reprezintã specialiºtii de mâine ºi este bine cunoscut
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faptul cã atitudinile prezente reprezintã cel mai bun predictor pentru
comportamentul viitor.
Se ºtie acum cã instituþiile care adoptã ºi comunicã în mod eficient
politicile de integritate, ºi care sunt preocupate de creºterea gradului
de conºtientizare în rândul studenþilor a consecinþelor asociate cu astfel de abateri, tind sã reducã semnificativ aceste comportamente (Aaron,
1992; Crown ºi Spiller, 1998; McCabe ºi Bowers, 1994; McCabe, Treviño
ºi Butterfield, 2001).
Desigur cã sunt necesare mai multe cercetãri pentru a înþelege pe deplin ce îi determinã pe studenþi sã se angajeze în comportamente lipsite
de onestitate, sau care sunt cele mai frecvente forme de comportamente
de acest tip. De asemenea, studii viitoare ar putea sã includã în analizã
presiunea socialã, anumite trãsãturi de personalitate, precum conºtiinciozitatea sau simþul datoriei, comportamente similare anterioare etc.
Totodatã, cercetãri viitoare ar trebui sã se raporteze la sistemul academic în general, pentru a vedea dacã acesta descurajeazã sau chiar contribuie la lipsa de onestitate academicã a studenþilor. Este evident cã a
sosit momentul pentru a crea ºi implementa un curs de acþiune care sã
descurajeze lipsa de onestitate. Pentru a avea succes în acest demers, este
necesar ca aceastã problemã sã fie mai bine înþeleasã, incluzând cele mai
importante corelaþii, identificarea predictorilor ºi a variabilelor mediatoare sau moderatoare asociate.
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Percepþia ºi atribuirea moralitãþii
Andreea Bobb

Moralitatea este o temã „caldã” în cadrul psihologiei sociale, dovadã
fiind ultimele douã tratate dedicate ei: The Social Psychology of Morality:
Exploring the Causes of Good and Evil (2012), editat de Mario Mikulincer
ºi Phillip R. Shaver ºi The Social Psychology of Morality (2016), editat de
Joseph P. Forgas, Lee Jussim ºi Paul A.M. Van Lange, precum ºi numeroasele studii publicate în ultimii ani în revistele de specialitate. Acest
capitol reprezintã o trecere în revistã a câtorva studii din domeniul
psihosociologiei moralitãþii. Sunt abordate trei aspecte ale moralitãþii:
1) importanþa trãsãturilor morale în percepþia persoanei; 2) factori care
influenþeazã judecãþile morale ºi 3) erorile cognitive care apar din cauza supraestimãrii propriei moralitãþi.

Percepþia caracterului moral
Probabil cã prima cercetare care a demonstrat cã în formarea impresiei despre celãlalt cel mai mult conteazã informaþia ce þine de moralitate a fost realizatã de psihosociologul polonez Bogdan Wojciszke ºi
colaboratorii sãi (1998). Subiecþii au fost rugaþi sã aleagã trãsãturi pe care
ei le considerã importante pentru a putea îndeplini trei scopuri: 1) Pentru a-ºi forma o impresie globalã despre persoanã (scopul impresiei);
2) Pentru a decide dacã ar putea avea încredere într-o persoanã (scop
relevant pentru moralitate); 3) Pentru a decide dacã ar alege persoana
sã negocieze într-o disputã complicatã (scop relevant pentru competenþã). Participanþilor li s-a prezentat o listã cu 24 de trãsãturi care ar
putea caracteriza persoana ºi au fost rugaþi sã selecteze trãsãturi pe care
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ar trebui sã le ºtie despre persoanã pentru a putea realiza sarcina respectivã. Ipoteza cercetãrii a fost cã participanþii vor selecta mai multe informaþii ce þin de competenþã în situaþia trei ºi mai multe trãsãturi ce þin
de moralitate în cazul celorlalte douã situaþii (Wojciszke et al., p. 1254).
Rezultatele experimentului realizat pe 100 de participanþi au confirmat
ipoteza cercetãrii: doar în a treia situaþie au fost alese mai multe atribute
ce þin de competenþã.
Alt experiment prezentat în cadrul aceluiaºi articol a pus în evidenþã
faptul cã atunci când suntem rugaþi sã descriem o persoanã pe care o
cunoaºtem vom face acest lucru folosindu-ne mai ales de trãsãturi morale. Este adevãrat cã aceastã tendinþã a fost mai puternicã în rândul femeilor, bãrbaþii preferând sã foloseascã termeni ce þineau de competenþã
(Wojciszke et al., p. 1257).
În anul 2005, acelaºi psihosociolog polonez a rugat 90 de studenþi sã
se gândeascã la cele mai importante zece trãsãturi de personalitate care
ne atrag atenþia la o persoanã ºi pe care participanþii le-ar lua în considerare când îºi formeazã o primã impresie. Primele zece trãsãturi cel
mai des utilizate de cãtre subiecþi au fost: sincer, onest, vesel, tolerant,
loial, inteligent, adevãrat, darnic, de încredere ºi bun. Se poate observa
cu uºurinþã cã doar un atribut din zece face referire clarã la competenþã
(Wojciszke, 2005, p. 166).
Doi psihosociologi de la Universitatea Amsterdam, De Bruin ºi Van
Lange (2000), au confirmat faptul cã, în formarea impresiilor despre o
altã persoanã, primele informaþii cãutate sunt cele care þin de moralitate ºi nu de competenþã. În plus, rezultatele au relevat faptul cã acordãm
atât de mare importanþã informaþiei negative despre moralitate, încât
nu mai luãm în calcul informaþia pozitivã despre competenþa persoanei
(De Bruin ºi Van Lange, 2000 p. 213).
Un pas înainte în studiul moralitãþii a fost fãcut de Marco Brambilla
ºi colaboratorii sãi (2011). Aceºti autori au reuºit sã facã diferenþa între
sociabilitate ºi moralitate ºi sã arate cã moralitatea, definitã drept corectitudine, este mai informativã decât sociabilitatea ºi competenþa în evaluarea celuilalt (Brambilla, 2011, p. 136).
Stefano Pagliaro ºi colaboratorii sãi (2012) au publicat un articol care
confirmã o datã în plus faptul cã trãsãturile morale cântãresc destul de
mult în formarea impresiilor despre ceilalþi ºi influenþeazã intenþia de
a ajuta o persoanã considerate moralã. Studiul a fost realizat pe 79 de
profesori de liceu ºi personal auxiliar. Aceºtia au fost rugaþi sã-ºi imagineze cã vor avea un nou manager al ºcolii. Au fost create patru condiþii
experimentale, rezultate din combinarea informaþiilor despre moralita60
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tea (scãzutã/ridicatã) ºi competenþa (redusã/ridicatã) noului manager.
Rezultatele au arãtat cã subiecþii din condiþia de moralitate ridicatã au
avut cea mai favorabilã reacþie afectivã faþã de managerul ipotetic. Reacþia afectivã pozitivã s-a tradus în intenþia de a-l ajuta pe noul manager.
O cercetare complexã despre importanþa caracteristicilor morale în
percepþia persoanei a fost publicatã în 2014 de Geoffrey P. Goodwin,
Jared Piazza ºi Paul Rozin. Meritul principal al studiului a fost evidenþierea faptului cã moralitatea ºi nu caracterul „cald” (sociabil) al persoanei reprezintã trãsãtura centralã în percepþia persoanei. Autorii sunt de
pãrere cã multe cercetãri anterioare nu au fãcut diferenþa între sociabilitate ºi moralitate. De exemplu, existã modele influente în percepþia
persoanei (Fiske, Cuddy ºi Glick, 2007) care susþin cã aceste douã trãsãturi centrale în formarea impresiei sunt competenþa ºi caracterul cald/sociabil al persoanei (warmth). Într-una din cercetãrile prezentate în cadrul
acestui articol, 109 studenþi americani au completat un chestionar online, în cadrul cãruia evaluau diferite persoane (o persoanã pe care o
admirau foarte mult; un prieten foarte apropiat ºi foarte drag; pe Barack
Obama, preºedintele SUA la data respectivã; pe George W. Bush Jr.,
preºedintele S.U.A. între anii 2000 ºi 2008; o cunoºtinþã pe care nu o
plãceau/care îi enerva ºi o persoanã pe care o dispreþuiau sau pentru
care nu aveau respect). Respondenþii au evaluat aceste persoane în funcþie de 32 de trãsãturi de personalitate (de exemplu: umil, iertãtor, empatic, cooperant, curajos, sociabil, nostim, de încredere), grupate pe cele
douã dimensiuni: moralitate ºi „cãldurã”. Erau rugaþi apoi sã indice, pe
o scalã de nouã trepte, cât de pozitivã sau negativã era impresia lor faþã
de persoana respectivã, cât de mult le plãcea, respectau, dispreþuiau ºi
admirau fiecare persoanã, cât de virtuoasã era fiecare persoanã, ce fel
de caracter avea (bun sau rãu), cât de cãlduroasã sau rece este persoana
evaluatã. De asemenea, participanþii au indicat care este cel mai important lucru pe care trebuie sã-l ºtii despre o persoanã, variantele de rãspuns la aceastã întrebare fiind competenþa, caracterul moral, cãldura
interpersonalã, motivaþia de a se înþelege bine cu ceilalþi. De asemenea,
subiecþii au ales, din cele patru variante de rãspuns, pe cea care este, în
opinia lor, cea mai importantã în a cunoaºte o persoanã. Rezultatele au
arãtat cã, în cazul tuturor persoanelor evaluate, trãsãturile specifice caracterului moral (curaj, corectitudine, de încredere ºi onestitatea) au
fost predictori importanþi ai impresiei globale, urmate de trãsãturi care
erau reprezentative atât pentru caracterul moral, cât ºi pentru „cãldurã”
(bunãtate, empatie, cooperare). Trãsãturile specifice caracterului „cald”
(sociabilitate, simþul umorului, cald, entuziasm) nu au prezis impresiile
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globale ale evaluatorilor. Un procent de 65 la sutã dintre participanþi au
ales caracterul moral drept cel mai important lucru pe care trebuie sã-l
ºtii despre o persoanã, în comparaþie cu 19 la sutã care au ales cãldura
interpersonalã, 9 la sutã – motivaþia de a te înþelege cu ceilalþi ºi 6 la sutã
– competenþa. Similar, 59 la sutã dintre respondenþi au considerat caracterul moral ca fiind cel mai important la o persoanã, urmat de cãldura interpersonalã (25%), motivaþia de a te înþelege cu ceilalþi (10%)
ºi competenþa (6%). Pe scurt, rezultatele au relevat faptul cã trãsãturile
care þin de caracterul moral contribuie cel mai mult la formarea impresiei globale, iar rolul trãsãturilor care þin de „cãldurã”/sociabilitate este
periferic în acest proces (Goodwin, Piazza ºi Rozin, 2014, p. 157).
Într-o altã cercetare, 370 de adulþi au rãspuns la un chestionar on-line
despre formarea impresiilor, în care informaþiile despre moralitate ºi
„cãldurã” erau prezentate în diferite combinaþii. De exemplu, „persoana
este moralã, dar rece cu ceilalþi”, „persoana este moralã ºi cãlduroasã cu
ceilalþi”. Rezultatele au demonstrat impactul puternic al caracterului
moral în formarea impresiei globale (Goodwin, Piazza ºi Rozin, 2014,
p. 158). O altã ipotezã testatã a fost aceea cã rolul informaþiilor care þin
de moralitate va fi ºi mai important în formarea impresiei pe mãsurã ce
creºte relevanþa anumitor roluri sociale. Un numãr de 404 de americani
au citit descrieri despre o persoanã fictivã în 12 roluri diferite: ºef, rudã
(veriºor, unchi sau mãtuºã), prieten apropiat, o cunoºtinþã (de la serviciu, ºcoalã), un chirurg (care l-ar putea opera pe respondent), coleg de
muncã (cu care trebuie sã lucreze mult), logodnicul fiicei, un partener
romantic, casier la magazin, pãrinte (mamã, tatã), învãþãtorul copilului,
un judecãtor. Descrierile au variat în funcþie de caracterul moral sau cald
al persoanei-þintã. Rezultatele au relevat câteva aspecte: pentru nouã din
cele 12 roluri sociale, persoana moralã a fost evaluatã semnificativ mai
pozitiv decât persoana cãlduroasã; trãsãturile morale au influenþat într-o
mai mare mãsurã formarea impresiei decât trãsãturile care þineau de caracterul cald al persoanei; trãsãturile morale deveneau mai centrale pe
mãsurã ce creºtea importanþa rolului social pentru subiect (Goodwin,
Piazza ºi Rozin, 2014, p. 159).
O altã cercetare prezentatã de Goodwin, Piazza ºi Rozin (2014) s-a
bazat pe analiza a 250 de necrologuri apãrute în New York Times, în perioada 30 iunie 2009 – 6 iunie 2012. Au fost selectate cazuri celebre care
au beneficiat de o prezentare amplã în paginile ziarului american. Ipoteza autorilor a fost aceea cã informaþiile care þin de moralitatea persoanei decedate vor fi mai numeroase decât informaþiile care þin de
caracterul cald al acesteia. Participanþii la cercetare, 1.160 de americani,
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au citit fiecare câte trei anunþuri mortuare dintre cele 235 de necrologuri
selectate. Un numãr de 15 anunþuri au fost excluse din aceastã analizã,
fiind vorba de persoane foarte apreciate sau foarte dispreþuite de populaþia din SUA (ex. Steve Jobs, Osama bin Laden). Anunþurile mortuare
au fost codificate de doi cercetãtori care nu cunoºteau scopul cercetãrii
ºi care au evaluat cantitatea de informaþii despre abilitãþile, caracterul
moral ºi caracterul cald al persoanei decedate. Cei doi cercetãri au notat ºi impresia pozitivã sau negativã pe care au avut-o dupã citirea fiecãrei
descrieri. Analiza acestor necrologuri a arãtat cã au existat mai multe informaþii care au fãcut referire la abilitãþile decedatului, apoi la caracterul
moral ºi, în ultimul rând, la caracterul sãu cald. În opinia cercetãtorilor,
rezultatele nu sunt atât de surprinzãtoare, dat fiind faptul cã anunþurile
erau despre persoane importante care au realizat ceva în viaþã ºi era previzibil ca informaþiile privind abilitãþile persoanei sã fie cele mai numeroase. Cu toate acestea, ipoteza a fost susþinutã pentru cã informaþiile
despre moralitatea persoanei au fost mai numeroase decât informaþiile
despre cãldura persoanei. A doua ipotezã viza mãsura în care impresiile generale formate de cei 1.160 de subiecþi puteau fi prezise de impresiile celor doi cercetãtori pe cele trei dimensiuni (abilitate, moralitate ºi
„cãldurã”). Încã o datã, informaþiile despre moralitate au jucat un rol mai
important în predicþia impresiilor generale despre persoanele descrise
în anunþurile mortuare (Goodwin, Piazza ºi Rozin, 2014, pp. 162-163).
Goodwin (2015, p. 41) concluzioneazã cã moralitatea ºi cãldura (sociabilitatea) sunt douã dimensiuni distincte ºi ar trebui tratate ca atare.
Aºadar, vorbim de trei dimensiuni centrale în formarea impresiilor (caracterul moral, cãldurã/sociabilitate ºi competenþã). Landy et al. (2014)
au realizat o cercetare interesantã în cadrul cãreia au fost studiate stereotipurile americanilor faþã de 90 de grupuri sociale. Aceste stereotipuri
s-au diferenþiat pe dimensiunile moralitate ºi sociabilitate. Concret,
unele grupuri erau percepute ca fiind mult mai morale decât sociabile
(judecãtori, pompieri, doctori, soldaþi), în timp ce alte grupuri au fost
percepute ca fiind mult mai sociabile (vânzãtori, politicieni) decât morale (citat de Goodwin, 2015).
În ciuda erorilor cognitive identificate de psihosociologi care au la
bazã tocmai tendinþa de a ne considera persoane mai morale decât alþii,
douã cercetãri recente au relevat faptul cã existã un consens între autopercepþia trãsãturilor morale ºi cât de morali suntem percepuþi de alþii.
Acest lucru este valabil cel puþin în cazul evaluãrii persoanelor apropiate nouã. De exemplu, în cadrul unei cercetãri din anul 2013, realizatã
pe un lot de 320 de locuitori (160 de diade) din oraºul Pittsburgh, Taya
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R. Cohen ºi colaboratorii sãi au selectat persoane care se cunoºteau de
cel puþin douã zile, dar ºi persoane care se cunoºteau de 63 de ani. Aceastã cercetare a relevat faptul cã auto-evaluãrile subiecþilor pe anumite
trãsãturi care þineau de caracterul moral (onestitate, sinceritate, loialitate, modestie, evitarea lãcomiei) au fost foarte apropiate de evaluãrile
fãcute de persoanele care îi cunoºteau bine pe subiecþi (rude, prieteni,
colegi de serviciu). Într-o cercetare ulterioarã, Helzer ºi colaboratorii
(2014) au selectat atât studenþi, cât ºi locuitori din Winston-Salem, pe
care i-au rugat sã ofere datele a nouã persoane pe care le cunosc (membri ai familiei, colegi de ºcoalã, colegi de serviciu, prieteni). Aceºtia din
urmã au fost contactaþi de cercetãtori ºi rugaþi sã ia parte la o cercetare
despre percepþia personalitãþii. Lotul investigat a fost format din 173 de
subiecþi ºi 493 de informatori. Subiecþii au completat chestionarele fie
într-un cadru experimental, fie on-line. Autorii au realizat o scalã de 41
de itemi care mãsurau ºase aspecte ale caracterului moral: corectitudinea
(„Îi trateazã pe toþi echitabil”), onestitatea („Spune adevãrul”), compasiunea („Este indiferent faþã de nevoile altora”), cumpãtarea („Rareori
exagereazã”), grija moralã („Ia decizii þinând cont de ceea ce este corect”) ºi moralitatea generalã („Este o persoanã moralã”). Atât subiecþii,
cât ºi informatorii rãspundeau cât de bine îi caracterizeazã fiecare din
cele 41 de afirmaþii (în cazul subiecþilor) sau cât de bine îl caracterizeazã
afirmaþia pe prietenul sau ruda lor (în cazul informatorilor), cu ajutorul unei scale de cinci trepte, de la 1 (total neadevãrat) pânã la 5 (total
adevãrat). Rezultatele au arãtat o corelaþie pozitivã între auto-evaluãrile
subiecþilor ºi evaluãrile informatorilor, pe fiecare dintre cele ºase dimensiuni, inclusiv în cazul caracterului moral. De asemenea, s-a înregistrat
un consens ºi în cazul evaluãrilor fãcute de diferiþii informatori cu privire la o persoanã cunoscutã lor. Dupã cum comenteazã autorii, aceastã
„potrivire” a evaluãrilor fãcute de persoane diferite în privinþa trãsãturilor morale ale subiectului indicã faptul cã moralitatea este suficient de
vizibilã ºi de stabilã (Helzer et al., 2014, p. 1706).
O cercetare foarte interesantã publicatã recent (Brambilla et al., 2016)
demonstreazã impactul unei trãsãturi morale – onestitatea – asupra comportamentului nonverbal. Subiecþii aveau sarcina de a imita miºcãrile
unei persoane despre care aflau înainte de începerea sarcinii experimentale cã este o persoanã onestã sau mai puþin onestã, prietenoasã sau
neprietenoasã. Similar cu cercetãrile anterioare ºi aceastã cercetare a
demonstrat cã onestitatea este mai importantã decât sociabilitatea, pentru cã persoana onestã a creat o impresie mai favorabilã decât persoana
prietenoasã, iar persoana necinstitã – o impresie mult mai nefavorabilã
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decât persoana neprietenoasã. În plus, onestitatea, prin comparaþie cu
prietenia, a avut un impact mai mare asupra similaritãþii percepute dintre subiect ºi colegul de experiment (complicele experimentatorului).
În ceea ce priveºte sincronizarea comportamentelor (imitarea cât mai rapidã a miºcãrilor colegului de experiment), s-a observat cã în situaþia în
care subiecþii trebuiau sã imite miºcãrile partenerului neonest s-a înregistrat o întârziere a reacþiilor, iar aceastã întârziere a fost mai mare în
cazul partenerului neonest, decât în cazul partenerului neprietenos. Concluzia acestui studiu a fost cã în cazul în care partenerul de interacþiune
este necinstit, scade similaritatea perceputã dintre self ºi acesta, ceea ce
determinã o sincronizare comportamentalã mai redusã. Acelaºi efect a
fost obþinut prin douã modalitãþi de mãsurare a sincronizãrii: observaþiile codificatorilor independenþi ºi cronometrarea sincronizãrii miºcãrilor. Dupã cum afirmã autorii, cercetarea aduce o dovadã în plus asupra
importanþei moralitãþii în percepþia persoanei, dar ºi a impactului acesteia asupra comportamentului real al indivizilor (Brambilla et al., 2016).

Judecãþile morale
Dacã cercetãrile din domeniul percepþiei sociale au demonstrat centralitatea trãsãturilor morale în formarea impresiilor ºi evaluarea persoanelor, cercetãrile din domeniul judecãþilor morale au relevat rolul
cauzal al emoþiilor în atribuirea moralitãþii.
Jonathan Haidt, profesor la Universitatea Virginia ºi un fervent susþinãtor al studiului psihosociologic al moralitãþii, a încercat încã de la
începutul anilor 2000 o schimbare de paradigmã în cadrul psihologiei
sociale, odatã cu publicarea articolului: The emotional dog and its rational
tail: A social intuitionist approach to moral judgment (2001). Teza autorului american este cã nu raþiunea determinã judecata moralã, ci intuiþiile morale, care apar sub forma unor reacþii afective automate. Haidt ºi
Bjorklund definesc intuiþia moralã ca fiind „apariþia spontanã în conºtiinþã, la limita conºtiinþei, a unei sentiment evaluativ (îmi place/nu îmi
place, bun/rãu) despre caracterul sau acþiunea unei persoane, fãrã sã
fi conºtientizat parcurgerea unor etape de cãutare ºi cântãrire a dovezilor
sau fãrã a infera o concluzie… în cele mai multe cazuri acest flash care
þine de sentiment va determina blamarea sau lãudarea persoanei în cauzã” (Haidt ºi Bjorklund, 2006, p. 188).
Pentru a-ºi susþine modelul, Jonathan Haidt ºi colaboratorii sãi (2000)
au realizat o serie de experimente în care subiecþii erau rugaþi sã citeascã
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anumite scenarii cu încãrcãturã afectivã ºi moralã, iar apoi sã le evalueze
din punct de vedere moral. Cercetãtorii au observant cã subiecþii aveau
reacþii prompte faþã de situaþii care implicau canibalismului sau incestul, fãrã a putea oferi argumente convingãtoare pentru a-ºi susþinã opoziþia faþã de aceste comportamente imorale.
Raportat la teoriile atribuirii (Heider, 1958; Jones ºi Davies, 1965;
Kelley, 1967), asumpþia de bazã a teoreticienilor atribuirii din perioada
psihosociologiei clasice este cã atunci când ne explicãm un eveniment,
avem de ales între doi factori explicativi: factori care þin de persoana care
a performat comportamentul (atribuiri interne sau dispoziþionale) ºi factori care þin de situaþia concretã în care a fost performat comportamentul (atribuiri externe sau situaþionale). O cercetare recentã a demonstrat
faptul cã acþiunile impure determinã recursul la atribuiri dispoziþionale,
în timp ce acþiunile care provoacã rãu celorlalþi determinã atribuiri situaþionale (Chakroff ºi Young, 2015). Într-un prim experiment, 196 de subiecþi au citit nouã itemi care descriau comportamente care produceau
rãu celorlalþi (de exemplu: a lovi o persoanã, a înþepa cu un ac o persoanã, a lovi degetul unei persoane cu un ciocan, a arde pe cineva pe
braþ) ºi nouã itemi care descriau comportamente impure (de exemplu:
a linge un pantof, a mânânca un vierme, a bea sânge de vacã). Pentru
fiecare item, participanþii aveau de ales între trei variante de rãspuns:
„Eu sunt /o persoana obiºnuitã este genul de persoanã care sã facã acest
lucru”; „Eu nu sunt /o persoana obiºnuitã nu este genul de persoanã
care sã facã acest lucru”; „Sunt situaþii care m-ar putea predispune la aºa
ceva /sunt situaþii care ar putea predispune o persoanã obiºnuitã la aºa
ceva”. Primele douã variante de rãspuns corespund unei atribuiri bazatã pe factori interni (atribuire internã/dispoziþionalã), în timp ce cea
de-a treia variantã de rãspuns corespunde unei atribuiri bazatã pe factori externi (atribuire situaþionalã). Pe o foaie separatã, respondenþii indicau, pe o scalã în cinci trepte, cât de greºit este sã faci un asemenea
lucru, analizând moral fiecare acþiune. Rezultatele au arãtat cã respondenþii au fãcut mai multe atribuiri interne în cazul acþiunilor impure.
În ciuda acestui lucru, judecãþile morale au fost mai dure în cazul acþiunilor care produceau rãu altora ºi nu în cazul acþiunilor impure. Interesant ºi în contradicþie cu efectul actor-observator (Nisbett et al., 1973),
participanþii au fãcut mai multe atribuiri interne în cazul acþiunilor proprii. Pentru a putea explica acest pattern al rezultatelor, autorii au realizat un al doilea experiment în care au testat dacã anormalitatea acþiunii
poate fi variabila explicativã a rezultatelor obþinute. Autorii au relevat
faptul cã indivizii au judecat acþiunile impure ca fiind mai puþin greºite
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din punct de vedere moral, dar mai anormale (neobiºnuite, bizare) decât acþiunile care provocau rãu celorlalþi. Aºadar, acþiunile impure au determinat mai multe atribuiri interne, în ciuda faptului cã au fost evaluate
ca fiind mai puþin grave din punct de vedere moral (Chakroff ºi Young,
2015, p. 33).
Tot emoþiile se pare cã explicã diferenþa între bãrbaþi ºi femei în privinþa judecãþilor morale. O meta-analizã recentã a unui numãr de 40 de
studii cu un total de 6.100 de participanþi a relevat faptul cã bãrbaþii au
optat mai mult pentru un rãspuns utilitarist, pe când femeile au optat
pentru un rãspuns deontologic în cazul dilemelor morale. Acestã metaanalizã a evidenþiat de asemenea faptul cã, mai ales în cadrul neuroºtiinþelor, judecãþile morale au fost studiate cu ajutorul unor scenarii care
înfãþiºau situaþii limitã. Un exemplu în acest sens este „dilema macazului”, care pleacã de la situaþia unui tren pe cale sã omoare cinci persoane.
În aceastã dilema construitã cu scop experimental, o persoanã poate salva cele cinci persoane prin lovirea unui macaz care sã direcþioneze trenul
pe o altã cale feratã, unde poate lovi o singurã persoanã. Într-o situaþie
similarã „dilema podului”, o persoanã aflatã pe un pod poate salva cinci
lucrãtori de pe calea feratã, împingând în faþa trenului o altã persoanã
corpolentã, aflatã pe pod. Rezultatele cercetãrilor folosind acest tip de
situaþii extreme, au arãtat cã majoritatea participanþilor erau de acord
cu sacrificarea unei vieþi pentru a salva alte cinci vieþi, dar doar în cazul
primului scenariu „dilema macazului”. Aceeaºi logicã nu se aplica atunci când se punea problema, fie ºi imaginarã, de a împinge personal individul corpulent de pe pod. Cum poate fi explicatã aceastã diferenþã?
Cercetãrile bazate pe tehnicile neuroimagistice au aratat cã oamenii rãspund diferit în cele douã situaþii deoarece acþiunea din dilema podului
trezeºte în subiecþi o reacþie afectivã negativã mai puternicã (Greene et
al., 2009, p. 364). Un rãspuns utilitarist este dat de persoanele care sunt
de acord cu sacrificarea unei vieþi pentru a salva alte cinci vieþi, pe când
un rãspuns deontologic presupune refuzul de a omorî vreo persoanã.
Revenind la studiul privind diferenþele de gen, explicaþia avansatã de
Rebecca Friesdorf ºi colaboratorii sãi (2015) este aceea cã la baza preferinþei femeilor pentru rãspunsurile deontologice stau tocmai reacþiile
afective negative mai puternice la ideea de a face rãu cuiva. Studiile de
neuroimagisticã, care au arãtat corelaþia puternicã dintre activarea zonelor cerebrale responsabile de procesarea emoþiilor ºi judecata moralã, pot susþine o asemene explicaþie (Prinz, 2006; Greene et al. 2009;
Navarrete et al., 2012).
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Greg Miller (2008, p. 734) aminteºte câteva experimente care au demonstrat cã un mediu murdar ne face sã judecãm mai sever anumite situaþii morale. Studenþii care citeau scenariile la un birou murdar le-au
considerat mai imorale decât cei care le-au citit într-un birou curat. Într-o altã versiune a experimentului, subiecþii care au stat lângã un coº
de gunoi în care s-a dat cu un spray foarte urât mirositor au supraestimat imoralitatea scenariilor. Sunt ºi alte cercetãri care au obþinut acelaºi
rezultat privind influenþa cauzalã a dezgustului asupra severitãþii judecãþilor morale (Weathley ºi Haidt, 2005; Schanll et al., 2008). Este de reþinut faptul cã vorbim despre stãri afective care nu sunt determinate de
situaþia moralã pe care noi o evaluãm, ci de evenimente asociate întâmplãtor cu acestea. Mai mult, este posibil ca noi sã nu conºtientizãm influenþa stãrii afective de moment asupra judecãþilor morale pe care le
facem. Nu este cunoscut în ce mãsurã influenþa emoþiilor asupra judecãþilor morale poate fi considerat un fenomen universal. Este posibil sã
existe diferenþe culturale, deoarece o cercetare comparativã de datã recentã a relevat rolul cauzal al emoþiilor în atribuirile morale, dar doar
în cazul populaþiei din SUA, nu ºi în rândul coreenilor (Trafimow, 2014).

Erori cognitive
Eroarea care surprinde cel mai bine supraestimarea propriului nivel
de moralitate poartã denumirea de efectul Muhammad Ali. Declaraþia marelui campion de box american Cassius Clay (alias Muhammad Ali): „Am
spus doar cã sunt cel mai bun, nu cel mai deºtept“ a reprezentat sursa
de inspiraþie a investigaþiilor psihosociologice privind credinþa oamenilor
obiºnuiþi într-un nivel ridicat al propriei moralitãþi, dar nu ºi în privinþa
inteligenþei. Prima cercetare experimentalã realizatã de Scott Allison,
David Messick ºi George Goethals (1989) a pus în evidenþã faptul cã toþi
cei 112 de studenþi de la Universitatea California, unde s-a realizat experimentul, au estimat cã se comportã moral mai des decât alþii; cã în
comparaþie cu studentul mediu de la facultatea lor ei ar fi mai dispuºi sã
realizeze anumite comportamente morale. Paul Van Lange ºi Constantine
Sedikides (1998) demonstreazã existenþa efectului Muhammad Ali ºi pe
populaþia olandezã. Cei 156 de studenþi olandezi cuprinºi în cercetare
s-au considerat mai oneºti, dar nu ºi mai inteligenþi decât colegul mediu
de la universitatea lor. În opinia autorilor citaþi, acest efect apare ca urmare a dezirabilitãþii superioare a moralitãþii în comparaþie cu inteligenþa. În anul 2003, efectul Muhammad Ali a fost demonstrat ºi în rândul
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liceenilor ºi studenþilor din Germania, dar numai în rândul celor care
nu se considerau elevi buni la învãþãturã. Studenþii cu o pãrere bunã despre performanþele lor academice s-au autoevaluat ca fiind mai inteligenþi decât colegii lor, nu ºi mai morali. Aceastã cercetare a demonstrate
faptul cã efectul Muhammad Ali creºte dupã un insucces academic
(Möller ºi Savyon, 2003). În România, efectul a fost probat pentru prima datã de Septimiu Chelcea ºi colaboratorii (2000). La cercetarea desfãºuratã în perioada iulie-noiembrie 1999 au luat parte 412 studenþi de
la diferite facultãþi din Bucureºti. Rezultatele au arãtat cã studenþii români se considerau mult mai oneºti decât inteligenþi în comparaþie cu
colegii lor, deºi inteligenþa a fost evaluatã ca fiind o trãsãturã mai dezirabilã decât onestitatea. O altã cercetare realizatã în România a relevat
faptul cã tendinþa de a ne considera mai morali decât ceilalþi scade considerabil când ne comparãm cu cel mai bun prieten ºi cã starea afectivã
în care ne aflãm influenþeazã percepþia propriei moralitãþi. De exemplu,
emoþia de vinovãþie, spre deosebire de emoþiile de bucurie ºi tristeþe,
anuleazã posibilitatea apariþiei efectului Muhammad Ali (vezi Bobb, 2014).
Ne putem întreba de asemenea dacã tendinþa de a ne crede mai
morali, nu ºi mai inteligenþi decât alþii este universalã. În acest sens, o
cercetare recentã realizatã în Ucraina nu a reuºit sã probeze existenþa
efectului Muhammad Ali (Kemmelmeier ºi Malanchuk, 2016). Explicaþia
avansatã de cei doi autori pentru absenþa efectului, conform cãreia
ucrainenii valorizeazã în egalã mãsurã onestitatea ºi inteligenþa, nu se
susþine, în condiþiile în care efectul a fost demonstrat pe populaþia de
studenþi din România (Chelcea et al., 2000), care, cel puþin în anul 2000,
valoriza mai mult inteligenþa decât onestitatea. Unii psihosociologi, precum Jongtaek Lee (2012) susþin universalitatea tendinþei de a ne considera persoane morale, dar sunt de pãrere cã modul în care am fost
socializaþi nuanþeazã exprimarea acestei tendinþe. Psihosociologul japonez a constatat cele mai mari diferenþe între cele douã populaþii studiate – americanii ºi coreenii – ºi doar în cazul atributelor negative.
Coreeni s-au evaluat ca fiind la fel de leneºi, iresponsabili ºi iraþionali ca
ºi colegii lor, în timp ce americanii au tins sã se autoevalueze superior
colegilor, pe caracteristicile menþionate. O parte semnificativã dintre participanþii coreeni au tins sã se evalueze ca fiind mai leneºi, iresponsabili
ºi iraþionali decât colegii lor (Lee, 2012, p. 264). Explicaþia avansatã de
autor face trimitere la aºa-numita normã a modestiei, prezentã în cultura asiaticã.
David Dunning ºi Nicholas Epley (2000) au iniþiat cercetãrile despre
efectul mai bun decât alþii (holier than thou) ce face referire la tendinþa de
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a considera cã ne vom comporta, în general, mult mai moral decât alþii.
Eroarea provine din faptul cã ne supraestimãm nivelul moralitãþii în
comparaþie cu ceilalþi ºi în comparaþie cu comportamentul noastru real.
Cercetãrile au relevat un aspect interesant: se pare cã reuºim sã prezicem
mai corect comportamentul moral al celorlalþi decât propriul comportament, care este de cele mai multe ori supraestimat din punct de vedere
al moralitãþii.
Este bine documentat ºi efectul mai bun decât media, „tendinþa oamenilor de a se privi mai favorabil decât îi privesc pe colegii lor” (Krizan ºi
Suls, 2008). Studiile realizate despre efectul mai bun decât media au relevat cã oamenii tind sã se considere: 1) mai virtuoºi, onorabili ºi morali
decât ceilalþi; 2) mai capabili, competenþi ºi talentaþi; 3) mai miloºi, înþelegãtori, empatici (Brown, 2012, p. 209).
Elanor Williams ºi Thomas Gilovich (2012, p. 556) propun introducerea efectului mai bun decât media mea pentru a desemna tendinþa de a
ne raporta la situaþii extreme, atunci când ne evaluãm pe noi înºine. Aºadar, nu facem o medie a comportamentelor ca în cazul evaluãrii celorlalþi, ci ne raportãm doar la situaþiile în care ne-am comportat moral.

Concluzii
Pe plan internaþional, în ultimii zece ani, studiile psihosociologice despre moralitate au luat o amploare. Datoritã acestui fapt, acum se ºtie
cã moralitatea reprezintã caracteristica principalã în formarea primelor
impresii, urmatã de sociabilitate ºi competenþã. De asemenea, cercetãrile
axate pe studiul moralitãþii au demonstrat rolul cauzal al emoþiilor ºi
stãrilor afective de moment în explicarea judecãþilor morale.
Ne place sã ne credem persoane morale. Existenþa erorilor cognitive
pe care le-am enumerat mai sus reprezintã o dovadã clarã a importanþei
moralitãþii în construirea imaginii de sine. De exemplu, sociologii Jan
Stets ºi Michael Carter (2006) afirmã cã identitatea moralã se aflã la vârful ierarhiei identitãþiii personale ºi funcþioneazã ca o „identitate-cheie”.
Self-ul moral este cel care se activeazã în multe dintre rolurile sociale din
viaþa cotidianã ºi ghideazã conduita umanã, în general (citat în Stets,
2010, p. 548). Este evident cã imaginea de sine, în componenta sa legatã de moralitate, influenþeazã multe dintre comportamentele umane
ºi procesele studiate de psihologia socialã: comportamentul agresiv ºi
comportamentul prosocial, conformismul ºi obedienþa, stereotipurile,
prejudecãþile ºi discriminarea, disonanþa cognitivã, deindividualizarea.
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De aceea, studiul psihosociologic al moralitãþii nu ar face decât sã întregeascã înþelegerea comportamentului uman în general ºi sã dezvolte
domeniul psihologiei sociale.

Bibliografie
Allison, S. T., Messick, D. M. ºi Goethals, G. R. (1989). On being better but not smarter
than others: The Muhammad Ali effect. Social Cognition, 7 (3), 275-296.
An, S. ºi Trafimow, D. (2014). Affect and Morality: A cross-Cultural Examination of
Moral Attribution. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45 (3), 417-430.
Bobb, A. (2014). Moralitate, emoþii ºi cogniþii. Influenþa stãrii afective asupra auto- ºi hetero-atribuirii. Bucureºti: Editura Universitãþii din Bucureºti.
Brambilla, M., Rusconi, P., Sacchi, S. ºi Cherubini, P. (2011). Looking for honesty:
the primary role of morality (vs. sociability and competence) in information gathering. European Journal of Social Psychology, 41 (2), 135-143.
Brambilla, M., Saachi, S., Menegatti, M. ºi Moscatelli, S. (2016). Honesty and Dishonesty Don’t Move Together: Trait Content Information Influences Behavioral
Synchrony. Journal of Nonverbal Behavior. doi: 10.1007/s10919-016-0229-9
Brown, J. D. (2012) Understanding the better than average effect: motives (still) matter. Personality and Social Psychology Bulletin, 38 (2), 209-219.
Chakroff, A. ºi Young, L. (2015). Harmful situations, impure people: An attribution
asymmetry across moral domains. Cognition, 136, 30-37.
Chelcea, S., Radu, L., Vlãduþ, M. ºi Lungu, O. (2000). Reprezentarea mintalã a selfului ºi a altora: efectul Muhammad Ali. În S. Chelcea Sociologia opiniei publice (pp.
151-157). Editura: Comunicare.ro.
Cohen, T. R., Panter, A. T., Turan, N., Morse, L. ºi Kim, Y. (2013). Agreement and
similarity in self-other perceptions of moral character. Journal of Research in Personality, 47, 816-830.
De Bruin, E. N. M. ºi Van Lange, P. A. M. (2000). What people look for in others:
influences of the perceiver and the perceived on information selection. Personality and Social Psychology Bulletin, 26 (2), 206-219.
Dunning, David ºi Epley, Nicholas. (2000). Feeling “holier than thou”: are self-serving assessments produced by errors in self – or social prediction? Journal of Personality and Social Psychology, 79 (6), 861-875.
Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C. ºi Glick, P. (2007). Universal dimensions of social cognition: warmth and competence. Trends in Cognitive Sciences, 11 (2), 77-83.
Friesdorf, R., Conway, P. ºi Gawronski, B. (2015). Gender Differences in Responses
to Moral Dilemmas: A Process Dissociation Analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 41 (5), 696-713.
Goodwin, G. P., Piazza, J. ºi Rozin, P. (2014). Moral Character Predominates in Person Perception and Evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 106 (1),
148-168.
71

Comunicare_perceptie_sociala.qxd

12/15/2016

10:15 AM

Page 72

COMUNICARE ªI PERCEPÞIE SOCIALÃ
Goodwin, G. P. (2015). Moral Character in Person Perception. Current Directions in
Psychological Science, 24 (1), 38-44.
Greene, Joshua D., Cushman, Fiery A., Stewart, Lisa E., Lowenberg, Kelly, Nystrom,
Leigh E. ºi Cohen, Jonathan D. (2009). Pushing moral buttons: the interaction between personal force and intention in moral judgment. Cognition, 111 (3), 364-371.
Haidt, J., Bjorklund, F. si Murphy, S. (2000). Moral dumbfounding: when intuition finds
no reason.http://commonsenseatheism.com/wp-content/uploads/2011/08/Hai
dt-Moral-Dumfounding-When-Intuition-Finds-No-Reason.pdf.
Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach
to moral judgment. Psychological Review, 108 (4), 814-834.
Haidt, J. ºi Bjorklund, F. (2006). Social Intuitionists Answer Six Questions About
Moral Psycholoy. În W. Sinnott-Armstrong (ed). Moral Psychology. The Cognitive
Science of Morality: Intuition and Diversity (pp. 181-219). Massachusetts: MIT.
Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: John Wiley& Sons.
Helzer, E. G., Furr, R. M., Hawkins, A., Barranti, M., Blackie, L. E. R. ºi Fleeson, W.
(2014). Agreement on the Perception of Moral Character. Personality and Social
Psychology Bulletin, 40 (12), 1698-1710.
Jones, E. E. ºi Davis, K. L. (1965). From acts to dispositions: the attribution process
in person perception. În L. Berkowitz (ed). Advances in experimental social psychology (pp. 219-266). New York: Academic Press.
Jongtaek, Lee. (2012). Trait desirability and cultural difference in the better-thanaverage effect. Asian Journal of Social Psychology, 15, 261-272.
Kelley, Harold H. ºi Michela, John L. (1980). Attribution theory and research. Annual Review of Psychology, 31, 457-501.
Kemmelmeier, M. ºi Malanchuk, O. (2016). Greater self-enhancement in Western
than Eastern Ukraine, but failure to replicate the Muhammad Ali effect. International Journal of Psychology, 51 (1), 78-82.
Krizan, Z. ºi Suls, J. (2008). Losing sight of oneself in the above-average effect: when
egocentrism, focalism, and group diffuseness collide. Journal of Experimental Social Psychology, 44, 929-942.
Miller, Greg. (2008). The roots of morality. Science, 320, 734-737.
Möller, J. ºi Savyon, K. (2003). Not very smart, thus moral: dimensional comparisons
between academic self-concept and honesty. Social Psychology of Education, 6, 95-106.
Navarette, C. D., McDonald, M. M., Mott, M. L. ºi Asher, B. (2012). Virtual Morality:
Emotion and Action in a Simulated Three-Dimensional “Trolley Problem”. Emotion, 120 (2), 364-370.
Nisbett, R. E., Caputo, C., Legant, P. ºi Maracek, J. (1973). Behavior as seen by the
actor and as seen by the observer. Journal of Personality and Social Psychology, 27
(2), 154-164.
Pagliaro, S., Brambilla, M., Sacchi, S., D’Angelo, M. ºi Ellemers, N. (2012). Initial
impressions determine behaviours: morality predicts the willingness to help newcomers. Journal of Business Ethics, 117, 37-44.
Prinz, Jesse. (2006). The emotional basis of moral judgmnents. Philosophical Explorations, 9 (1), 29-43.
72

Comunicare_perceptie_sociala.qxd

12/15/2016

10:15 AM

Page 73

PERCEPÞIA ªI ATRIBUIREA MORALITÃÞII
Schnall, S., Haidt, J., Clore, G. L. ºi Jordan, A. H. (2008). Disgust as Embodied Moral
Judgment. Personality and Social Psychology Bulletin, 34 (8), 1096-1109.
Stets, Jan E. (2010). The Social Psychology of the Moral Identity. În S. Hitlin ºi S.
Vaisey (eds.). Handbook of the Sociology of Morality (pp. 385-409). New York: Springer.
Van Lange, P. A. M. ºi Sedikides, C. (1998). Being more honest but not necessarily
more intelligent than others: generality and explanations for the Muhammad
Ali effect. European Journal of Social Psychology, 28, 675-680.
Wheatley, T. ºi Haidt, J. (2005). Hypnotic Disgust Makes Moral Judgments More Severe. Psychological Science, 16 (10), 780-784.
Williams, Elanor F. ºi Gilovich, Thomas. (2012). The better-than-my-average effect:
the relative impact of peak and average performances in assessments of the self
and others. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 556-561.
Wojciszke, B., Bazinska, R. ºi Jaworski, M. (1998). On the dominance of moral categories in impression formation. Personality and Social Psychology Bulletin, 24 (12),
1251-1263.
Wojciszke, B. (2005). Morality and competence in person- and self-perception. European Review of Social Psychology, 16, 155-188.

73

Comunicare_perceptie_sociala.qxd

12/15/2016

10:15 AM

Page 74

Comunicare_perceptie_sociala.qxd

12/15/2016

10:15 AM

Page 75

Percepþia socialã
în leadershipul autentic
din sectorul public
Cãtãlina Roºca

Introducere
Ultima recesiune economicã, care a cuprins state puternic dezvoltate
din Uniunea Europeanã ºi de peste ocean, ne-a fãcut sã ne punem serioase întrebãri în legãturã cu performanþele economiei de piaþã ºi, în
special, cu conþinutul etic al afacerilor. O parte considerabilã a populaþiei din aceste þãri, inclusiv din þara noastrã, a suferit din cauza austeritãþii. S-au pierdut bunuri, s-au frânt speranþe, a scãzut calitatea vieþii ºi
starea de bine psihologicã (încrederea, optimismul ºi fericirea) a unor
grupuri mari de oameni, a bugetarilor în cazul þãrii noastre, dar ºi a
populaþiei sãrace sau de condiþie medie. Lãcomia, corupþia ºi urmãrirea
obsesivã a profitului cu orice preþ, ca factori determinanþi ai crizei financiare, ne-au condus la revizuirea teoriei noastre despre leadership,
revenind la caracterul etic al conducerii, la responsabilitate, umanism
ºi autenticitate ºi deci, la reconsiderarea valorilor individuale ºi organizaþionale.
Într-o lucrare anterioarã (Roºca, 2015) am pus în evidenþã caracteristicile leadershipului în sectorul public, diferenþele faþã de sectorul
privat ºi importanþa deosebitã a dimensiunii morale a conducerii, bazate pe valori complexe precum libertatea, democraþia ºi dreptatea, care
apropie comunitatea de administraþie. Percepþia socialã asupra liderului va fi favorabilã numai în mãsura în care acesta va integra pe deplin
norme democratice, unanim acceptate, în actul conducerii ºi va încuraja rolul cetãþenilor atât în formularea, cât ºi în realizarea scopurilor
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comune. Deciziile liderilor din administraþia publicã, centralã sau localã,
afecteazã colectivitãþi mari de cetãþeni, cu mult mai mari decât cele din
sectorul privat. Pe de altã parte, sistemul public nu este o organizaþie insularã, izolatã, faþã de celelalte organizaþii. Cu alte cuvinte, efectele deciziilor luate de administraþie reverbereazã, uneori foarte puternic, la
nivelul societãþilor comerciale cu capital privat, distorsionând sau facilitând activitatea acestora. Spre exemplu, mai multe societãþi comerciale
cu rãspundere limitatã pot intra în faliment deoarece primãria a emis
autorizaþia de construire a unui mall în vecinãtate. În acest caz, percepþia
socialã a micilor comercianþi va fi negativã, argumentând cã acest lucru
conduce la ºomaj ºi scãderea, de regulã, a capitalului autohton dar, pe
ansamblu, populaþia din zona respectivã poate avea o percepþie pozitivã
deoarece are speranþa cã va gãsi produse mai ieftine ºi un mediu comercial mai civilizat.
Exemplul de mai sus pune în discuþie complexitatea caracterului etic
al unei decizii ºi, pe cale de consecinþã, a percepþiei sociale diferenþiate
asupra leadershipului.
Preocupãrile asupra acestor aspecte au suscitat o dezbatere interesantã despre bazele normative ale administraþiei publice care, se pare cã nu
au fost integrate pe deplin în paradigmele de aplicare ale leadershipului.
Altfel spus, cum putem ºi ce ar trebui sã facem ca aceste idealuri normative sã determine o percepþie socialã majoritar favorabilã asupra liderilor din administraþie? Denhardt ºi Campbell (2006, apud Roºca, 2015)
considerã cã leadershipul din sectorul public ar trebui sã cultive valori,
norme democratice ºi moralitate în toate demersurile întreprinse, dar
mai ales iniþierea ºi susþinerea unui dialog mutual permanent între lider ºi cetãþeni. Numai în acest fel cetãþenii vor dezvolta un simþ de apartenenþã la comunitate ºi de apropiere faþã de conducere. Cu timpul,
acest proces va cristaliza atitudini critice, dezvoltarea unor grupuri de
cetãþeni angajaþi ºi implicaþi ºi, în final, a unei societãþi civile în care oamenii lucreazã împreunã pentru a-ºi exprima interesele în contextul nevoilor comunitãþii. Studii întreprinse (Stãnescu & Roºca, 2010) privitoare
la selecþia ºi formarea managerilor publici au pus în evidenþã acordarea
intereselor administraþiei cu cele ale cetãþenilor ºi, cu toate acestea, unele probleme încã persistã. Care ar fi soluþia?
În acest sens, reflexia academicã propune un nou tip de lider: liderul autentic.
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Liderul autentic
Modelul gamei complete de leadership (Avolio & Bass, 2009, citat în
Roºca, 2015) care propune trei stiluri de conducere: transformaþional,
tranzacþional ºi laissez-faire a fost permanent îmbunãtãþit ºi nuanþat prin
concluziile desprinse dintr-o multitudine de cercetãri empirice cantitative. Astfel, au apãrut concepte noi în leadership (liderul moral, liderul
eficient, liderul rezonant etc.) prin considerarea importanþei valorilor
în activitatea de conducere, sau prin îmbogãþirea leadershipului cu competenþele provenite din inteligenþa emoþionalã. În pofida acestor progrese
evidente, teoria conducerii este departe de a se opri la acest nivel. Noi
paradigme inspirate din practica socialã perfecþioneazã leadershipul, îi
conferã noi dimensiuni ºi-l menþine în atenþia preocupãrilor academice.
Liderul autentic este o apariþie relativ recentã în gama largã de stiluri
de conducere (Avolio & Gardner, 2005; George & Sims, 2007; Walumbwa
et al., 2008; Freeman & Auster, 2011, 2012; Lopez et al., 2015). Desigur,
ca noutate, ideea de autenticitate în conducere a suscitat o mulþime de
interpretãri. Din perspectivã psihologicã, liderul autentic are câteva caracteristici, mai degrabã nuanþate, care-l diferenþiazã de celelalte tipuri
de leadership (transformaþional, carismatic etc.). Astfel, Avolio ºi Gardner
(2005) sugereazã faptul cã autenticitatea este un concept care aparþine
sinelui esenþial ºi, în primul rând, ar însemna sã fi sincer cu tine însuþi,
adãugând cã rãdãcinile acestei interpretãri sunt reprezentate de ceea ce,
în general, numim psihologia pozitivã. Aceastã ultimã referire este foarte
importantã deoarece altfel, filosofii ar putea reacþiona, argumentând cã
au existat, de-a lungul istoriei, foarte mulþi conducãtori autentici, dar
care au comis lucruri reprobabile, aducând multã suferinþã celorlalþi.
George ºi Sims (2007), probabil inspiraþi de imperativul lui Nietzsche:
„Devino ceea ce eºti!”, considerã cã un lider nu trebuie sã încerce sã fie
ceva ce nu este. Ei apropie autenticitatea de conceptul de autoactualizare
(self-actualization), care se referã la aptitudinea persoanei de a-ºi pune în
valoare capacitãþile potenþiale, respectiv ceea ce este pozitiv în structura
personalitãþii sale.
Marele psihoterapeut american Carl Rogers (2008) dezvoltã teoria
actualizãrii sinelui, considerând cã existã o tendinþã înnãscutã de actualizare, adicã de a ne dezvolta propriile potenþialitãþi constructive, sãnãtoase. El afirmã cã indivizi creatori, precum El Greco, Hemingway sau
Einstein, ºtiau cã opera ºi gândirea lor erau ideosincratice. În loc sã accepte în mod eronat normele preponderente ºi sã-ºi ascundã adevãratele
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sentimente în spatele unei mãºti acceptate social, ei au avut încredere
în propria lor experienþã interioarã ºi au persistat în sarcina dificilã, dar
esenþialã de a fi ei înºiºi. „A fost ca ºi cum (El Greco) ºi-ar fi spus: «Artiºtii
buni nu picteazã aºa, dar eu pictez aºa.»” (p. 250).
Într-o lucrare recentã (Roºca, 2015) am analizat câteva caracteristici
principale ºi trãsãturi de personalitate ale liderului, printre care ºi integritatea. Precizam cu acest prilej cã „integritatea are un conþinut moral
reprezentat prin verticalitate, cinste, adeziunea nezdruncinatã la adevãr,
modestie (recunoaºterea propriilor defecte ºi a propriilor greºeli), onestitate, principialitate (cod etic) ºi, mai ales, prin afiºarea acestora indiferent de interlocutor sau de situaþie. Din gesticã, posturã ºi, mai ales, din
modul de abordare a unei discuþii, îþi poþi da uºor seama cã te afli în
faþa unui om integru, strãin de bârfe, cleveteli, combinaþii, linguºeli ºi
interese oneroase. Integritatea conduce la apariþia ataºamentului subordonaþilor faþã de lider. Un lider integru este incapabil de infidelitate
faþã de datorie, obligaþii sau promisiuni” (p.40).
Dacã vom compara autenticitatea, a cãrei sens lingvistic este „conformã cu adevãrul, a cãrei realitate nu poate fi pusã la îndoialã” (cf. DEX s.v.)
cu integritatea, descrisã mai sus, vom ajunge la concluzia cã, chiar dacã
cele douã noþiuni nu sunt identice, acestea se întrepãtrund, conþinând
numeroase similitudini. Ori, dacã integritatea atrage ataºamentul emoþional al subordonaþilor, ne aºteptãm ca ºi liderul autentic sã fie perceput
preponderent pozitiv de cãtre ceilalþi.
De altfel, autenticitatea, ca virtute, a fost admiratã social din timpuri
strãvechi. Ne amintim de Hamlet, atunci când Polonius îl sfãtuieºte pe
Laertes, fiul sãu, sã fie autentic: „asta mai presus de toate: pentru tine
însuþi sã fi adevãrat!”
Revenind la Carl Rogers (2008), pe care îl considerãm teoreticianul
cel mai prestigios al autenticitãþii, acesta afirmã cã nu poþi dezvolta o relaþie „…dacã nu te dezvãlui pe tine ca persoanã ºi-l abordezi pe celãlalt,
ca pe un obiect… Nu ajutã sã mã port ca ºi cum aº cunoaºte rãspunsurile,
atunci când nu le ºtiu. Nu foloseºte la nimic… sã încerc sã-mi pun o
mascã, sã mã port la suprafaþã într-un fel, când în interior simt ceva foarte diferit… cu cât voi fi mai autentic în relaþie, cu atât aceasta va fi mai
utilã. Asta înseamnã cã trebuie sã fiu conºtient de propriile sentimente,
atât cât este posibil” (pp.49-50). Invitaþia spre asertivitate, integritate ºi
inteligenþã emoþionalã este evidentã.
Abordarea umanistã a lui Rogers a suscitat, de-a lungul timpului, multe
comentarii, unele rezervate sau chiar critice. Sunt însã ºi multe aserþiuni
rogersiene care sunt unamim acceptate. Astfel, el considerã cã pentru
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a putea fi sãnãtos din punct de vedere psihic, fiecare dintre noi trebuie
sã urmãreascã acele potenþialitãþi interioare pozitive, proprii fiecãruia.
Autenticitatea devine aºadar un deziderat, adesea greu de obþinut.
Suntem condiþionaþi social sã purtãm tot felul de mãºti, sã inducem celorlalþi o imagine diferitã faþã de ceea ce suntem, în funcþie de interesele noastre ºi de situaþie. Dusã la extrem, aceastã conduitã ne poate face
ca, la un moment dat, sã ne înstrãinãm ºi sã nu mai ºtim nici noi cine
suntem de fapt.
Astfel, de obicei, „puterea corupe” ºi, în cazul unei persoane ajunse
într-o poziþie de conducere, putem asista la transformãri bruºte ºi neaºteptate a setului atitudinal ºi a conduitei relaþionale. Dintr-un bun coleg, cooperant, afabil, modest, rezonabil ºi altruist, „uns ºef” el devine
arogant, auto-suficient, egoist, îngâmfat ºi dominator. Interesant este ºi
faptul cã dacã, dintr-un motiv sau altul, personajul nostru „picã” de pe
poziþia înaltã unde „a fost cocoþat”, el redevine acelaºi „om normal” de
dinainte ºi-þi povesteºte cu multã convingere ce lucruri mãreþe ar fi putut
el realiza dacã era lãsat ºef în continuare ºi ce iubit era el de subordonaþi. În acest caz ne întrebãm care este adevãratul caracter al personajului nostru cameleonic? Este evident o lipsã de autenticitate. A fi autentic
presupune procese continue de introspecþie, autoînþelegere ºi conectare
cu ceilalþi. În primul rând, urmarea îndemnului scris cu cinstire pe frontispiciul Tempului lui Apollo din Delphi: „Cunoaºte-te pe tine însuþi!”
Liderul autentic pãstreazã o relaþie deschisã ºi sincerã cu membrii
echipei. El este conºtient de punctele lor forte (atuuri), dar ºi de limitele ºi vulnerabilitãþile lor, precum ºi de posibilitãþile fiecãrui subordonat pentru a performa într-o anumitã sarcinã. Este conºtient totodatã
de climatul emoþional de la nivelul echipei, introducând, atunci când
este necesar, factori de progres pentru motivarea angajaþilor într-o activitate lipsitã de stres ºi realizatã cu efort optim, bine dozat. Fiind drept
ºi cinstit în repartizarea resurselor, aplicând o politicã echitabilã de recompense ºi sancþiuni, orientând organizaþia spre ceea ce simte cã poate
sã facã, el ºi echipa sa, dar folosind permanent argumentul moral în activitatea sa de conducere, liderul autentic se bucurã de aprecierile celorlalþi ºi poate atrage o percepþie socialã pozitivã, pe care le utilizeazã
pentru a-ºi motiva subordonaþii ºi a-i îndrepta spre obiective înalte.
Explicând liderul autentic prin autoactualizare ºi integritate am acoperit o parte din caracteristicile sale. Cu toate acestea, el are ceva în plus
care îl situeazã pe o poziþie solidã, alãturi de celelalte stiluri de conducere, cunoscute pânã acum în literatura de specialitate.
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Valorile din perspectiva
psihologiei organizaþionale
Discuþia despre valori, ca principii sau standarde comportamentale,
reprezentând modul cuiva de a discerne asupra a ceea ce este important în viaþã este veche. Socrate, Platon ºi Aristotel vorbeau cu multã consideraþie despre virtuþi care ar influenþa purtarea omului ºi i-ar conferi
totodatã, o frumuseþe interioarã. Apoi, de-a lungul timpului pânã astãzi,
studiul valorilor a suscitat interesul filosofiei, sociologiei, psihologiei,
eticii, axiologiei ºi, în special, literaturii. Se ºi spune cã în domeniul valorilor toate disciplinele mai sus amintite au descoperit lucruri pe care
literatura deja le descoperise. În faþa acestui tumult de preocupãri multidisciplinare nu ne va surprinde faptul cã existã numeroase definiþii,
caracterizãri ºi puncte de vedere diferite în legãturã cu valorile. Într-o
meta-analizã cuprinzãtoare asupra studiilor despre valori, Woodward ºi
Shaffakat (2014) prezintã o suitã de definiþii/descrieri ale valorilor. Ne
putem permite sã amintim câteva, preciznd ºi sursa bibliograficã a autorilor mai sus amintiþi: o valoare poate fi vãzutã „ca o concepþie, explicitã sau implicitã, a ceea ce un individ sau un grup considerã ca fiind
dezirabil ºi în termenii cãreia el/ea sau ei alege/aleg din moduri alternative disponibile, mijloacele ºi finalitãþile acþiunii” (Guth & Tagiuri, 1965,
pp. 124-125); „valorile servesc ca autoritãþi în numele cãrora sunt fãcute
alegerile ºi realizate acþiunile” (Morrill, 1980, p. 62), o valoare este „o
stare psihologicã, o relaþie sau o condiþie materialã obiectivã pe care cineva cautã sã o obþinã” (Super, 1980, p. 130); valorile sunt „dispoziþii
deplasabile, care transced dincolo de situaþii aparente ºi obiecte actuale”
(Bourdieu, 1990, p. 53); valorile conþin credinþe pe care oamenii le au
ºi care ghideazã comportamentele ºi acþiunile lor (Feather, 1995); valorile sunt „atribute” folosite de oameni pentru a se defini pe sine ºi care alcãtuiesc o importantã componentã a conceptului de sine (Verplankeen,
2004) ºi multe altele.
Am fãcut aceastã trecere în revistã a concepþiilor, unele destul de diferite, despre valori, tocmai pentru a ne da seama de complexitatea acestora. Este ca în cazul persoanelor nevãzãtoare care, dorind sã cunoascã
un elefant în „carne ºi oase”, îl descriu doar prin intermediul pãrþii pe
care au atins-o. Când este vorba de analiza conceptualã a valorilor în literaturã, lucrurile se complicã ºi mai mult, de multe ori ele fiind confundate cu atitudini, credinþe, nevoi, obiective.
80

Comunicare_perceptie_sociala.qxd

12/15/2016

10:15 AM

Page 81

PERCEPÞIA SOCIALÃ ÎN LEADERSHIPUL AUTENTIC

Totuºi, sunt douã lucruri care ar trebui sã ne atragã atenþia. Primul
se referã la rolul valorilor în organizaþii. Astfel, Schein (1985, citat în
Woodward & Shaffakat, 2014) considerã cã valorile sunt elementele vitale ale unei culturi organizaþionale, iar Mitchell ºi O’Neal (1994, citat
în Woodward & Shaffakat, 2014) aratã cã ele acþioneazã ca principii care
conduc spre managementul efectiv în organizaþii. Este important pentru organizaþii sã-ºi defineascã în mod clar valorile, standardele de calitate, procedurile, toate acestea formând baza practicilor ºi strategiilor
organizaþionale. Valorile ar trebui transpuse în aºteptãri de la locul de
muncã, în relaþionarea cu publicul ºi, în mod special în rolurile ºi sarcinile angajaþilor.
Al doilea se referã la contribuþia importantã a lui Shalom Schwartz în
teoria valorilor. Schwartz (1999, 2004, 2006) defineºte valorile ca obiective trans-situaþionale dezirabile, care variazã în importanþã ºi servesc atât
ca principii directoare în viaþa unei persoane sau altei entitãþi sociale.
El le înþelege ca standarde de duratã, asumate voluntar sau funcþii de
referinþã care determinã stabilitate între nevoile unei persoane, fluiditate ºi eficacitate a interacþiunilor sociale ºi astfel, supravieþuirea grupului. Valorile nu sunt rezultate ci, mai degrabã, modalitãþi de a conduce,
modela ºi direcþiona acþiunile unui individ.
Revenind la varietatea de definiþii ºi caracterizãri ale valorilor constatãm cã descrierile ºi conceptualizãrile valorilor nu sunt nici simple ºi
nici consecvente. Mai mult, teoreticieni diferiþi, în intenþia de a le defini, genereazã un plus de confuzie. Totuºi, câteva elemente sunt comune
ºi semnificative (Woodward & Shaffakat, 2014): valorile înþelese ca standarde ºi principii directoare; asociate credinþelor, atitudinilor, nevoilor,
motivaþiilor ºi obiectivelor dezirabile, dar mult mai abstracte ºi fãrã a se
confunda cu acestea; aplicarea lor în multiple situaþii din viaþa noastrã
rãmânând relativ stabile ºi având o influenþã fundamentalã în alegerile
fãcute de oameni: gândire, emoþii, comportamente ºi acþiuni.
Existã în axiologie o teorie consistentã a valorilor: ierarhia valorilor,
conflicte între valori, orientarea de valoare, sisteme de valori ºi altele.
Pentru un cercetãtor în domeniul organizaþiilor, partea care „doare” nu
este neapãrat complexitatea conceptualã a valorilor, ci faptul cã ele, tocmai din pricina acestei complexitãþi, sunt greu de mãsurat. Ele nu pot
fi observate direct, precum comportamentul, atitudinile, opiniile etc. ºi,
de aceea, cel puþin psihologii organizaþionali au evitat pânã acum sã le
supunã cercetãrilor empirice. O încercare în acest sens (Roºca, 2015) a
constat în aplicarea Chestionarului de valori Schwartz unor respondenþi
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din mediul universitar (studenþi ºi masteranzi) prin comparaþie cu persoane private de libertate din Penitenciarul Târgºor, judeþul Prahova.
Pentru liderii autentici înþelegerea valorilor personale, profesionale
ºi organizaþionale este vitalã. Din aceastã perspectivã ei sunt definiþi ca
„…aceia care sunt perfect conºtienþi de modul în care gândesc sau se
comportã ºi de modul în care sunt priviþi de cãtre ceilalþi, ca fiind conºtienþi de propriile valori, dar ºi de cele ale altora, atât valori cât ºi perspective morale, cunoºtinþe ºi puncte tari; conºtienþi de contextul în care
acþioneazã; fiind încrezãtori, plini de speranþã, optimiºti, adaptabili ºi cu
un caracter moral superior” (Avolio et al., 2004, p. 4 apud Woodward &
Shaffakat, 2014). În concepþia aceloraºi autori, liderii autentici sunt caracterizaþi ca deþinând valori care accentueazã bunãstarea membrilor
echipelor pe care le conduc, spre deosebire de cei neautentici care sunt
indiferenþi ºi iresponsabili, cu valori orientate cãtre sine, sacrificându-i
pe cei pe care îi reprezintã.

Responsabilitatea socialã
ca valoare a leadershipului autentic
Responsabilitatea este una dintre valorile centrale ale liderului autentic. Dupã Marele Dicþionar al Psihologiei (2006, s.v.), responsabilitatea
este definitã ca necesitatea sau obligaþia moralã de a îndeplini o datorie
sau un angajament, înglobând noþiunile de competenþã, putere, direcþie
ºi asumare. Aceasta are, în accepþiunea noastrã (Roºca, 2015) o sferã
mult mai largã în cazul liderului autentic, trecând de la responsabilitatea
asupra echipei sau organizaþiei, la cea care se rãsfrânge asupra unor grupuri mari de oameni. De multe ori, deciziile individualiste, egoiste, nesãbuite ale unor lideri pot cauza efecte negative majore populaþiei.
Liderii autentici responsabili social sunt orientaþi cãtre binele public,
ceea ce le conferã o puternicã percepþie socialã pozitivã. Ei fac lucruri
pentru ºi împreunã cu ceilalþi, coopereazã fãrã condiþii cu aceºtia, le utilizeazã talentele pentru binele colectiv ºi nu doar pentru sine. Posedã o
sensibilitate interpersonalã ridicatã, nu sunt abuzivi, profitori, coercitivi,
revanºarzi ori posesivi. Simþul lor de rãspundere constã în îndeplinirea
întocmai a sarcinilor asumate în concordanþã cu propria conºtiinþã (conºtiinþa asumatã), dar numai prin respectarea ºi susþinerea regulilor sociale.
La fel ca liderii, organizaþiile pot fi mai mult sau mai puþin responsabile ºi autentice. În topul preferinþelor populaþiei asupra unor organi82
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zaþii le vom întâlni pe cele care induc încredere, responsabilitate, spirit
etic, autenticitate. Cu toate acestea, autenticitatea organizaþionalã este
mult mai nuanþatã decât cea a unei persoane sau a unui lider autentic.
În primul rând, pentru a deveni autenticã o organizaþie este necesar sã
comunice valorile sale, sã dezvolte o culturã organizaþionalã care sã încurajeze persoanele cu care relaþioneazã sã devinã ele însele autentice.

Identificarea cu grupul ºi coeziunea grupalã
ca efecte ale leadershipului autentic
Existã organizaþii în sectorul public în care munca în echipã are o
importanþã deosebitã. Este vorba, în principal, de organizaþii angajate
în sigurantã sau situaþii de urgenþã. În cazul pompierilor, spre exemplu,
sau în situaþia unei intervenþii complexe de urgenþã a SMURD-ului,
coeziunea echipei ºi identificarea cu grupul devin condiþii esenþiale pentru salvarea unor vieþi omeneºti sau pentru limitarea unor pagube materiale semnificative.
Într-o cercetare recentã, Lopez et al. (2015) au gãsit o corelaþie directã ºi pozitivã între leadershipul autentic, coeziunea echipei ºi identificarea cu grupul. În psihologia organizaþionalã este recunoscut rolul
coeziunii grupale în obþinerea performanþei în general ºi, cu deosebire,
în organizaþiile cu o pondere mai mare de risc (militare, poliþie, pompieri, salvamont etc.). Foarte vizibilã, de marele public, este performanþa
unor echipe sportive datoratã coeziunii. Carron, Brawley ºi Widmeyer
(1998) definesc coeziunea drept „un proces dinamic care se reflectã în
tendinþa unui grup de a rãmâne împreunã ºi de a rãmâne uniþi în urmãrirea obiectivelor instrumentale ºi/sau satisfacerea nevoilor afective ale
membrilor” (p. 213). Existã, aºadar, ºi grupuri informale (colegi de liceu
sau de facultate dupã absolvire, grup de prieteni etc.) care pot pãstra o
puternicã coeziune bazatã pe ton hedonic (plãcerea de a fi împreunã),
ºi nu neapãrat pentru obþinerea unor performanþe.
Literatura de specialitate în domeniul sociologiei, psihologiei sociale
sau a psihologiei organizaþionale a pus în evidenþã, de foarte multã vreme, factorii care influenþeazã coeziunea unei echipe, precum: omogenitatea grupului, istoricul sãu, rolul liderului, stadiul în care se aflã grupul
etc. Spre exemplu, este cunoscut faptul cã, de regulã, în stadiul final,
adicã dacã grupul urmeazã sã se dizolve ca urmare a terminãrii misiunii sale (o clasã de elevi dupã bacalaureat, o echipã de consultanþi dupã
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terminarea proiectului etc.) sau ca urmare a unor decizii exterioare grupului (disponibilizãri, restructurãri sau diferite schimbãri organizaþionale) coeficientul de coeziune grupalã scade.
Lopez ºi colaboratorii (2015) au pus în evidenþã rolul liderului autentic în susþinerea ºi dezvoltarea coeziunii grupale prin promovarea
componentelor care au legãturã cu consolidarea grupului. Unul din factorii de progres care stimuleazã coeziunea, aplicat de liderul autentic,
este identificarea cu grupul, respectiv inducerea unei puternice percepþii
de apartenenþã la grup, atât a lui, cât ºi a membrilor grupului. Este un
proces de influenþã socialã, care are ca scop identificarea liderului autentic cu grupul ºi, în final, cu organizaþia. Dacã acest demers reuºeºte
vom putea sesiza la nivelul liderului ºi a membrilor grupului comportamente de cetãþenie organizaþionalã, precum: ataºament emoþional faþã
de organizaþie, autodisciplinã, cooperare necondiþionatã ºi, cu timpul,
valori comune. Ajuns la acest nivel, medierea liderului autentic devine
mai uºoarã. El nu se mai pierde în atenuarea unor conflicte sterile, cel
mult poate încuraja conflictele constructive ºi se poate concentra pe dezvoltarea grupului pentru atingerea unor obiective înalte.
Cu alte cuvinte, un grup puternic coeziv, orientat pozitiv, este „visul
frumos” al oricãrui lider. Pentru a transforma acest vis în realitate, liderul
autentic foloseºte o strategie interesantã. Ridicã nivelul coeficientului de
coeziune grupalã prin accelerarea ºi susþinerea procesului de identificare cu grupul, respectiv cu organizaþia. În felul acesta încurajeazã membrii echipei sã-ºi dezvolte capacitãþile psihologice pozitive, favorizând
astfel un climat etic afabil. Identificarea cu grupul ca factor determinant
al coeziunii grupale ar putea fi luat în considerare în proiectarea programelor de team-building ºi training.
Desigur, este o utopie sã-þi închipui cã, în câteva rânduri, poþi face o
analizã pertinentã a unui stil de leadership, mai ales cã, dacã vom avea
curiozitatea, vom constata cã deja literatura de specialitate ºi cercetãrile
empirice dedicate liderului autentic sunt consistente. Deja au apãrut
controverse, puncte de vedere diferite ºi tot arsenalul de supoziþii, negãri
sau strigãte entuziaste de aprobare, cu care suntem obiºnuiþi în activitatea ºtiinþificã. Câteva lucruri sunt evidente. În primul rând este clar
cã, urmare a recesiunii economice recente, leadershipul, mai ales cel din
sectorul public, a marcat un eºec profund, fiind, pe drept, stigmatizat
de populaþie. S-a frânt încrederea unor comunitãþi largi asupra stilurilor
de conducere considerate tradiþionale. De aici necesitatea de a gãsi un
nou stil de conducere, mai apropiat de valori, de moralã, mai autentic.
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În al doilea rând, ideea de profit ca „placa turnantã” a capitalismului,
cel puþin în cazul leadershipului din secorul privat, trebuie reconsideratã.
Încercãrile, unele reuºite ºi cu bune rezultate, de a aplica paradigmele
conducerii din sectorul privat la sectorul public au nevoie sã fie regândite, în sensul cã aici profitul nu înseamnã altceva decât binele public.
Binele comunitãþii nu se supune neapãrat unor legi contabile, ci trebuie sã aibã ca rezultat ataºamentul cetãþenilor ºi percepþia socialã majoritar pozitivã a acestora faþã de lider. În fine, studiul de faþã a dorit sã
atragã atenþia asupra faptului cã demersurile teoretice ºi aplicative în leadership nu s-au oprit ºi sunt departe de a fi finalizate. Liderul autentic,
apãrut de curând, este un exemplu care va suscita, cu siguranþã, interesul epistemic al cercetãtorilor români.
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Un azil prin ochii a doi clandestini
George Tudorie

Introducere
Azilul de alienaþi este un fragment al trecutului recent, nu un dat al
prezentului. ªi totuºi azilul continuã sã fie o prezenþã – ca ancorã a memoriei culturale, ca metaforã, ca termen în diverse comparaþii sau analogii.
Un motiv, cel puþin, este evident. Observatori critici redescoperã periodic ideea cã existã adevãruri despre o comunitate care pot fi recuperate
doar cartografiind limitele pe care acea comunitate ºi le-a trasat. Teritoriul azilului, reprezentând prima dintre aceste limite, normalitatea, a fost
de timpuriu obiect de fascinaþie pentru cei care voiau sã-ºi punã concetãþenii în faþa unei oglinzi moralizatoare. Astfel de fabule etice exotice
ridicã ele însele probleme morale ºi implicã o epistemologie îndoielnicã.
Modul în care azilului de pe insula Blackwell este descris în secolul al
XIX-lea de doi vizitatori – Charles Dickens ºi Elizabeth Cochran/ Nellie
Bly – ilustreazã aceste probleme.
***
Pe 12 februarie 1842, Charles Dickens ajungea în New York, venind
dinspre Boston. Era prima sa vizitã în Statele Unite, însã faima îl precedase. Primirea fastuoasã din Noua Anglie se repeta, 3000 de oameni
cumpãrau bilete la preþuri extravagante pentru a-l întâlni, iar ziarele locale aveau ocazia sã insinueze cã scriitorul s-a lãsat transformat în produs itinerant (Aycock Metz, 2008, p. 219). Dickens le va rãspunde, de
altfel, în toamna aceluiaºi an în Notele sale americane. Ziarul newyorkez,
o hidrã cu 50 de feþe specializatã în „amuzament” tare ºi minciuni toxice (Dickens, 1842/2009, pp. 210-211), este o vietate endemicã, la fel
ca porcul fãrã îndoialã „republican” care duce o viaþã independentã pe
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strãzi ºi nu are complexe în a trata de la egal la egal cu oricine (1842/
2009, pp. 205-208).
Cititorul Notelor nu ar putea rata, trecând de la cartea poºtalã cosmetizatã a Bostonului (Tambling, 2001, pp. 29-30) la amalgamul strident ºi
precar al New Yorkului, ironia1 demascãrii lui Dickens drept amator de
compromisuri. Dincolo de strãlucirea mondenului ºi de obiºnuitul apetit
al lumii bune pentru artiºti celebri, itinerariul american al scriitorului
va intersecta deliberat spaþii sumbre – inclusiv, sau mai ales, cele ale New
Yorkului. Oraºul, aflat într-o expansiune tulbure ºi prins în vârtejul imigraþiei, va fi generos în acest sens. Reformistul ºi moralistul Dickens, el
însuºi cu o istorie marcatã de sãrãcie, este interesat de sãraci, de imigranþi ºi de foºti sclavi, de deþinuþi ºi de alienaþi – ºi de instituþiile în care
aceºtia, dupã ideile secolului, ar fi trebuit sã gãseascã ajutor, îndreptare
sau refugiu.
În Manhattan, mahalaua Five Points, insalubrã ºi periculoasã („tot
ceea ce este detestabil, cãzut ºi descompus se gãseºte aici”2 – Dickens,
1842/2009, p. 216), este strãbãtutã noaptea3 sub protecþia poliþiei. Aflatã
în apropiere, închisoarea supranumitã The Tombs („Criptele”), în care
Dickens are drept ghid un gardian rudimentar, este etichetatã drept
„ruºine chiar ºi pentru cel mai despotic imperiu din lume” (1842/2009,
p. 219). Tot preocuparea pentru viaþa celor închiºi sau excluºi îl va
duce pe scriitor peste East River, pe Long Island. În drum, în orbita mai
apropiatã a oraºului, Dickens viziteazã azilul pentru alienaþi sãraci de pe
Blackwell Island (redenumitã acum Roosevelt Island). Tocmai aici, cu
cele câteva pagini lãsate de Dickens despre aceastã instituþie, poate începe ºi povestea cuprinsã în acest capitol.
Dickens nu inaugureazã, scriind despre Blackwell, un gen (distincþie
de altfel mai mereu îndoielnicã), dar este un participant notabil – ºi suficient de timpuriu – la consolidarea sa. Genul respectiv este, în mare,
o varietate a lui descendit ad inferos.4 Naratorul, cineva cu o voce, coboarã
într-un domeniu mut, un habitat al damnaþilor, al celor care nu au sau
cãrora li s-a amputat vocea. Naratorul le împrumutã acestora vocea sa,
iar acest vicariat are fie implicit, fie adesea explicit, pretenþii salvatoare.
Manevra este recurentã: pentru cei cu înclinaþii religioase, Isus merge
în iad dupã drepþi, pentru cititorii de science fiction, Ender Wiggin devine
Speaker for the Dead.5 Aici am însã în vedere un teritoriu mult mai restrâns.
Adâncul în care se coboarã este cel al nebuniei. Salvarea – extragerea
victimelor din abis prin reconstituirea perspectivei lor – ia forma unui
imperativ empatic în care se amestecã porniri umaniste ºi paternaliste,
un Verstehen naiv ºi o infantilizare programaticã.
88

Comunicare_perceptie_sociala.qxd

12/15/2016

10:15 AM

Page 89

UN AZIL PRIN OCHII A DOI CLANDESTINI

Din momentul în care nebunia devine o preocupare instituþionalã
pentru societãþile occidentale, din momentul în care cei consideraþi nebuni sunt închiºi pentru a proteja societatea sau pentru a-i proteja de
societate, spaþiul în care aceºtia trãiesc, azilul, devine destinaþie pentru
un astfel de turism narativ. Reduºi la tãcere ºi ascunºi, alienaþii nu-s în
postura de a-ºi face cunoscutã condiþia ºi eventual de a cere alt tratament.
Muþenia lor este, la limitã, o chestiune de definiþie; delirul nu este o specie de discurs, ci un tip de zgomot, de simptom. Alienaþii sunt în schimb
subiecþi excelenþi pentru diverºi samariteni, nefericirea lor, odatã excavatã, urmând a fi parþial dezamorsatã. Iar dacã punerea carierei de alienat a altora în cuvinte presupune un punct de vedere situat fie pe un
piedestal al superioritãþii morale, fie, mai puþin naiv, nicãieri, în purã
obiectivitate, sigur cã o astfel de agendã este admirabilã. Sau, în orice caz,
rãul mai mic. Agenda ca atare nu este temã de reflecþie, ci se subînþelege.
Când eroii acestui spaþiu provin din interior, ei sunt în general savanþi
luminaþi – de exemplu acel Pinel care poartã încã în mâini lanþurile
rupte ale alienaþilor în grupul statuar de la intrarea spitalului Salpêtrière.
Când însã eroii vin din afarã – ºi de aceºtia este vorba aici – mutarea
tipicã este expunerea, popularizarea scandalosului situaþiei alienaþilor ºi
somaþia adresatã societãþii de a vedea dincolo de zidul azilului. De a vedea, mai exact, ceea ce naratorul – în fond un clandestin în azil – aratã
drept realitate obiectivã a acestuia ºi urgenþã moralã generalã. Fãrã a
bagateliza astfel de denunþuri, este cazul sã avem în vedere contrafacerea care le este inerentã.
Fondatã pe ideea refugiului în faþa unor imperative externe care
suspendã responsabilitatea ºi, eventual, vina individualã, apoi parte din
sistemul emergent al psihiatriei (care a injectat conþinut medical în respectivele imperative), instituþia azilului s-a pliat cu greu ºi rar peste propria imagine. Cel puþin retrospectiv, acesta pare sã fi fost diagnosticul
preferat: deraiere permanentã de la ce azilul ar fi trebuit sã fie. În loc
de vindecare, coerciþie, în loc de salubritate, mizerie, în loc de reconstituire a persoanei, depersonalizare. S-ar putea spune cã prin natura sa,
prin speranþa prematurã pe care a fost construit, azilul a fost o þintã
facilã, aproape inevitabilã. Societatea poate fi confruntatã ºi cu neajunsurile închisorilor, spitalelor sau ale ºcolilor, dar necesitatea acestora este
foarte greu de contestat. Azilul însã a putut fi aruncat în obrazul comunitãþilor drept ruºine ºi eºec nenecesar, în obrazul psihiatriei drept
aventurã ºi imposturã. ªi chiar dacã atacurile au pretins adesea drept orizont reforma – readucerea acestor instituþii la promisiunea lor iniþialã
de vindecare ºi refugiu, demonizarea lor a umflat valul care, în a doua
89

Comunicare_perceptie_sociala.qxd

12/15/2016

10:15 AM

Page 90

COMUNICARE ªI PERCEPÞIE SOCIALÃ

jumãtate a secolului trecut, a mãturat sistematic azilul de pe harta medicalã ºi a protecþiei sociale.
Poveºtile spuse despre azil, uneori în numele celor internaþi, au fost
parte din acest angrenaj demolator. Chiar dacã o evaluare cantitativã nu
are sens, efectele acestui tip de discurs trebuie discutate (genul, în fond,
a supravieþuit azilului). Demascãrile pe care le am în vedere au împãrtãºit
în diverse mãsuri diagnosticul descris mai sus – ele l-au consolidat ºi au
contribuit la popularizarea sa. Pânã la cruciada antipsihiatricã din anii
1960, tradusã în cultura popularã anglofonã de Kesey ºi Fuller,6 incursiunile de secol al XIX-lea precum cele ale lui Dickens sau, vom vedea mai
departe, Nellie Bly coloraserã deja percepþia publicã a azilului. Ceea ce,
desigur, nu a fost rãu. Azilul era adesea un scandal moral. Ceea ce-mi
propun aici nu este invalidarea evidentului, ci o foarte sumarã restaurare a nuanþelor.
Dispariþia azilului nu este povestea unei victorii asupra întunericului,
ci o paletã de griuri. În numele eradicãrii arbitrariului ºi suferinþei, unele tipuri de suferinþã au fost într-adevãr reduse, dar altora li s-a deschis
calea. Un eºec flagrant al societãþii – paradigma instituþiei totale – a fost
înlocuit cu eºecuri cel puþin la fel de penibile. Populaþii vulnerabile au
pãrãsit, tot în numele unor idei generoase impuse ex caelo, shock corridor-ul
azilului pentru a dormi pe stradã sau în penitenciar, au scãpat de substanþele drãmuite în infamul acvariu al asistentelor pentru a depinde de
cele drãmuite pe la colþuri rãu famate. Are sens aºadar sã revenim la
poveºtile celor care au coborât în azil pentru a-l identifica drept simulacru pentru a înþelege nu doar revolta lor legitimã, nu doar nevoia de
a spune ceva despre ceea ce era evident un scandal, ci ºi saltul de la acestea la însuºirea unei perspective imposibile. Enter Dickens.
***
Deschis în 1839 („Blackwell’s Island Asylum”, f.a.), azilul de pe insula
Blackwell era destinat alienaþilor care nu-ºi permiteau internarea într-o
clinicã privatã. Clãdirea nu este ridicatã întâmplãtor pe o insulã. Municipalitatea construieºte de fapt pe Blackwell un complex de instituþii în
care sã fie internaþi ºi þinuþi la distanþã de oraº nu doar pacienþi, ci ºi
deþinuþi. Din punct de vedere al concepþiei arhitecturale, azilul respectiv este anterior cu doar câþiva ani impunerii normelor propuse de
Thomas Kirkbride (aºa-numitul „plan Kirkbride”7, datat de obicei 1854)
pentru construcþia noilor instituþii pentru alienaþi din Statele Unite. Dar
ideea de „tratament moral” al alienaþilor, care îl va ghida pe Kirkbride,
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era deja în aer. Azilul vindecã pentru cã este un loc al ordinii ºi liniºtii,
pentru cã oferã un model de bunã viaþã burghezã (personalul) ºi un
peisaj exemplar (clãdiri monumentale, spaþii largi ºi aerisite, parcuri).
Blackwell nu este aºadar construit ca o închisoare; are un corp central
cu o scarã monumentalã (singurul element care supravieþuieºte ºi azi),
iar pavilioanele dau spre pajiºti bine îngrijite. La doar trei ani de la deschidere, Dickens nu va gãsi însã aici peisajul ideal al tratamentului moral.
„Clãdirea e frumoasã”, noteazã scriitorul, însã „n-am vãzut nimic din
sistemul benefic (en. salutary) care mi-a fãcut o impresie atât de bunã
în alte pãrþi.” (Dickens, 1842, p. 221). Departe de imaginea unei comunitãþi terapeutice modelate dupã norma familiilor din înalta societate
(Yanni, 2007, p. 55), Blackwell pare un loc dezolant, un deºert aglomerat. Coridoarele sunt umplute de „o mulþime îngrozitoare”, dar pereþii
sunt goi, dezveliþi, aºa cã „ochiul nu se poate odihni niciunde”. Bare, dull,
naked – o familie semanticã pe care o vom reîntâlni mai jos. ªi totuºi cel
mai dureros de privit (pentru narator, evident) este masa umanã care
populeazã acest spaþiu. Cu o inflaþie de adjective tari, suntem invitaþi într-o galerie de portrete monstruoase: „Idiotul posomorât, ghemuit pe jos,
cu pãrul netuns ºi încâlcit; maniacul care bolboroseºte, râzând hidos ºi
arãtând cu degetul; ochii goi, feþele încruntate sãlbatic, gesturile apãsãtoare – ciupitul mâinilor ºi al buzelor, rosul unghiilor: toate acestea
erau acolo, fãrã mascã, de o urâþenie dezgolitã, îngrozitoare” (Dickens,
1842, p. 222).8
Privind o femeie despre care i se spune cã e suicidarã, Dickens noteazã cã „monotonia insuportabilã a unei asemenea existenþe” nu ar putea decât sã-i întãreascã decizia. Blackwell nu vindecã, ci îmbolnãveºte
– iatã o altã temã care va fi asociatã recurent azilului. ªi cum ar putea
sã stea lucrurile altfel, comenteazã Dickens, când în loc de aºezãmânt
model pânã ºi acest azil este contaminat de corupþia vieþii politice de partid al cãrei braþ lung afecteazã numirea administratorilor. Verdictul scriitorului este lipsit de echivoc. Este „ºocat” de starea acelui „trist refugiu”,
simte nu doar un „profund dezgust”, ci ºi un „dispreþ fãrã margini” pentru cei responsabili (Dickens, 1842, pp. 222-223).
Apelul la visceral este limpede ºi ar fi trivial sã-i urmãm implicaþiile
(chemarea la o dreaptã revoltã). Apoi, Dickens are probabil dreptate
când judecã ce vede drept revoltãtor. Dar ce anume vede, dacã preferãm
o imagine mai puþin expresionistã? Câteva observaþii îºi au locul aici.
Blackwell nu era o instituþie model. Este de notat, de exemplu, cã influentul Kirkbride viziteazã ºi el acest azil în 1845 ºi nu are lucruri bune
de spus. Îngrijitorii, pentru a economisi bani, erau uneori persoane
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„împrumutate” de la penitenciarul din vecinãtate: „o femeie masivã, cu
trãsãturi masculine ºi roºie la faþã, mi-a fost indicatã drept «o îngrijitoare
admirabilã» – unica ei vinã fiind cã era o beþivã” (Kirkbride citat în Grob,
2009, p. 120). Însã Dickens nu descrie doar mizeria locului. Peisajul pe
care îl schiþeazã este în primul rând unul psihologic. Naratorul proiecteazã emoþii ca ºi cum acestea ar fi parte din ziduri ºi pacienþi, nu parte
a perspectivei sale. Cititorul poate avea impresia cã vede ºi simte fãrã intermediere saloanele. Oricine ar privi ar regãsi în spaþiul acela aseptic înnebunitoarea monotonie vãzutã de Dickens. Oricine, inclusiv pacienþii,
cel puþin cei care mai pot vedea. În fond, chiar dacã avem de-a face cu o
„umanitate degradatã”, diformul ei este limita „naturii noastre” (Dickens,
1842, p. 223). Identificarea este posibilã, altfel de ce ne-ar pãsa?
Vede Dickens însã ce vede idiotul melancolic sau femeia sinucigaºã?
Redã el o experienþã, fie ºi una fugitivã, a azilului ca atare? ªi dacã nu,
cu ce anume se identificã cititorul? Suferinþele cui îi trezesc empatia?
Existã o ambiguitate de neocolit aici. Ea nu este pur ºi simplu problema generalã a perspectivelor diferite, ci þine de specificul azilului, de faptul cã alienaþii sunt loviþi de „cea mai înspãimântãtoare vãtãmare la care
este expusã natura noastrã” (Dickens, 1842, p. 223). Cu alte cuvinte, este
permanent neclar dacã ceea ce auzim este povestea lor sau mãcar o
poveste în care ei s-ar recunoaºte, pentru cã aceºti oameni nu sunt în
postura de a o confirma sau a o respinge (asta face nebunia înspãimântãtoare). Iar vizitatorul nu este de fapt în postura de a-ºi imagina perspectiva lor.
Dacã aceastã observaþie ar putea pãrea, în sens peiorativ, academicã,
existã o rupturã de alt ordin în logica unei priviri de sus ºi/sau din afarã
precum cea a lui Dickens. Cine sunt alienaþii din galeria de portrete descrisã mai sus? Putem specula. Câþiva ani mai târziu, în 1850, 534 dintre
pacienþii de la Blackwell erau imigranþi, toþi extrem de sãraci, faþã de 121
nãscuþi în Statele Unite (ºi ei sãraci, de altfel), iar din 366 pacienþi internaþi în 1856, 297 proveneau din afara þãrii. Imigranþii reprezentau în
acea perioadã mai puþin de jumãtate din populaþia New Yorkului, aºa cã
diferenþa de proporþii este grãitoare (Grob, 2009, pp. 120-121). Imigraþia
dã un caracter specific situaþiei din New York, dar imigraþia nu este singurul factor de avut în vedere. Sãrãcia ºi condiþiile de locuit ºi de muncã
sunt probabil mai importante.
Când susþinãtorii tratamentului moral, care ajunge oricum târziu în
Statele Unite (Shorter, 1997, p. 43), reclamau construcþia unor noi aziluri
care sã reflecte concepþiile lor, aceºtia aveau în vedere un tip de locuire
care sã fie profund diferit de mediile toxice din care proveneau cei mai
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mulþi pacienþi: „locuinþe urbane întunecoase ºi înghesuite construite perete de perete, […] case vechi de pe la ferme, chiar ºi pacienþii mai bogaþi veneau din locuinþe victoriene cu multe camere mici.”(Yanni, 2007,
p. 54). Pânã ºi într-un azil eºuat, cum putem presupune cã era Blackwell,
spaþiile comune vor fi fost încãpãtoare ºi cu decoraþiuni minime tocmai
pentru cã arhitectura respectivã era consideratã vindecãtoare. Este irelevant aici dacã un portic doric, un salon conceput sã ventileze „miasmele”
sau o peluzã trasatã geometric pot trece drept tratament psihiatric. Este
relevant însã cã rãmâne greu de spus dacã un bolnav sãrac, eventual traumatizat de experienþa migraþiei, preluat dintr-un spaþiu de locuit îngrãmãdit ºi insalubru, vedea în pereþii goi ai azilului ceea ce descrie Dickens.
În cazul acestui fragment din Note este suficient de clar cã avem de-a
face cu un soi de Gulliver. Cãlãtoria într-o regiune bizarã este în esenþã
fabulã moralã, discuþia se poartã peste capetele celor consideraþi nebuni,
între narator ºi societate. Experienþa pacienþilor este o chestiune lateralã în sensul cã nu este consideratã teritoriu de problematizat, ci suficient de transparentã pentru a o prinde în evidenþe moralizatoare. Ce
ar putea adãuga acea experienþã viziunii chirurgicale ºi antrenate a scriitorului? Nu se pune aºadar în vreun fel problema nevoii de a aproxima
situaþia alienatului, de a te imagina în pielea lui, pentru a vorbi pentru
el. A vorbi pentru el se reduce la a vorbi (celor care conteazã) în favoarea
sa. Sane man burden. La aproape jumãtate de secol de Dickens, în toamna lui 1887, vom gãsi însã în acelaºi loc, în azilul de pe insula Blackwell,
o cãlãtoare care pretinde cã vorbeºte tocmai din postura alienatului.
***
Înainte de a o întâlni în noiembrie 1889 în casa lui Jules Verne de la
Amiens, discutând cu scriitorul despre cãlãtoria imaginatã de acesta în
jurul lumii în 80 de zile ºi fiind pe cale sã batã acest record fictiv (va înconjura planeta în 72 de zile) (Bly, 1890; Bly, Lutes, & Corrigan, 2014),
Elizabeth Cochran se fãcuse deja cunoscutã, sub pseudonimul Nellie Bly,
pentru un tip nu tocmai ortodox de jurnalism. Etichetat peiorativ drept
senzaþionalism (stunt) sau, dupã o clasificare ulterioarã mai blândã, „jurnalism de imersiune”, acesta presupunea asumarea unor roluri pentru
a descrie din interior o situaþie greu accesibilã publicului sau unui observator extern. Cã cei vizaþi erau înºelaþi deliberat ºi apoi caricaturizaþi
conta mai puþin. Pe Bly o gãsim, încã de la începutul activitãþii sale la
ziarului lui Joseph Pulitzer, New York World, în astfel de roluri. În decembrie 1887, de exemplu, se dã drept clientã a unei agenþii matrimoniale
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ºi întâlneºte câþiva peþitori (Bly, 1887c). Rezultã o poveste picantã, inclusiv prin zdruncinarea rolurilor de gen (nu întâmplãtor Bly este consideratã ºi o figurã a feminismului). În martie 1888, Bly se înscrie la un
curs de mesmerism ºi expune apoi nemilos trucurile ºi pseudoexplicaþiile asociate acestui tip timpuriu de hipnozã (Bly, 1888). Însã rolul care
îi fondeazã cariera este chiar cel de debut la World – ºi cel care îi conferã un loc în istoria azilului.
Spre sfârºitul lui septembrie 1887, Bly reuºea sã mimeze suficient de
convingãtor un colaps psihic pentru a pãcãli un judecãtor ºi o serie de
medici, ajungând sã fie internatã în azilul de pe insula Blackwell. Dupã
zece zile petrecute printre alienaþi, este aranjatã externarea sa. Urmeazã
o serie de articole, începând cu „Behind Asylum Bars” (Bly, 1887b), care
ulterior vor fi publicate în volum sub titlul Ten Days in a Mad-House (Bly,
1887a). Efectul demascãrii condiþiilor de viaþã ale pacienþilor este substanþial. Este declanºatã o anchetã juridicã iar municipalitatea promite
mai multe fonduri pentru astfel de instituþii. Din 1894, clãdirea de pe
insula Blackwell nu va mai funcþiona ca azil.
Fotografia 1. Azilul de pe Blackwell în 1893.9

Bly îºi prefaþeazã aventura în maniera tipicã pentru acest gen de demers. Sarcina sa este sã expunã metabolismul intern al azilului, care „este
întotdeauna foarte bine ascuns de ochiul publicului atât de uniformele
albe ale asistentelor, cât ºi de gratii ºi zãbrele.” (Bly, 1887a, Capitolul I).
Cum nu doreºte sã ajungã în orice fel de aºezãmânt pentru „lunatici”,
ci într-unul pentru cei sãraci – propria sa clasã socialã ar fi presupus internarea într-o clinicã privatã – travestiul lui Bly are de fapt douã etape.
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Ea va trebui sã treacã mai întâi drept fatã sãracã pentru a se asigura
cã scena urmãtoare, a nebuniei, o va duce în condiþii de anonimat pe
Blackwell. Aproape jumãtate din textul celor Zece Zile (capitolele I-VII)
este ocupat de descrierea acestui parcurs. Nu este aici locul pentru a-l
relua în detaliu, dar câteva elemente sunt de reþinut.
Rolul sãrãciei începe la poarta unui adãpost (Temporary Home for Females) de pe Second Avenue care oferea cazare ieftinã pentru femei (în
general cele cu slujbe mizere, sau cele aflate în trece prin oraº ºi care
nu-ºi permiteau un hotel). Descrierea lui Bly nu este foarte subtilã. Empatia sa nu anuleazã distanþa evidentã de statut social. Colegele sale din
acea noapte sunt sãrmane, lipsite de maniere, multe abrutizate – doar
o anume Mrs. Caine se distinge prin generozitate. Chiar ºi atunci când
Bly îºi începe rolul de nebunã, aceastã femeie, deºi o strãinã, va rãmâne
lângã ea. Mâncarea este proastã, clãdirea rudimentarã, iar interioarele
lipsite de decoraþiuni (beautifiers). „ªi totuºi aceste muncitoare cinstite
– femeile cu cele mai mari merite – sunt nevoite sã considere cã în acest
spaþiu golaº (spot of bareness) sunt acasã.” (Bly, 1887a, Capitolul III). Condescendenþa este evidentã, chiar dacã este prezentatã drept grijã pentru nefericirea altora.
Am remarcat deja la Dickens un soi de horror vacui în faþa spaþiului
de o nuditate obscenã al azilului. La Bly, acest motiv devine aproape obsesiv, debutând înainte de descrierea vieþii alienaþilor pentru a se accentua odatã ce povestea se mutã în saloanele de pe Blackwell. Existã o
progresie a precaritãþii de la sãrãcie cãtre nebunie care se manifestã inclusiv în felul în care aratã spaþiile de locuit.
Sãrãcia este aleasã ca rutã spre nebunie nu doar din motivul deja
menþionat – pentru cã Blackwell era þinta. Alegerea þine ºi de plauzibilitatea punerii în scenã. Sãrãcia ºi nebunia sunt asociate. Dacã avem în
vedere ºi cã Bly strecoarã, fãrã o explicaþie limpede, sugestia cã provine
din Cuba, trecând de la numele Nellie Brown la cel de Moreno, ne
putem aminti de statistica redatã mai sus a populaþiei tipice din azilul
newyorkez. Cei care o conduc în faþa judecãtorului în urma comportamentului bizar de la cãminul de femei par sã creadã de altfel cã este „o
strãinã, o imigrantã sau ceva de genul acesta” (Bly, 1887a, Capitolul IV).
Când Bly îºi subliniazã îngrijorarea cã travestiul ei va fi descoperit de experþii medicali,10 ar trebui sã avem în vedere toate aceste elemente pregãtitoare.
Trecând de judecãtor ºi de o primã evaluare medicalã, Bly este internatã câteva zile la spitalul Bellevue pentru o evaluare mai atentã ºi pentru a i se stabili eventual identitatea. Deja la acest prim contact cu un
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pavilion de „lunatici” apar trei dintre temele centrale ale pledoariei lui
Bly. Una este cea abia menþionatã – precarul condiþiilor de viaþã. Spaþiul are o calitate morbidã – privirea prinde, de exemplu, un coridor
de „acel alb aparte care poate fi vãzut doar în instituþiile publice” (Bly,
1887a, Capitolul VI). Apoi, mâncarea este prea proastã pentru a fi atinsã, iar hainele prea subþiri pentru frigul din clãdire. Protestele sunt
respinse cu observaþia cã cei care trãiesc din mila altora (charity) nu pot
pretinde mai mult.11
O altã temã este cã unii dintre pacienþi sunt internaþi abuziv. Persoane
care au alte probleme ajung printre nebuni, ceea ce, subliniazã Bly, poate
fi o condamnare pe viaþã. Un exemplu este pacienta Anne Neville, fostã cameristã internatã la Bellevue de un nepot care nu-i mai putuse plãti
cheltuielile dupã ce aceasta, din motive de sãnãtate, devenise inaptã de
muncã. Neville „este la fel de raþionalã ca mine”, noteazã Bly (1887a,
Capitolul VI). Doar cã nimeni nu o ascultã, faptul cã are mintea întreagã
este perfect invizibil în contextul azilului. Acelaºi lucru i se va întâmpla
lui Bly. Imediat dupã internare, afirmã aceasta, rolul nebuniei este abandonat, dar firescul comportamentului sãu nu face vreo diferenþã.
Cea de-a treia temã este nepãsarea, incompetenþa ºi cruzimea personalului – îngrijitori ºi medici deopotrivã. Dupã câteva întrebãri, un doctor o declarã „un caz fãrã speranþã”. Chiar ºi una din îngrijitoarele care
se comportã mai uman îi solicitã bani – „Þi-i vor lua oricum, drãguþã,
aºa cã de ce sã nu mi-i dai” – iar o asistentã pe nume Scott o ameninþã
cu folosirea forþei dacã, în ciuda frigului, nu-ºi scoate pãlãria (Bly, 1887a,
Capitolul VI). Toate aceste teme vor cãpãta amploare în capitolele despre azilul de pe insula Blackwell.
Pentru cã nici mãcar reporterii nu-i descoperã identitatea (pare greu
de imaginat acum, dar presa de scandal avea acces la pacienþi), Bly este
dusã pe insulã pe 26 septembrie. Materialul despre Blackwell este organizat dupã segmentele notabile ale vieþii în azil: mesele, baia sãptãmânalã, plimbarea. Acestor momente le sunt asociate comentarii critice,
remarcabil fiind capitolul (al XIII-lea) despre violenþele (bãtãi ºi strangulãri) la care erau expuse pacientele. Pentru a simplifica prezentarea,
voi urma geografia tematicã deja trasatã, pornind de la impresiile despre
condiþiile de locuire.
Bly întâlneºte azilul cu un ecou din Dickens. Dacã acesta remarca de
la început frumuseþea clãdirii, Bly o noteazã pe cea a peluzelor (1887a,
Capitolul VIII). Curãþenia fãrã cusur a unor spaþii interioare este un alt
element pozitiv, cum este ºi prezenþa unui pian (Capitolul IX). Doar cã
fiecare din aceste impresii apreciative îºi gãsesc ulterior un contrapunct:
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peluza le este inaccesibilã pacientelor – ea poate fi doar privitã, deci
nu ajutã cu nimic (Capitolul XII), curãþenia nu este asiguratã de personal, ci este rezultatul muncii forþate efectuate în condiþii umilitoare de
paciente (Capitolul XI), iar accesul la pian este un privilegiu aflat la cheremul asistentelor. În general, cele câteva nuanþe luminoase sunt diagnosticate drept accident sau mascã ºi sunt înecate de valul constant de
experienþe negative.
Descrierea spaþiul ca atare se încadreazã în logica pe care deja am
întâlnit-o. Pianul, de exemplu, se aflã într-o camerã lungã ºi goalã (bare).
Pereþii sunt albi ºi goi. Cele câteva litografii par doar a sublinia goliciunea ºi rãceala zidurilor (Bly, 1887a, Capitolul IX). Dezgolirea ºi frigul
rezoneazã între corpul clãdirii ºi corpurile pacientelor, de exemplu când
acestea sunt dezbrãcate forþat pentru a se spãla în (aceeaºi) apã rece.
Nuditatea, expunerea indecentã, contondenþa, asprimea emanã nu doar
din scheletul clãdirii, ci ºi din bãnci, paturi, uniforme sau obiecte sanitare. O noapte întreagã nu este de ajuns pentru a încãlzi mãcar un pic
sau pentru a lãsa o amprentã (impression) oricât de superficialã în patul
rigid (1887a, Capitolul XI).
Mâncarea este poate „cel mai oribil lucru” din azil (Bly, 1887a, Capitolul XII), nu doar de proastã calitate, dar insuficientã ºi uneori stricatã
(Bly insistã sã nu i se mai punã unt pe pâine). Foamea este o experienþã
comunã. În sala de mese, pacientelor care sunt într-o stare mai rea li se
furã mâncarea din faþã (1887a, Capitolul X). În cantina personalului Bly
vede însã alimente apetisante. Asistentele ºi medicii, chiar în interiorul
azilului, trãiesc dupã regulile lumii exterioare, o insulã pe insulã.
Ideea cã, dupã internare, pacientul este deplasat fãrã drept de apel
într-o lume cu alte coordonate decât cea „normalã” apare frecvent în
Ten Days. Tocmai pornind de la aceastã rupturã, de la faptul cã cei declaraþi nebuni nu mai sunt nici vãzuþi, nici ascultaþi, îºi construieºte Bly
justificarea pentru denunþul sãu. Vehemenþa moralizatoare din articolele
publicate dupã externare este complementarã ignorãrii sistematice a
celor spuse ºi trãite de ea în postura de pacientã. Este de notat însã cã
justificarea aceasta þine pânã la capãt doar în mãsura în care experienþa
ei este asimilatã experienþei unei paciente. Or aici întâlnim, în altã configuraþie ce-i drept, ambiguitatea pe care am notat-o în cazul lui Dickens.
Ce vedem în textul lui Bly este o imagine filtratã nu doar de imperativele
unui jurnalism comercial în cãutare de cauze populare ºi predispus la exagerare. Focalizarea oscileazã continuu între ce va fi fost realitatea azilului ºi prejudecãþile ºi gusturile unei clase sociale, orgoliul de a nu fi una
dintre acele „nefericite” ºi de a avea misiunea de a le ajuta, sau detaºarea
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ironicã de o situaþie în fond controlabilã ºi temporarã. De nu mai puþin
de patru ori Bly ne spune explicit cã a râs sau abia ºi-a stãpânit râsul în
faþa penibilului situaþiei sale.
Ce rãmâne aºadar din pretenþia exprimatã grandilocvent de Bly cã vorbeºte pentru „surorile sale aflate în suferinþã” (1887a, Capitolul VIII)?
Întrebarea este complicatã dacã avem în vedere a doua temã menþionatã
mai sus. Multe din pacientele care suportã condiþiile inumane de pe
Blackwell nu sunt, în opinia lui Bly, nebune. Dacã Dickens îºi schiþase
portretele de la distanþã, fugitiv, jurnalista urmãreºte cu atenþie câteva
chipuri. Bly insistã asupra celor pe care le considerã internate abuziv ºi
pare cã mai ales situaþia lor reprezintã pentru ea o urgenþã eticã. Am
putea spune cã se identificã tocmai cu alþi pacienþi aflaþi clandestin în
azil ºi cã o intereseazã mai puþin alienaþii autentici.
Pe unele din aceste paciente azilul le îmbolnãveºte. Un exemplu este
o anume Tillie Mayard, la degradarea cãreia Bly asistã neputincioasã.
Alte figuri notabile sunt imigrantele: Louise Schanz, care vorbeºte doar
germanã ºi pentru care o asistentã vorbitoare de germanã refuzã sã traducã; evreica Sarah Fishbaum, internatã de soþ pentru infidelitate ºi
tachinatã frecvent pentru presupusul sãu apetit sexual; franþuzoaica
Josephine Despreau, ajunsã în azil fãrã sã înþeleagã procedurile americane de internare. Aceste femei sunt pierdute în labirint la întâmplare,
dupã o loterie sinistrã.
Galeria victimelor are un corespondent în cea a torþionarilor. Pacientele sunt umilite, forþate sã munceascã, bãtute, chiar torturate. Asistentele
au obiceiul sã le pedepseascã pe cele zgomotoase sau care au îndrãzneala
de a se plânge medicilor. Atacurile au loc în toalete, unde victimele sunt
bãtute ºi strânse de gât pânã tac. Câteva figuri se remarcã ºi aici, de exemplu asistenta Grady, care loveºte, înjurã ºi chiar scuipã în urechea unei
paciente (Bly, 1887a, Capitolul XIII). Violenþa este asociatã incompetenþei: o asistentã citeºte, la prima încercare, o temperaturã de 65 de grade
Celsius (Capitolul XII). Cât despre doctori, aceºtia ignorã olimpian ce
se întâmplã în azil. În timpul unui consult, unul dintre ei este mai ocupat sã flirteze cu o asistentã decât sã le asculte pe cele consultate (Capitolul IX).
Presupunând cã toate cele relatate de Bly sunt bazate pe fapte reale
(deºi existã unele motive de îndoialã12) ºi fãrã a califica în vreun fel situaþia deplorabilã a alienaþilor de la Blackwell, pretenþia de a vedea
dintr-o posturã privilegiatã situaþia realã a populaþiei azilului ridicã probleme. Bly are o uºurinþã uimitoare de a diagnostica ºi în termeni medicali ºi în termeni morali. Dacã am comentat deja în a doua privinþã,
98

Comunicare_perceptie_sociala.qxd

12/15/2016

10:16 AM

Page 99

UN AZIL PRIN OCHII A DOI CLANDESTINI

sunt lucruri de spus ºi despre prima. Este suficient de clar, de exemplu,
cã jurnalista nu înþelege sau nu doreºte sã înþeleagã limitele medicinei
alieniste din acea perioadã. Caricaturizarea experþilor are probabil sens,
dar este la fel de caricaturalã solicitarea ei repetatã de a i se prezenta un
test care sã identifice clar nebunia ºi sã elimine cazurile „fals pozitive” –
persoanele care ajungeau în azil din cauza sãrãciei, inadaptãrii sau bolilor somatice. Evident, aceastã observaþie nu reduce cu nimic gravitatea
faptului cã sãracii ºi imigranþii erau candidaþi privilegiaþi pentru cariera
de alienat.
Cu rezerve ar trebui luate ºi alte idei, de exemplu cã pacientele raþionale se recunosc aproape imediat ca atare – în contrast cu orbirea
programaticã a personalului. În ciuda a ceea ce spune, Bly în pielea personajului Nellie Moreno nu se poartã nici firesc (ca în afara azilului),
nici ca o pacientã tipicã. Nu este deloc clar cine ce recunoaºte sau ce
spune asta despre starea de sãnãtate a pacientelor. Mai important de calificat este afirmaþia cã azilul face mai mult rãu decât bine: „Ce altceva,
cu excepþia torturii, ar provoca nebunia mai repede decât un astfel de
tratament?” (Bly, 1887a, Capitolul XII); „Azilul de nebuni de pe insula
Blackwell este o capcanã de ºoareci care prinde oameni.” (Capitolul XVI).
Este foarte posibil ca pentru mulþi pacienþi sã fi fost într-adevãr aºa. Dar
dintr-o mãrturie precum cea a lui Bly – puternic coloratã de propria
agendã ºi ancoratã într-un context social privilegiat – nu putem stabili
în ce mãsura era aºa ºi pentru cine anume.
***
Demascarea realizatã de Bly este înruditã nu doar cu exposé-uri anterioare. Se întâmplã, cum am vãzut, sã-l gãsim la Blackwell ºi pe Dickens,
de aceea am strâns povestea de aici în jurul acelui loc. Dar ramificaþiile
sunt mult mai vaste. Cu mai bine de un secol înainte de Dickens, când
le grand renfermement era abia la început, Daniel Defoe acuza moda deja
rãspânditã printre unele familii britanice de a scãpa de rudele incomode
închizându-le în azil. Victimele, „dacã nu sunt deja nebune atunci când
intrã în aceste Case blestemate, o iau curând razna din cauza tratamentului barbar pe care îl îndurã.” (citat în Scull, 2015, p. 139). Iar în context american, am putea s-o vedem pe Bly ca dând o formã popularã
unor apeluri preexistente, precum cel lansat în prima jumãtate a secolului al XIX-lea de Dorothea Dix de a milita pentru alienaþii care sunt
„incapabili sã-ºi pledeze propria cauzã” (citatã în Yanni, 2007, p. 50).
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Ecourile vor fi ºi mai puternice, de unde ºi sugestia mea de la început cã putem discuta de un gen. În anii 1970, de exemplu, psihologul
David Rosenhan va trimite falºi pacienþi în câteva instituþii psihiatrice ºi
va publica în Science un studiu (1973) care va isca o discuþie interminabilã. Discuþie care era de fapt, am vãzut, deja începutã ºi nu de puþin
timp. În alt context, mai aproape de prezent, deci dupã dispariþia azilului, Norah Vincent (2008) va publica un întreg volum despre experienþa sa de fals – ºi nu tocmai fals – pacient psihiatric. ªi în acest caz, ºi la
Rosenhan, unele similaritãþi cu Bly sunt frapante: uºurinþa de a traversa frontiera sistemului de sãnãtate mintalã, cultura instituþiilor respective, dezumanizarea pacienþilor. Dar acesta nu este contextul potrivit
pentru a extinde tabloul acestor teme repetitive.
Rostul reconstituirii parþiale de aici a fost de a da un context minim
acestei nevoi – ºi tentaþii – de a spune o poveste despre nebunie ca fabulã moralã, de a adopta în spunerea unei astfel de poveºti un punct de
vedere care pretinde cã are acces privilegiat la realitatea azilului pentru
cã îl descrie de aproape sau din interior. Nu ne putem lipsi de astfel de
poveºti, dar nici nu le putem ignora elementul necesar de ficþiune, de
punere în scenã. Privit astfel de cãtre aceºti clandestini, azilul nu putea
pãrea altceva decât un teribil eºec. Însã retrospectiv, confruntându-ne
cu deficitul de empatie, interes ºi competenþã al propriului nostru timp,
ne putem întreba dacã, în ºirul de eºecuri care reprezintã istoria nebuniei în civilizaþia noastrã, azilul a fost cel mai grav.

Note
1

A se nota ºi cã, poate nu întâmplãtor, Dickens va scrie imediat dupã cãlãtoria
în State Unite Povestea de Crãciun – publicatã în Anglia în anul urmãtor (Aycock Metz,
2008, p. 225).
2
Traducerile îmi aparþin.
3
Despre fascinaþia noului peisaj urban nocturn vizibil dupã apariþia ºi dezvoltarea iluminatului cu gaz, vezi de exemplu volumul lui William Chapman Sharpe despre New York (2008).
4
Sintagma apare în versiunea latinã a Crezului ºi a determinat numeroase dezbateri teologice. O interpretare este cã Isus coboarã pentru a-i ridica pe drepþii precreºtini (printre candidaþi, patriarhii Vechiului Testament sau unii filosofi greci).
Fiind pãgâni nebotezaþi, aceºtia nu puteau ajunge în rai, dar vieþile lor trãite conform unui fel de creºtinism avant la lettre justificã „recuperarea” lor. Vezi de exemplu Turner, 1966.
5
Referinþa este la romanul omonim al lui Orson Scott Card (2009).
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6

Ken Kesey publicã în 1962 Zbor deasupra unui cuib de cuci, Samuel Fuller regizeazã în 1963 Shock Corridor.
7
Pentru o discuþie detaliatã a planului Kirkbride, vezi Yanni, 2007 cap. 2.
8
Fragmentul ar trebui citit în original: „The moping idiot, cowering down with
long dishevelled hair; the gibbering maniac, with his hideous laugh and pointed finger; the vacant eye, the fierce wild face, the gloomy picking of the hands and lips,
and munching of the nails: there they were all, without disguise, in naked ugliness
and horror.”
9
Imagine în domeniu public. Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Octag
on_(Roosevelt_Island)#/media/File:468_NEW-YORK_CITY_ASYLUM_FOR
_THE_INSANE_(WOMAN)_BLACKWELL%27S_ISLAND.jpg
10
De exemplu: „And then to be examined by a number of learned physicians
who make insanity a specialty, and who daily come in contact with insane people!
How could I hope to pass these doctors and convince them that I was crazy? I feared
that they could not be deceived” (Bly, 1887a, Capitolul II).
11
De exemplu: „People on charity should not expect anything and should not
complain” (Bly, 1887a, Capitolul VI).
12
Dupã propria sa relatare, unele din pacientele descrise nu apar în evidenþa
azilului (Bly, 1887a, Capitolul XVII).
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Stima de sine ºi motivaþia autorealizãrii
Elisa Leonte, Georgiana Manole-Andrei,
Lucian Micliuc, Florinela Iulia Mocanu

Motivaþie ºi performanþã
Indivizii sunt în general motivaþi de trei tipuri de nevoi: nevoia de
putere, nevoia de apartenenþã ºi nevoia de autorealizare (McClelland,
1987). Nu toate persoanele sunt influenþate în aceeaºi mãsurã de fiecare
nevoie în parte, importanþa acordatã fiecãrei nevoi diferã de la o persoanã la alta. Mediul de provenienþã al unei persoane, alãturi de socializarea
în grupurile din care face parte, educaþia primitã ºi experienþele marcante ale vieþii sunt cele care influenþeazã, de asemenea, tipul de motivaþie al fiecãrui individ. Vom analiza în continuare fiecare dintre cele
trei nevoi (vezi de asemenea Mook, 2009 ).
Nevoia de apartenenþã este acea nevoie care genereazã prietenia ºi
interacþiunea cu ceilalþi, dar ºi nevoia de „a fi plãcuþi” de cei cu care interacþionãm. Orice persoanã cu nevoie mare de apartenenþã este probabil sã lucreze mai bine în echipã decât singurã. Însã, persoanele care
se aflã în posturi de conducere se vor confrunta cu probleme de obiectivitate, atunci când manifestã o nevoie de apartenenþã ridicatã.
Nevoia de putere se caracterizeazã în primul rând prin dorinþa de a
conduce, de a te face remarcat. Acest tip de nevoie poate fi regãsit în
general în douã forme relativ distincte. Prima se referã la nevoia de a
deþine putere asupra altora, nesimþind presiunea de a face ceva pentru
acest lucru – spre exemplu un nivel ridicat al productivitãþii sau îndeplinirea obiectivelor stabilite. Într-o altã categorie intrã persoanele care
îºi doresc sã coordoneze proiecte, echipe ºi sã stabileascã obiective pentru un grup de lucru (Mook, 2009).
Cea de-a treia nevoie descrisã de David McClelland (1987), nevoia de
autorealizare, se defineºte prin dorinþa de a avea succes ºi de a performa
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la un nivel ridicat. Astfel de persoane îºi seteazã obiective ce constituie
o provocare, dar în acelaºi timp nu sunt imposibil de realizat. Cu cât
provocarea este mai mare, cu atât gradul de satisfacþie al reuºitei este
mai ridicat. De asemenea, obiectivele trebuie sã fie realiste, pentru ca
orice abordare nerealistã va conduce persoana sã facã apel la hazard ºi
nu la propriile forþe. Indivizii puternic motivaþi de nevoia de autorealizare tind sã lucreze singuri pentru atingerea scopurilor stabilite sau
cu alte persoane, doar dacã ceilalþi dau dovadã de acelaºi nivel al motivaþiei. Pe parcursul vieþii, de cele mai multe ori, acþiunile pe care le punem în practicã sunt dictate de dorinþele de succes ºi autorealizare.
Nivelul autorealizãrii ºi unde ne fixam limitele sunt importante pentru
fiecare dintre noi.
Pentru atingerea scopurilor propuse, indivizi îºi fixeazã în minte
sarcinile ce trebuie parcurse. Trebuie menþionat cã la baza cercetãrilor
privind determinarea nevoii de autorealizare stã Piramida lui Maslow
(1943), unde nevoia de autorealizare este consideratã în topul celorlalte
tipuri de nevoi (nevoia de stimã ºi statut, nevoia de dragoste ºi apartenenþã, nevoia de siguranþã ºi nevoile fiziologice). Nevoia de autorealizare
nu dispare atunci când este satisfãcuta, aceasta continuã sã motiveze individul pe tot parcursul vieþii sale. În cazul celorlalte patru tipuri de
nevoi, individul reacþioneazã puternic în momentul în care nu sunt satisfãcute. Conform lui David McClelland (1987), persoanele cu o nevoie
de autorealizare ridicatã sunt în cãutare de noi provocãri. Acþiunile care
au un nivel foarte ridicat sau foarte scãzut de dificultate nu prezintã interes pentru acestea.
Problema autorealizãrii se pune ºi în legãturã cu performanþele
noastre ºi estimãrile cu privire la aceste performanþe (Searleman, 2013).
Astfel, factorii motivaþionali pot dicta starea fizicã ºi acþiunile noastre succesive. Stãrile motivaþionale, pe termen scurt, influenþeazã imaginile ce
ne apar rapid în minte (Mook, 2009). Spre exemplu, un studiu realizat
pe un grup de copii cu probleme de greutate a arãtat faptul cã dorinþa
de a slabi i-a motivat în procesul care avea la bazã exerciþii fizice, deºi
aceºtia erau iniþial încadraþi în categoria copiilor cu tendinþe sedentare.
Autorii acestui studiu au vorbit despre existenþa unei motivaþii intrinseci suplimentare la copiii participanþi la experiment, pentru a realiza
exerciþiile fizice, relativ la copiii care nu aveau probleme de greutate
(Saavedra et al., 2014). De asemenea, trebuie menþionat faptul cã nevoia
de autorealizare poate avea un rol decisiv în alegerea profesiei unei persoane, deoarece cu cât dorinþa de autorealizare este mai mare, cu atât
orientarea spre profesie este mai atentã (Huebner ºi Royal, 2013).
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Vijeh (2014) a studiat legãtura dintre motivaþie ºi imaginea de sine
sine în rândul studenþilor care încearcau sã înveþe o limbã strãinã. În
procesul autorealizãrii, modul în care indivizii încearcã sã îºi îmbunãtãþeascã capacitãþile variazã de la o culturã la alta. În funcþie de contextul social, indivizii fie îºi sporesc stima sine, fie stima de sine este afectatã
negativ, ca rãspuns la feedback-urile primite ºi în funcþie de nivelul autorealizãrii. Astfel, studenþii cu nivel de autorealizare ridicat au fost mai
puternic afectaþi de feedback-uri negative, comparativ cu cei cu nivel de
autorealizare moderat.
Conform lui Vijeh (2014), concepþia de sine stã la baza motivaþiei.
Însã concepþia de sine este influenþatã ºi formatã în anumite contexte
socio-culturale ºi în funcþie de factori de personalitate. Aºadar, sinele este
un construct mental: oamenii îºi creeazã imagini mentale despre ei înºiºi
ºi despre abilitãþile ºi capacitãþile lor. În funcþie de aceste scheme mentale, indivizii pot fi stimulaþi sã lucreze din greu pentru a îndeplini anumite obiective, sau le pot abandona cu uºurinþa. Astfel, motivaþia de a
îndeplini un obiectiv poate fi ,,nãscutã” din percepþiile ºi evaluãrile indivizilor cu privire la ei înºiºi. Procesul de evaluare a sinelui ocupã un rol
important în construirea propriei motivaþii.
În studiul sãu asupra studenþilor care învãþau o a doua limbã, Vijeh
(2014) a observat cã, pentru a-ºi îmbunãtãþi rezultatele, studenþii îºi
analizau modul de gândire ºi procesul de învãþare, îºi monitorizau acþiunile ºi îºi setau obiective pentru a putea evalua ulterior progresul. Aceste strategii de autoevaluare pot fi foarte utile în înþelegerea nevoii de
autorealizare.
Autorealizarea în obþinerea performanþelor academice este construitã
pe baza informaþiilor acumulate ºi influenþatã de trãsãturile de personalitate ale fiecãrui individ în parte. Capacitatea de autorealizare determinã formarea procesului de învãþare ºi evidenþiazã, în conformitate cu
teoria socio-cognitivã, importanþa acordatã realizãrilor academice de-a
lungul timpului (Zuffiano et al., 2011). Un alt rol important este deþinut de prezenþa factorilor externi procesului de autorealizare (pãrinþi
sau profesori). Aceºtia contribuie la conturarea stimei de sine, dar ºi la
punctarea obiectivelor pe termen mediu ºi lung (Zuffiano et al., 2011).
Rezultatele academice sunt determinate de trãsãturi de personalitate
(spre exemplu, de nivelul de conºtiinciozitate) de stima de sine a indivizilor, de succesele anterioare ºi continuitatea acestora. Studiile aratã
cã deschiderea, conºtiinciozitatea ºi încrederea în sine sunt factorii de
personalitate care influenþeazã eficacitatea studenþilor în mediul academic, observabilã în notele obþinute de aceºtia în ciclul primar, gimnazial,
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liceal ºi chiar la facultate (De Feyter et al. 2012; Eryilmaz, 2014). Trãsãturile de personalitate sunt moderate ºi de cãtre alte caracteristici ale individului, precum: genul, nivelul educaþiei, rezultatele ºcolare anterioare.
Profesorii trebuie sã ia aibã în vedere antecedentele elevului pentru a
putea sã îi îmbunãtãþeascã acestuia convingerile despre capacitãþile sale
de a stãpâni anumite materii ºi pentru putea creºte motivaþia elevului,
pe dimensiunea nevoii de autorealizare.
Indivizii sunt presaþi de-a lungul vieþii (de societate, familie etc.) sã
dobândeascã capacitãþi care þin de autodisciplinã ºi autocontrol ºi care
determinã în cele din urmã performanþele lor academice (Di Giunta et
al., 2013). Aceste capacitãþi au la bazã trãsãturile de personalitate ale indivizilor, care sunt definite ca fiind tendinþe comportamentale necondiþionate, relativ stabile în timp, de orientare a individului spre a acþiona
într-un anumit fel, care pot prezice potenþialul individului în mai multe
domenii de activitate. Deºi existã mai mulþi factori care se pot regãsi printre trãsãturile de personalitate, conºtiinciozitatea ºi deschiderea la nou/
la experienþe sunt cele mai vizibile ca determinante ale succesului academic (Di Giunta et al., 2013). Conºtiinciozitatea înseamnã responsabilitate, abilitatea de a organiza, a planifica ºi este corelatã cu învãþarea
analiticã. Deschiderea la nou se referã la atitudinea pozitivã referitoare
la situaþiile provocatoare ºi la experienþele de învãþare dificile, ºi este corelatã cu înþelegerea ºi pãtrunderea în profunzimea unui domeniu de
activitate (Di Giunta et al., 2013).
Încrederea în sine se referã la felul în care indivizii se evalueazã pe
ei înºiºi ºi îºi conºtientizeazã sau nu valoarea (Di Giunta et al., 2013), ºi
este determinatã de factori situaþionali (cunoaºte fluctuaþii situaþionale),
dar ºi dispoziþionali (factori de personalitate). Existã studii care prezintã o relaþie biunivocã între încrederea în sine ºi nivelul performanþelor
academice ale elevilor ºi studenþilor: încrederea poate genera succes în
plan educaþional, dar ºi rezultatele academice bune pot avea un efect
pozitiv asupra stimei de sine. Totuºi, o încredere de sine ridicatã nu
garanteazã în mod direct obþinerea performanþelor academice, însã
Kaplan ºi Risser (1992, citaþi de Di Giunta et al., 2013) aratã cã stima de
sine scãzutã are un impact indirect asupra rezultatelor ºcolare slabe, prin
intermediul motivaþiei scãzute, a anxietãþii legate de ºcoalã (stres în sens
psihologic) ºi a tendinþei de a afiºa un comportament deviant. Aºadar,
deºi relaþia directã dintre stima de sine ºi nivelul performanþelor academice nu a fost confirmatã de unele studii, multe cercetãri au arãtat
cã un nivel scãzut al simei de sine influenþeazã indirect ºi negativ performanþele academice ºi poate fi considerat un factor cheie în explicarea
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performanþelor scãzute la învãþãturã. Relaþia dintre cele douã variabile
este consideratã ºi din perspectiva autoevaluãrii propriilor realizãri: o încredere în sine ridicatã poate genera indivizilor o viziune extrem pozitivã ºi chiar nerealistã asupra propriilor realizãri, precum o încredere
de sine extrem de scãzutã poate genera o perspectivã mult prea negativã asupra propriilor eºecuri, inclusiv cele din plan educaþional/academic (Di Giunta et al., 2013). Totuºi, insuccesele academice nu sunt în
general generate direct de evaluãri sau autoevaluãri negative, ci de alþi
factori care acþioneazã ca variabile mediatoare, cum sunt motivaþia de a
învãþa ºi nevoia de autorealizare, importanþa atribuitã educaþiei, apariþia
unor emoþii pozitive/negative legate de scoalã etc.
Studiul descris în articolul Determinanþii rezultatelor ºcolare, condus de
Departamentul de Psihologie al Universitãþii Sapeinza din Roma (Di
Giunta et al., 2013), analizeazã relaþia dintre trãsãturile de personalitate,
încrederea în sine ºi autoevaluãrile propriilor performanþe academice a
426 de elevi de liceu. Atât caracteristicile de personalitate, cât ºi elemente legate de stima de sine ºi tendinþa de a subestima sau supraestima propriile performanþe, s-au dovedit a se reflecta în capacitatea studenþilor
supuºi cercetãrii de a gestiona procesul învãþãrii ºi de a obþine rezultate
bune la învãþãturã, dar ºi în motivaþia de a învãþa. Cercetarea a arãtat cã
studenþii care aveau sentimente plãcute la adresa propriei persoane ºi
care erau mândri de rezultatele lor academice puteau anticipa mai bine
decât cei care nu aveau aceste caracteristici ca rezultate finale ale unei
activitãþi educaþionale în care erau implicaþi ºi gestionau mai bine situaþiile educaþionale în general. De asemenea, ei aveau mai multe ºanse de
a obþine performanþe academice ridicate, comparativ cu cei care aveau
un nivel scãzut al stimei de sine. Autorii subliniazã importanþa educaþiei
pãrinþilor în atingerea performanþelor academice, aspect evidenþiat de
asemenea în alte studii pe aceastã temã (vezi Richardson, Abraham ºi
Bond, 2012). De asemenea, studiul nu a relevat diferenþe de gen la nivelul stimei de sine, al profilului motivaþional ºi nivelului performanþelor
ºcolare, deºi alte studii pe aceeaºi temã (ex. Südkamp, Kaiser ºi Möller,
2012; Else-Quest et al., 2012) au reuºit sã surprindã faptul cã fetele au
un nivel al motivaþiei de autorealizare superior bãieþilor ºi, de asemenea,
nivele mai ridicate ale performanþelor ºcolare (mãsurate în note, premii etc.).
Procesul de evaluare a sinelui cuprinde: verificarea sinelui, analiza sinelui, îmbunãtãþirea imaginii de sine ºi extinderea sinelui (Vijeh, 2014).
Verificarea sinelui presupune activarea imaginilor mentale cu privire la
sine. Analiza sinelui presupune evaluarea performanþelor obþinute în
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diferite domenii, folosind criterii obiective. Analiza sinului stã la baza
procesului de îmbunãtãþire a imaginii de sine ºi stimuleazã indivizii sã-ºi
îmbunãtãþeascã performanþele. Extinderea sinelui presupune extinderea imaginii pozitive de sine spre alte aspecte care nu au fost anterior
supuse evaluãrii ºi construirea unei imagini de sine general pozitive.
Un alt model teoretic care explicã relaþia dintre motivaþie ºi performanþã este teoria determinãrii sinelui (Self Determination Theory – SDT)
formulatã de Richard Ryan ºi Edward Deci (2000). Aceastã teorie prezintã trei factori motivatori: nevoia de autonomie (individul îºi doreºte
sã fie liber sã ia propriile decizii ºi sã-ºi trãiascã propria viaþã), nevoia de
competenþã (individul îºi doreºte sã fie competent în activitãþile derulate)
ºi nevoia de afiliere (individul încearcã sã menþinã un echilibru între nevoia de ceilalþi ºi nevoia de autonomie, respectiv cea de competenþã).
De asemenea, Clayton P. Alderfer (1969) vorbeºte despre factori motivatori care pot fi grupaþi în trei categorii. Prima categorie include nevoile ce þin de existenþa materialã ºi fiziologicã (hranã, aer, afecþiune).
Aceasta vizeazã primul nivel al priamidei lui Maslow (1943). A doua
categorie se referã la relaþiile pe care oameni le menþin cu ceilalþi (relaþiile cu familia, cu grupul de prieteni sau colegii de serviciu). În piramida lui Maslow, aceastã relaþie se poate regãsi la nivelul trei. Ultima
categorie descrisã de Alderfer (1969) vizeazã dezvoltarea personalã ºi creºterea respectului de sine. Aceastã din urmã categorie corespunde nivelu
lui ºase al piramidei lui Maslow, respectiv nevoii de autorealizare, discutatã pe larg în interiorul acestui capitol.
Aºadar, motivaþia autorealizãrii este strâns legatã de procesul de autoevaluare a sinelui. Modul în care ne percepem pe noi înºine poate avea
impact considerabil în stabilirea propriilor obiective ºi în conturarea acþiunilor noastre ulterioare.

Experiment privind legãtura
dintre stima de sine ºi motivaþia autorealizãrii
În prezentul capitol vom analiza datele unui experiment prin care
am urmãrit sã identificãm în ce mãsurã încrederea în sine influenþeazã
performanþa într-o sarcinã cognitivã, dar non-academicã. Tema relaþiei
dintre stima de sine ºi performanþã în general este abordatã în literatura de specialitate din domeniul psihologiei sociale ºi comunicãrii interpersonale (Kuhnen ºi Tymula, 2012; Di Giunta et al., 2013). Prezentul
studiu are la bazã un experiment condus anterior de Douglas Mook
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(2009), care a demonstrat faptul cã acþiunile unei persoane pot fi ghidate de dorinþa sa de succes sau de autorealizare. Mook a folosit Tematic
Aperceptive Test pentru a mãsura dorinþa de autorealizare a participanþilor, ºi a arãtat cum se manifestã motivaþia de autorealizare pe termen
lung ºi efectul acestei variabile asupra performanþei indivizilor.
În studiul de faþã am analizat relaþia dintre stima de sine, motivaþia
autorealizãrii ºi performanþã. În acest scop am condus un experiment
în patru etape. În prima etapã, am aplicat unui lot de participanþi scala
Rosenberg (1965) pentru a mãsura stima de sine. În etapa a doua, participanþii au fost rugaþi sã aproximeze timpul în care vor realiza un puzzle, care le era prezentat de cãtre experimentator. În a treia etapã,
participanþii trebuiau sã rezolve propriu-zis puzzle-ul, care avea în componenþã 60 de piese ºi se cronometra timpul în care aceºtia duceau la
îndeplinire sarcina. Analiza datelor experimentului a urmãrit diferenþa
dintre timpul estimat ºi timpul de realizare concretã a sarcinii – respectiv rezolvarea puzzle-ului de 60 de piese. Similar cu studiile prezentate
anterior, am pornit de la ipoteza existenþei unei relaþii între stima de
sine, dorinþa de autorealizare ºi performanþa indivizilor în realizarea diferitelor sarcini. Spre deosebire de studiile anterior prezentate, nu ne-am
oprit asupra performanþelor ºcolare/academice ale participanþilor, ci
asupra performanþelor lor într-o sarcinã cognitivã simplã, mai puþin
obiºnuitã pentru adulþi ºi pentru mediul academic, cu mizã scãzutã de
rezolvare – alcãtuirea unui puzzle prin punerea împreunã a pieselor
componente. Sarcina are dificultate cognitivã micã ºi ne-a interesat în
primul rând timpul necesar rezolvãrii ei, relativ la timpul estimat de participanþi. Am pornit de la ipoteza conform cãreia participanþii cu o stimã
de sine ridicatã (mãsuratã prin scala Rosenberg) vor realiza o estimare
mai realistã (mai aproape de realitate) a timpului în care vor realiza sarcina, comparativ cu cei cu stimã de sine scãzutã, care vor face estimãri
mai eronate ale timpului de realizare a sarcinii propuse.

Ipotezele cercetãrii
H1. Va exista o corelaþie pozitivã între durata estimatã ºi durata realã a sarcinii: cu cât creºte timpul estimat al rezolvãrii sarcinii, cu atât creºte durata realã a rezolvãrii puzzle-ului.
H2. Cu cât diferenþa dintre numãrul de minute estimat ºi numãrul în care
s-a realizat puzzle-ul este mai mare, cu atât încrederea în sine este mai micã. Cu
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alte cuvinte, indivizii cu stimã de sine scãzutã tind sã aibã estimãri mai puþin
realiste ale timpului de rezolvare a sarcinii.

Procedura experimentalã
Participanþii au trebuit mai întâi sã completeze scala stimei de sine
(Rosenberg, 1965). O variantã tradusã ºi adaptatã pentru populaþia de
studenþi din România (vezi Anexa) a fost folositã în prezentul studiu.
Ulterior aceºtia au fost rugaþi sã estimeze în cât timp pot rezolva puzzle-ul
de 60 de piese aflat în faþa lor ºi sã procedeze la punerea împreunã a
pieselor. Folosind un cronometru, am înregistrat timpul real al realizãrii
sarcinii, pentru a putea fi comparat ulterior cu timpul estimat. De asemenea, am colectat date socio-demografice despre participanþi, toþi studenþi la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice, SNSPA: vârstã, sex,
an de studiu.

Lotul de participanþi
La cercetare au participat 45 de studenþi din anul III, Facultatea de
Comunicare ºi Relaþii Publice, SNSPA, care erau înscriºi la un curs de
„Comunicare interpersonalã”. Dintre aceºtia, 19 erau de sex masculin ºi
26 de sex feminin, cu vârste cuprinse între 20 ºi 35 de ani. Media vârstei
studenþilor participanþi a fost de 22.5 ani. Studenþii s-au înscris voluntar
sã participe la experiment, ºtiind ca este vorba despre o cercetare care
presupune rezolvarea unor sarcini cognitive.

Instrumentele folosite
Am mãsurat nivelul stimei de sine al participanþilor cu ajutorul scalei
Rosenberg (1965). Aceastã scalã a fost folositã pentru prima datã de
Rosenberg pe un eºantion de 5024 de elevi de liceu din New York. Cercetarea condusã de Rosenberg (1965) a demonstrat cã scorurile obþinute
de elevi pe aceastã scalã sunt consistente cu descrierile privind propria
persoanã, pe care aceºtia le realizaserã înainte de completarea ei. De asemenea, cercetarea lui Rosenberg a fãcut dovada existenþei unei corelaþii
între scorurile obþinute de elevi pe aceastã scalã ºi nivelul depresiei elevilor testaþi (vezi Robu, 2013). Scala Rosenberg a stimei de sine este un
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instrument folosit la nivel global pentru a mãsura încrederea în sine. Este
recunoscutã pentru fidelitatea ºi validitatea sa, deºi existã unele îndoieli
cu privire la unidimensionalitatea constructului. Totuºi, aceastã scalã
reprezintã unul dintre cele mai utilizate instrumente pentru a mãsura
stima de sine, scala fiind consistentã ca structurã, dar ºi stabilã în timp,
având în vedere faptul cã este utilizatã din 1965 (cf. Shelvin, Bunting ºi
Lewis, 1995). Scala cuprinde zece itemi cu patru posibilitãþi de rãspuns
care variazã de la „Total de acord” – „4” la „Total dezacord” – „0” (Vezi
Anexa). Rosenberg a stabilit urmãtoarele standarde pentru analiza rezultatelor obþinute pe baza scalei: (1) scoruri între 0 ºi 6 – se va considera
cã participantul are o stimã de sine foarte scãzutã; (2) scoruri între 7 ºi
23 – se va considera cã subiectul manifestã o stimã de sine de nivel mediu, acesta fiind fluctuantã în funcþie de evenimente cotidiene, (3) scoruri
între 24 ºi 30 – se va considera cã subiectul are o stimã de sine ridicatã
ºi care suportã puþine fluctuaþii în funcþie de evenimentelor cotidiene.
Pentru colectarea datelor am folosit aplicaþia Excel din pachetul de
date Microsoft Office, pentru a înregistra: rãspunsurile fiecãrui participant pe scala Rosenberg; timpul estimat de rezolvare a sarcinii ºi timpul
realizat de rezolvarea a puzzle-ului. De asemenea, am putut înregistra,
pentru fiecare participant, diferenþa dintre timpul estimat ºi timpul realizat. În plus, am inclus informaþii legate de vârsta, gen ºi anul de studiu,
pentru fiecare participant.

Analiza ºi interpretarea datelor
Rezultatele obþinute de participanþi
pe scala stimei de sine
Scorurile pe scala stimei de sine variazã între 0 (valoarea minimã) ºi
30 (valoarea maximã), iar în lotul nostru de participanþi am obþinut un
nivel al stimei de sine între 10 ºi 30 (M = 22.2), cu o valoare modalã
Mo = 25. Jumãtate dintre respondenþi au obþinut un scor mai mare de
22 de puncte (Mediana) ºi au putut fi grupaþi în categoria celor cu stimã
de sine ridicatã (Grupul 2). Cealaltã jumãtate a obþinut scoruri sub 22
de puncte pe scala stimei de sine, ºi a fost consideratã categoria celor
cu stimã de sine moderatã (Grupul 1).
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Tabelul 1. Gruparea respondenþilor dupã stima de sine – Grup 1 =
stimã de sine moderatã; Grup 2 = stimã de sine ridicatã.
Grup

N

Medie

Std. Dev.

1

23

18.65

3,09

2

22

25.91

2,13

Estimarea timpului de realizare a sarcinii
ºi timpul real de execuþie
Participanþii au estimat, în medie, un timp de 15.11 minute de realizare a sarcinii, în timp ce în realitate puzzle-ul a fost soluþionat în medie în 16.22 minute. Aºadar, lotul de participanþi a tins sã subestimeze
timpul de realizare a sarcinii, sau sã estimeze o rapiditate mai mare în
rezolvarea ei, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în realitate. Diferenþa
medie între timpul estimat ºi timpul realizat a fost de un minut. Jumãtate dintre respondenþi au estimat ºi au realizat un timp mai mic de 15
minute în rezolvarea puzzle-ului.
În ce priveºte timpul estimat de realizare a sarcinii, rãspunsurile au
fost mai omogene, majoritatea respondenþilor estimând un timp de 15
minute pentru rezolvarea puzzle-ului, cu o valoare minimã estimatã de
5 minute ºi o valoare maximã estimatã de 40 de minute. Spre deosebire
de timpul estimat, în cazul timpului realizat, dispersia valorilor de timp
a fost mai mare, cei mai mulþi realizând propriu-zis puzzle-ul în 8 sau 9
minute (valoarea modalã), cu o valoare minimã de realizare a puzzle-ului
de 6 minute ºi o valoare maximã de 45 de minute. Nu au existat diferenþe pe sexe sau pe vârste în ce priveºte timpul estimat sau timpul realizat.
Am realizat corelaþii de tip Pearson între timpul estimat ºi timpul realizat ºi am obþinut un coeficient de corelaþie de nivel ridicat, r (45) = .63,
p <.001. Aºadar, am putut confirma ipoteza H1: cu cât creºte timpul estimat al rezolvãrii sarcinii, cu atât creºte durata realã a rezolvãrii puzzleului. Participanþii care au estimat un timp mai mare de realizare a sarcinii
chiar au realizat sarcina într-un timp superior celor care au estimat un
timp mai mic. Putem aprecia cã aceste rezultate aratã cã performanþa
este datã ºi de un nivel pe care fiecare individ vrea sã îl atingã, adicã de
nevoia de autorealizare descrisã anterior. Cu alte cuvinte, indivizii care
estimeazã cã pot rezolva o sarcinã cognitivã într-un interval de timp mai
mare, vor lua aceste estimãri ca reper ºi vor sfârºi prin a rezolva sarcina
într-un timp mai mare, comparativ cu cei care „îºi seteazã” alte repere.
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Stima de sine ºi timpul de realizare a sarcinii
(estimat ºi realizat)
Am corelat valorile stimei de sine obþinute de participanþi cu timpul
estimat ºi timpul realizat ºi de asemenea cu diferenþa dintre timpul estimat ºi timpul realizat. Am obþinut suport parþial pentru ipoteza H2: Cu
cât diferenþa dintre numãrul de minute estimat ºi numãrul de minute
în care s-a realizat puzzle-ul este mai mare, cu atât încrederea în sine
este mai micã. Corelaþia dintre stima de sine ºi diferenþa dintre timpul
estimat ºi timpul realizat, deºi nesemnificativã statistic, r (45)= -.23
(p=.05), aratã totuºi cã relaþia dintre variabilele considerate este în direcþia menþionatã de ipoteza noastrã. Am obþinut o corelaþie mai bunã,
r (45) =-.32, p<.05 între stima de sine ºi timpul estimat, ceea ce aratã faptul cã persoanele cu stimã moderatã de sine tind sã estimeze un timp
mai mare de realizare a sarcinii, deci sã aibã o dorinþã moderatã de realizare. Aceasta înseamnã cã persoanele cu stimã moderatã de sine tind
„sã-ºi seteze” un timp sub potenþialul lor real de realizare a sarcinii, acest
lucru influenþând negativ performanþa, chiar în sarcini cognitive simple,
de tipul „rezolvare de puzzle”, aºa cum este în experimentul de faþã. Dacã
timpul realizat este probabil determinat de capacitatea respondentului
de realizare a sarcinii sau familiaritatea sarcinii (a tipului de sarcinã),
timpul estimat depinde de percepþia respondentului despre sine. Persoanele cu stimã de sine mai scãzutã îºi subestimeazã capacitãþile de realizare a unor sarcini simple, ceea ce duce la o performanþã mai scãzutã.
În continuare, am realizat analiza datelor pe cele douã grupuri: Grup
2 – cu stimã de sine ridicatã; Grup 1 – cu stimã de sine moderatã. Grupul
1 cuprinde participanþii cu scoruri ale stimei de sine între 10 ºi 22, iar
Grupul 2 cuprinde persoane cu stimã de sine ridicatã, cu scoruri între
23 ºi 30, pe scala Rosenberg. Din Tabelul 1 putem observa cã Grupul 1
are o abatere standard de 4.8, pe când Grupul 2 are o abatere standard
de 3.5, ceea ce înseamnã cã în grupul cu stimã de sine ridicatã valorile
sunt mai omogene, mai apropiate de valoarea medie, pe când grupul
cu stimã de sime moderatã are valori mai neomogene ale stimei de sine.
De asemenea, Grupul 2, cei cu stimã de sine ridicatã, este format din
participanþi care au realizat estimãri mai omogene ale timpului necesar
pentru realizarea sarcinii. Aceºtia au înregistrat diferenþe mai mici între timpul estimat ºi timpul realizat, confirmând ipoteza H2. Grupul 1,
cei cu stimã de sine moderatã, este un grup mai puþin omogen ºi în
evaluãrile propriei persoane, dar ºi în estimãrile cu privire la timpul de
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realizare a sarcinii. La aceºti participanþi diferenþele dintre timpul estimat ºi timpul realizat sunt mai mari, în direcþia ipotezelor formulate aici.
Testul Levene pentru mãsurarea diferenþelor de varianþã între cele
douã grupuri (Grup 1 ºi Grup 2) a înregistrat valori semnificative statistic, F = 8.49, p= .006<.01. Astfel, putem spune cã, pentru grupul cu stimã
de sine ridicatã (Grup 2), relaþia dintre stima de sine ºi performanþa în
realizarea sarcinilor cognitive simple (de tip puzzle) este mai consistentã,
în sensul cã stima de sine ridicatã antreneazã stabilirea unor standarde
înalte de performanþã, care pot influenþa nivelul real al performanþei.
În cazul celor cu stimã de sine moderatã, aceastã relaþie este mai puþin
consistentã.

Limitele cercetãrii
O limitã a prezentei cercetãri este insuficienta explorare, prealabil
desfãsurãrii experimentului, a nivelului de cunoaºtere a sarcinii (rezolvarea unui puzzle din 60 de piese) de cãtre participanþii la experiment.
Dacã familiaritatea cu sarcina poate avea o influenþã scãzutã asupra timpului estimat în cazul persoanelor cu stimã ridicatã, considerãm cã aceastã variabilã ar putea fi un bun moderator pentru relaþia dintre stima de
sine ºi timpul estimat la persoanele cu stimã de sine moderatã. Pentru
acestea din urmã, un nivel ridicat de cunoaºtere a sarcinii este posibil
sã genereze încredere în sine suplimetarã, apropriindu-le astfel ca tip
de comportament de cele cu stimã de sine ridicatã, în timp ce un nivel
scãzut de cunoaºtere a sarcinii ar putea antrena diminuarea încrederii
în capacitãþile proprii de rezolvare a sarcinii ºi, ca urmare, estimarea unui
timp superior.

Concluzii
Cercetarea a arãtat cã stima de sine poate influenþa dorinþa de autorealizare a indivizilor, prin fixarea unor standarde mai înalte sau moderate, care la rândul lor pot influenþa performanþa realã a acestora.
Persoanele cu stimã de sine ridicatã tind sã îºi stabileascã standarde de
timp mai ridicate pentru rezolvarea sarcinilor cognitive ºi sfârºesc prin
a le rezolva mai rapid. Aceasta se întâmplã inclusiv pentru sarcini cognitive simple, care nu necesitã competenþe specifice, cum este aici rezolvarea unui puzzle din 60 de piese. În schimb, persoanele cu stimã de
114

Comunicare_perceptie_sociala.qxd

12/15/2016

10:16 AM

Page 115

STIMA DE SINE ªI MOTIVAÞIA AUTOREALIZÃRII

sine scãzutã tind sã îºi stabileascã standarde moderate de timp, realizând
acceeaºi sarcinã într-un interval mai mare de timp. Deºi au existat experimente numeroase care au stabilit relaþia dintre stimã de sine ºi performanþã, originalitatea prezentului experiment constã în considerarea
unei sarcini cognitive simple, care permite rezolvarea rapidã de cãtre
oricãre participant adult. Totuºi, indiferent de sarcina aleasã, nu putem
considera a priori competenþe egale ale participanþilor ºi aceasta este
principala limitã a experimentului prezentat aici. Am subliniat deja cã
nu am controlat familiaritatea participanþilor cu rezolvarea de sarcini de
acest tip ºi cã aceastã variabilã ar fi putut influenþa rezultatul experimentului. În plus, am argumentat faptul cã variabila „familiaritatea cu sarcina” este posibil sã intervinã ca un moderator al efectului stimei de sine
asupra performanþei (estimate), mai ales în cazul celor cu stimã de sine
scãzutã sau moderatã. În cercetãri viitoare ne propunem sã folosim alte
instrumente pentru mãsurarea imaginii de sine, dat fiind cã aplicarea
scalei Rosenberg pe loturi de studenþi din România a discriminat puþin
între cei cu stimã de sine moderatã ºi cei cu stimã de sine scãzutã. Ca ºi
în prezentul experiment, majoritatea participanþilor studenþi din România care completeazã scala Rosenberg înregistreazã scoruri mari sau
medii pe aceastã scalã, grupul de persoane cu stimã de sine scãzutã fiind mai greu de surprins, mai ales dacã avem în vedere loturi mici de
participanþi.
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Anexa 1. Scala Stimei de Sine Rosenberg (1965),
tradusã ºi adaptatã pentru populaþia de studenþi
din România.
1. Cred cã sunt un om de valoare, sau
cel puþin la fel de bun (ã) ca alþii

Acord
Total

Acord

Dezacord

Dezacord
total

2. Cred cã am câteva calitãþi
remarcabile

3

2

1

0

3. În general tind sã cred cã sunt
un om nerealizat

3

2

1

0

4. Sunt capabil (ã) sã fac lucruri
la fel de bine ca ceilalþi oameni

3

2

1

0

5. Nu cred cã am prea multe lucruri
cu care sã mã pot mândri

3

2

1

0

6. Am o atitudine pozitivã faþã
de propria persoanã

3

2

1

0

7. În ansamblu sunt mulþumit (ã)
de mine

3

2

1

0

8. Aº vrea sã pot avea mai mult respect
faþã de mine

3

2

1

0

9. Din când în când, am senzaþia cã
sunt inutil (ã)

3

2

1

0

10. Uneori cred cã nu sunt bun (ã)
de nimic

3

2

1

0
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Efectul atractivitãþii prenumelor
pe site-urile de online dating
Alexandra Andronescu, Ana-Maria Baciu,
Alexandru-Vlad Burnei, Vera-Alexandra Cociº

Rolul prenumelor în fomarea primelor impresii
Influenþa prenumelor asupra percepþiei persoanei ºi modul în care
prenumele contribuie la formarea primelor impresii a fost tratat pe larg
în literatura de specialitate (Leak ºi Ware, 1989; Steele ºi Smithwick,
1989; Pascual, et al., 2015). Efectele psihologice ale utilizãrii diferitelor
prenume au fost analizate din punct de vedere social (statusul social al
celor care poartã diferite prenume, posibilitatea de a avansa în carierã
etc.), cât ºi psihosocial (relaþiile pe care persoanele cu diferite prenume
le stabiliesc cu ceilalþi – prietenie, afiliere, atracþie etc.). Studiul prenumelor, în psihologia socialã, se leagã de formarea primelor impresii ºi
de modul în care indivizii reuºesc sã gestioneze primele impresii în relaþiile cu ceilalþi (Lieberson ºi Bell, 1992; Guéguen, Dufourcq-Brana ºi
Pascual, 2005).
Unii autori au ales sã studieze problema prenumelor concentrânduse pe literele componente. Astfel, Barry ºi Harper (2013) au plecat de
la ipoteza cã dacã prenumele persoanelor de sex feminin dintr-o anumitã societate se terminã în anumite litere, acest lucru poate fi legat de
modul în care indivizii din societatea respectivã tind sã evite incertitudinea. A doua ipotezã formulatã Barry ºi Harper (2013) este la fel de inovatoare: practicile de acordare a prenumelor care se terminã în aceeaºi
literã pot fi corelate cu anumite trãsãturi colective, cum ar fi evitarea incertitudinii sau gradul de determinare/hotãrâre al indivizilor din societatea respectivã. Rezultatele cercetãrii conduse de Berry ºi Harper (2013)
au arãtat cã în societãþile în care terminaþiile prenumelor persoanelor
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de sex feminin sunt mai stabile (fixe) ºi mai des întâlnite în alcãtuirea
prenumelor, tendinþa de evitare a incertitudinii este mai mare, comparativ cu societãþile unde terminaþiile în alcãtuirea prenumelor persoanelor de sex feminin sunt mai variabile.
Gisli Palsson (2014) discutã legãtura dintre prenume ºi modalitãþile
prin care individul îºi construieºte identitatea de sine. Practicile de a denumi o persoanã, de a-i oferi un nume, sunt elemente cheie ale construirii identitãþii personale ºi identificãrii persoanelor în reþelele sociale din
care fac parte. Aceste practici contribuie la inserarea indivizilor în cadrul
reþelelor sociale, construirea genealogiilor ºi nu în ultimul rând a relaþiilor de apartenenþã la anumite comunitãþi, grupuri sociale, clase etc. Preluând ideea de la Foucault (1988), Gisli Palsson (2014) vorbeºte despre
prenume ca despre o formã de „tehnologie a sinelui”, o modalitate prin
care ne diferenþiem în raport cu ceilalþi. Termenul de „tehnologie a sinelui” se referã ºi la faptul cã prenumele unei anumite persoane poate
fi o modalitate pentru a exprima trãsãturile dominante ale acesteia: putere, dominanþã, sau dimpotrivã submisivitate; forþã sau fragilitate; puritate, inocenþã sau nonconformism etc. Prenumele are aºadar rolul de
a situa persoana care îl poartã într-un anumit spaþiu social, creând o legãturã cu familia, comunitatea din care face parte, grupul etnic.
În acest capitol ne-am propus sã analizãm influenþa prenumelor în
mediul online, folosind ca suport pentru datele obþinute o platformã online de dating. Plecãm de la presupoziþia cã în mediul online influenþa
prenumelor poate fi mai importantã, pentru cã nivelul de cunoaºtere al
persoanelor cu care interacþionãm este uneori superficial ºi fiecare detaliu contribuie la formarea primelor impresii, inclusiv numele sub care
persoana se prezintã.
Site-urile online de dating oferã utilizatorilor posibilitatea de a-ºi contura propria imagine, având control asupra informaþiilor pe care vor sã
le vadã ceilalþi, posibilii parteneri de interacþiune. Cei care folosesc mediul online pentru a-ºi gãsi un partener romantic încearcã sã se prezinte
pe sine într-un mod cât mai atractiv, folosindu-se numai de elementele
pe care site-ul le pune la dispoziþie: de obicei fotografie ºi text (Toma ºi
Hancock, 2010). Cum cercetãrile din domeniul atracþiei interpersonale
(Feingold, 1990; Peplau ºi Gordon, 1985; Fletcher ºi Fitness, 2014) au
arãtat cã în formarea primelor impresii bãrbaþii sunt în primul rând influenþaþi de atractivitatea fizicã a potenþialei partenere, iar femeile de
statusul social potenþial, putem spune cã avem de a face cu strategii diferite de management al impresiei pentru bãrbaþi ºi femei, atunci când
se prezintã pe un site de online dating. Femeile vor dori probabil sã ac120
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centueze aspectele legate de atractivitate, inclusiv atractivitatea prenumelor, iar bãrbaþii vor accentua elemente legate de status social – tipul
prenumelui putând de asemenea sã joace un rol important pe a aceastã dimensiune a evaluãrii interpersoanle (Khan ºi Chaudhry, 2015;
Yoder, 2016).
Existã cercetãri (vezi spre exemplu Gatson, 2011) care au arãtat faptul
cã indivizii tind sã foloseascã, pe site-urile de dating, nume de utilizatori
asemãnãtoare prenumelor lor sau chiar identice. Afiºarea prenumelor
denotã, în fapt, recunoaºtere ºi conºtientizarea sinelui. Indiferent cã sunt
sau nu reale, afiºarea prenumelor pe un astfel de site este consideratã o
modalitate deliberatã de a sugera ceva despre propria persoanã: o experienþã, o trãire, o caracteristicã specificã persoanei care „a ales” sã poarte respectivul prenume (Khan ºi Chaudhry, 2015). Prenumele pe care
individul alege sã-l prezinte într-un asemenea context de interacþiune
este o parte a identitãþii de sine ºi reflectã, cel puþin în viziunea purtãtorului sãu, o parte a felului sãu de a fi (Gatson, 2011).
Alte lucrãri (Elchardus, M. ºi De Keere, 2010; Hymes, 2003) investigheazã procesul non-tradiþionalizãrii ºi a felului în care practicile de
acordare a prenumelor se modificã de-a lungul timpului. Spre exemplu,
un studiu care a analizat semnificaþia socialã a prenumelor (Elchardus
ºi Siongers, 2011) a pus în evidenþã relaþia dintre practicile culturale ºi
sociale din diferite perioade istorice ºi sensurile sociale investite în diferite prenume, inclusiv efectele utilizãrii prenumelor în planul relaþiilor
sociale. Cei doi cercetãrori au arãtat inclusiv faptul cã prenumele elevilor
poate constitui o variabilã importantã în prezicerea succesului lor ºcolar. Deºi studiul nu a arãtat faptul cã prenumele este un element de identificare puternicã pentru elevi, a subliniat cu siguranþã valoarea socialã
a utilizãrii anumitor prenume. În plus, cei doi cercetãtori atrag atenþia
asupra unui fenomen care meritã studiat, ºi anume individualizarea metodelor de a pune nume copiilor, ca parte a strategiilor de individualizare
a familiilor în general. În ciuda non-tradiþionalizãrii ºi individualizãrii
metodelor de a acorda prenume, aceste practici suportã numeroase influenþe sociale, legate de înþelesul social pe care un anumit prenume îl
are la un moment dat în comunitatea din care familia face parte.
Ideea cã anumite prenume au rezonanþã pozitivã sau negativã la un
moment dat ºi pot fi preferate sau evitate este subliniatã de mai mulþi
autori (Valentine, Brennen ºi Brédart, 1995; Chen, Gallagher ºi Girod,
2014; Gebauer, Leary ºi Neberich, 2012) care au analizat problematica
atractivitãþii prenumelor, de-a lungul timpului. Alãturi de numele de familie, prenumele direcþioneazã formarea identitãþii de sine, nuanþeazã
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percepþia persoanei ºi poate influeþa modul în care individual alege sã
se prezinte celor cu care interacþioneazã. Ne alãturãm punctului de vedere exprimat de Elchardus ºi Siongers (2011) care descriu patru elemente ale influenþei sociale a prenumelui: (1) reprezentarea; (2) evocarea;
(3) direcþionarea ºi (4) construirea sinelui. Prenumele poate contribui
la reprezentarea sinelui, inclusiv pe site-urile dedicate întâlnirilor romantice; evocã anumite înþelesuri relative ale semnificaþiilor sociale atribuite
prenumelor într-o anumitã perioadã de timp, în interiorul unei anumite
comunitãþi; direcþioneazã modul în care persoana alege sã se prezinte
celorlalþi, ce anume trãsãturi accentuezã despre sine; contribuie la construirea identitãþii de sine. Cum prenumele sunt vãzute ca fiind identificatori individuali ºi colectivi, purtãtorilor le sunt atribuite caracteristici
în ceea ce priveºte personalitatea, stilul de viaþã, gusturile, clasa socialã. În aceste condiþii, nu întâmplãtor unele studii au obþinut corelaþii între prezenþa anumitor tipuri de prenume ºi performanþele indivizilor,
inclusiv rezultatele lor ºcolare (Garwood, 1976; Nuttin, 1985; Wuffle ºi
Coulter, 2014).
În ceea ce priveºte atracþia interpersonalã pe site-urile de dating,
Monica Whitty ºi Tom Buchanan (2010) descriu elemente care pot explica de ce indivizii, chiar la o primã impresie, tind sã prefere anumite
persoane în detrimental altora. O primã explicaþie avansatã de cei doi
autori pentru preferinþa interpersonalã este teoria evoluþionistã: alegerea
partenerului romantic pe criteriul calitãþilor acestuia de a reproduce caracteristicile generale ale speciei – bãrbaþii sunt atraºi de femeile care par
mai fertile, iar în cazul femeilor – trãsãturile masculine asociate maturitãþii sexuale sunt importante, asemenea celorlalte specii (spre exemplu
maxilare puternice, prezenþa pãrului pe faþã etc.). În aceastã paradigmã a interpretãrii preferinþei interpersonale, prenumele poate întãri, infirma sau chiar contrazice mesajele nonverbale transmise de purtãtori
prin intermediul afiºãrii caracteristicilor fizice (de obicei prin fotografii).
Dacã posesorul nu are un prenume consonant cu elementele fizice care
indicã maturitatea, va alege probabil un prenume care îl avantajeazã
pentru fi prezentat în mediul virtual. Similar, dacã purtãtorul are un
prenume consistent cu elemente fizice care indicã maturitatea sexualã,
va alege probabil sã dezvãluie acest prenume în mediul online. O a doua
exlicaþie avansatã de Whitty ºi Buchanan (2010) face apel la rolurile pe
care bãrbaþii ºi femeile le joacã în societate: bãrbaþii, cel puþin în cultura Europenã ºi Nord Americanã, tind sã se prezinte în roluri sociale
dominante – aspect care poate fi evidenþiat ºi prin alegerea unor prenume investite cu asemenea semnificaþii sociale; pe când femeile sunt
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poziþionate predominant în roluri de îngrijire ºi partial submisive – aspect care se va reflecta de asemenea în alegerea unor prenume. În plus,
atractivitatea fizicã în cazul femeilor este mai puternic valorizatã în societatea Europeanã ºi Nord Americanã, comparativ cu atractivitatea fizicã a bãrbaþilor. Ca urmare, este posibil ca, în mediul online, bãrbaþii
sã fie mai atraºi de femeile care au în numele de utilizator un caracter
ce subliniazã atractivitatea fizicã. Aceasta este ºi ipoteza principalã de la
care am pornit în studiul de faþã. Criteriul atractivitãþii fizice, cãutat inclusiv în numele de utilizator al posibilelor partenere romantice, poate
fi important ºi în ce priveºte decizia unui bãrbat de a începe o conversaþie cu o femeie, în mediul online, spre exemplu pe un site dedicat relaþiilor romantice. Ipoteza noastrã de cercetare este aceea cã: În cazul
unui site dedicat întâlnirilor romantice, bãrbaþii vor tinde sã iniþieze o legãturã
(like, conversaþie etc.) cu persoanele de sex feminin care au un prenume atractiv
sau investit cu semnificaþii sociale pozitive (H1).
Literatura de specialitate (Gebauer, Leary ºi Neberich, 2012; Pascual
et al., 2015) consemneazã ºi faptul cã indivizii – atât bãrbaþii, cât ºi femeile – nu sunt atraºi de numele de utilizator neutre, atunci când aleg
sã iniþieze interacþiuni în mediul online. Ca urmare, formulãm urmãtoarea ipotezã de cercetare: Dacã numele unui utilizator este considerat neutru – în sensul cã nu transmite nimic deosebit despre persoana în cauzã, atunci
probabilitatea de a primi invitaþii la interacþiune, pe site-urile de online dating,
scade (H2).

Descrierea cercetãrii
Am condus prezenta cercetare pe un site de dating (Tinder) popular în rândul studenþilor ºi adolescenþilor din România. Tinder este o
reþea socialã cu scopul de a conecta persoanele de sex opus dintr-o arie
datã, pe baza unor caracteristici predefinite. Utilizatorilor le sunt prezentate în ordine aleatorie profilurile existente, iar ei pot alege „Like” sau
„Reject”, în funcþie de dorinþa de a interacþiona cu persoana în cauzã.
În cazul în care „Like”-ul acordat este reciproc, cele douã persoane pot
avea acces la serviciul de mesagerie ºi pot lua legãtura în realitate. Un
profil de Tinder înfãþiºeazã câteva poze existente ºi pe profilul de Facebook, vârsta ºi prenumele utilizatorului, locul unde se gãseºte acesta, cu
aproximaþie, precum ºi câteva interese de timp liber (hobby-uri) alese de
utilizator dintr-o listã predefinitã. Tinder pãstreazã ascunsã identitatea
persoanelor care au dat „Like” profilului tãu în cazul în care „Like”-ul
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nu este reciproc. De asemenea, persoanele cãrora cineva le oferã un
„Like” nu recepþioneazã acest lucru decât în situaþia în care „Like”-ul este
reciproc. Cercetarea a urmãrit sã evidenþieze importanþa prenumelor în
stabilirea relaþiilor romantice în mediul online. Ne-a interesat sã evidenþiem în ce mãsurã prenumele este important în percepþia unei persoane
în mediul online, când ne referim la online dating, ºi în ce mãsurã prenumele populare vor fi mai apreciate comparativ cu prenumele mai puþin
populare. Menþionãm cã în experimentul de faþã am testat influenþa
atractivitãþii prenumelor persoanelor de sex feminin asupra potenþialilor
parteneri romantici. Un experiment similar s-ar putea conduce pentru
evidenþierea rolului prenumelor purtate de bãrbaþi în întâlnirile romantice din mediul online.

Procedura experimentului
ºi lotul de participanþi
Experimentul s-a desfãºurat în douã etape. În prima etapã am urmãrit
sã identificãm prenumele feminine atractive pentru sexul opus, la categoria de vârstã 19-22 de ani, pentru cã pe aceastã categorie de vârstã se
va centra prezentul studiu. Am alcãtuit o listã de prenume feminine utilizate în România, folosind inventarii online cu unele dintre cele mai
puþin utilizate ºi cele mai utilizate prenume feminine. Lista a cuprins un
numãr de 30 de prenume feminine a cãror popularitare am analizat-o
folosind un chestionar online, administrat studenþilor de sex masculin,
de la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice, SNSPA, nivelul de studii universitar (N= 60). Studenþii au fost rugaþi sã evalueze fiecare dintre cele 30 de prenume pe o scalã de 7 trepte unde „1” însemna „nu îmi
place deloc acest prenume”, iar „7” – „îmi place foarte mult acest prenume”. Pentru fiecare dintre cele 30 de prenume am calculat media evaluãrilor primite ºi abaterea standard. Am putut astfel selecta 4 cele mai
apreciate prenume ºi 4 cele mai puþin apreciate prenume, cele care au
obþinut, în medie cele mai consistente evaluãri (pozitive sau negative)
din partea participanþilor. Prenumele selectate pentru a fi folosite mai
departe în experiment au fost: Albertina, Petronela, Vanda ºi Crãiþa (evaluate cu nivel de atractivitate scãzutã) ºi Daria, Anastasia, Sofia ºi Antonia
(evaluate cu nivel de atractivitate ridicatã).
În a doua etapã a experimentului, am grupat cele 8 prenume obþinute
în 4 perechi, fiecare pereche conþinând un prenume evaluat pozitiv ºi
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unul evaluat negativ. Distribuþia celor 8 prenume în perechi s-a fãcut
aleator. De asemenea, am cerut permisiunea unor subiecþi stimul (4 persoane din afara þãrii, cu atractivitate fizicã medie, femei, cu vârste cuprinse între 19 ºi 22 de ani) de a folosi o fotografie a lor pentru a crea
câte un profil de Facebook ºi Tider, în cadrul experimetului nostru. Persoanelor stimul li s-a explicat scopul experimentului, faptul cã acesta va
fi prezentat în spaþiul academic ºi am menþionat cã profilurile vor fi eliminate atât de pe Facebook, cât ºi de pe Tinder, la finalul cercetãrii. Am
recurs la persoane stimul din afara þãrii pentru a evita ca potenþialii interlocutori sã aibã acces ºi la alte detalii despre titularul profilului, faþã
de cele care erau puse la dispoziþie prin experimentului nostru. Pentru
construirea profilurilor, fiecãrei persoanã stimul i-a fost atribuit numele
de familie generic „Popescu”, adãugând unul dintre prenumele selectate anterior.
În aceastã a doua etapã am construit câte douã profiluri de Facebook
pentru fiecare pereche de prenume atractiv/non-atractiv, folosind fotografiile celor 4 persoane stimul din afara þãrii (atribuite aleator uneia
dintre cele patru perechi de prenume). Astfel, au rezultat 4 profiluri
pereche pe Facebook, cu poze ºi informaþii similare, singura diferenþã
dintre profilurile aparþinând unei perechi fiind prenumele persoanelor
stimul prezentate în aceste profiluri. Pe scurt, pentru fiecare dintre cele
poatru fotografii ale persoanelor stimul am construit douã profiluri,
diferenþiate prin prenume: atractiv versus non-atractiv. Având acum cele
8 profiluri create pe Facebook, am putut construi profiluri similare pe
site-ul de online dating, Tinder. De menþionat cã existenþa unui profil pe
Facebook este o condiþie necesarã pentru a putea avea ulterior un profil pe Tinder.

Mãsurare
Cele 8 profiluri alte persoanelor stimul, create pe Tinder, patru cu
prenume non-atractive (Albertina, Petronela, Vanda ºi Crãiþa) ºi patru
cu prenume atractive (Daria, Anastasia, Sofia ºi Antonia) au fost analizate din punctul de vedere al numãrului de Like-uri pentru o perioada
de 3 zile. Tinder este o aplicaþie disponibilã numai pe smartphone, care
are scopul de a aduce laolaltã persoane aflate în cãutarea unui partener
romantic. Tinder se conecteazã, cu permisiunea persoanei respective,
la profilul sãu de Facebook, ºi poate afiºa pânã la 5 poze la alegere dintre cele postate pe Facebook; de asemenea, contorizeazã lista de prieteni
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ºi interesele persoanei respective. Odatã profilul realizat, prin utilizarea
GPS, Tinder aflã locul utilizatorului ºi îi afiºeazã profilurile altor utilizatori, în funcþie de anumite criterii de selecþie. Criteriile sunt urmãtoarele:
sexul (masculin sau feminin), vârsta (18-100 ani) ºi distanþa la care se
aflã în momentul respectiv (0-500 km) de un potenþial partener. De asemenea, Tinder afiºeazã public data la care persoana respectivã a fost
ultima oarã activã (cu câte minute/ore/zile în urmã, dar ºi ziua, luna,
anul), precum ºi eventualele asemãnãri cu un potenþial pertener romantic: prieteni comuni sau interese comune.
Odatã setate aceste criterii, aplicaþia permite afiºarea tuturor potenþialilor parteneri care îndeplinesc criteriile respective de selecþie. Prin
opþiunea „Like”, alegi sã interacþionezi practic cu o anumitã persoanã,
în timp ce „Reject” permite eliminarea persoanei respective din lista de
potenþiale contacte. Un aspect important al aplicaþiei este faptul cã douã
persoane nu pot intra efectiv în contact una cu cealaltã pânã când amândoi nu se aleg reciproc, prin opþiunea „Like”. Aprecierile de tip „Like”
sunt anonime ºi nu sunt vizibile decât în momentul în care ambele persoane au ales aceastã variantã. Astfel, se creeazã o relaþie de compatibilitate sau „match” – persoanele compatibile putând discuta pe chatul
disponibil în cadrul aplicaþiei.
Pentru a face cele 8 profiluri funcþionale, am apãsat, în cazul tuturor, „Like” pentru 300 de profiluri masculine dintr-o arie geograficã de
20 de Km², aparþinând unor persoane de sex masculin, cu vârste cuprinse
între 19 ºi 22 de ani (acelaºi grup de vârstã cu cel folosit pentru evaluarea nivelului de atractivitate al prenumelor selectate). Am numãrat, la
finalul celor 3 zile de observaþie, numãrul de like-uri obþinute de fiecare
dintre cele 8 profiluri create în cadrul experimentului ºi le-am analizat
în perechi.

Rezultatele cercetãrii
Tabelul 1 prezintã evaluarea atractivitãþii prenumelor selectate de noi
pentru experiment ºi valoarea medie a nivelului atractivitãþii prenumelor, aºa cum a fost înregistratã în urma evaluãrii de cãtre cei 60 de participanþi la experiment (Etapa 1). Studenþii au fost rugaþi sã evalueze
fiecare prenume pe o scalã de 7 trepte unde „1” însemna „nu îmi place
deloc acst prenume”, iar „7” – „îmi place foarte mult acest prenume”.
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Tabelul 1. Media ºi abaterile standard ale nivelului de atractivitate perceput pentru fiecare dintre prenumele folosite în experiment (N= 60).
Prenume

Scoruri medii la Evaluare (M)

Abaterea standard (SD)

Sofia

6.3

1.22

Anastasia

6.0

1.34

Daria

5.4

1.12

Antonia

5.2

1.04

Crãiþa

2.1

1.25

Petronela

2.3

1.43

Albertina

2.5

1.35

Vanda

3.0

1.17

Atractive

Non-atractive

Observãm faptul cã evaluãrile participanþilor la experiment cu privire la atractivitatea celor 8 prenume selectate au fost relativ consistente (nivelul abaterilor standard este asemãnãtor) ºi putem vorbi de o
diferenþiere semnificativã între media evaluãrilor obþinute de prenumele
evaluate ca „atractive” ºi media evaluãrilor obþinute de prenumele considerate „non-atractive” în acest experiment.
În continuare, am creat perechi folosind o grupare aleatorea a prenumelor „atractive” cu cele „non-atractive”. Au rezultat profilurile: Sofia/
Crãiþa; Anastasia/Petronela; Daria/Albertina; Antonia/ Vanda, pofilutri
identice, cu aceeaºi fotografie, dar cu prenume diferit (cu nivel al atractivitãþii diferit). Pentru testarea ipotezelor cercetãrii vom analiza comparativ, nominal ºi procentual, numãrul de „Like”-uri primite de fiecare
profil ºi diferenþele în cadrul aceleaºi perechi (Tabelul 2).
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Tabelul 2. Numãrul de persoane care ºi-au exprimat intenþia de a interacþiona („Like”) cu persoana din profil ºi analiza comparativã, în perechile create (N = 300 profiluri vizate).
Profiluri pereche

Nr. Like-uri

Diferenþa

Procent din total (N =300)

Testul t (sig.)

20

32.6

t=2.34

Perechea Sofia/ Crãiþa
Sofia

98

p<.05
Crãiþa

78

26

Perechea Anastasia/Petronela
Anastasia

97

13

32.3

t=1.04

p<.05
Petronela

84

28

Perechea Daria/ Albertina
Daria

125

2

41.6

t=.82

p>.05
Albertina

123

41

Perechea Antonia/ Vanda
Antonia

88

Vanda

93

-5

29.3

t=.94

31

p>.05

Rezultatele au confirmat parþial ipotezele formulate: în cazul a douã
dintre profilurile pereche create, prezenþa unui prenume atractiv a influenþat pozitiv interesul posibililor parteneri romantici de a interacþiona:
Perechea Sofia/ Crãiþa (t = 2.34, p<.05) ºi respectiv Perechea Anastasia/
Petronela (t = 1.04, p<.05). Pentru celelate douã profiluri pereche create experimental, numãrul de „Like”-uri primite de profilurile cu prenume evaluate ca „atractive” nu au diferit semnifcativ de numãrul de
„Like”-uri primite de profilurile cu prenume evaluate ca „non-atractive”.

Discutarea rezultatelor
Cercetãrile anterioare privind rolul prenumelor în formarea primelor
impresii au subliniat faptul cã prenumele atractive, cãrora le sunt asociate semnificaþii pozitive, pot influenþa dorinþa interlocutorilor de a in128
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teracþiona cu posesorul lor. O parte dintre aceste studii au înregistrat
efectul ºi în mediul virtual, acolo unde manipularea prenumelor este
posibilã ca strategie de management al impresiei. Totuºi, din ceea ce
cunoaºtem, un studiu similar în România, analizând atractivitatea prenumeleor folosite în acest spaþiu cultural ºi rolul lor în formarea impresiilor, nu a fost condus anterior. Studiul de faþã confirmã ipoteza cã ºi
în cazul prenumelor feminine din România puterm vorbi despre „efectul atractivitãþii prenumelor”, cel puþin când analizãm site-urile de online dating.
Faptul cã ipoteza nu a fost confirmatã pe douã dintre profilurile
perechi, nu indicã faptul cã efectul atractivitãþii prenumelor a dispãrut
în acest caz, ci este datorat probabil rolului altor elemente legate de
atractivitatea fizicã, care ar putea interveni în ecuaþie. O limitã a prezentului experiment este aceea cã nu am controlat nivelul atractivitãþii percepute al celor patru persoane stimul selectate în fotografii. Am selectat
patru persoane cu nivel mediu de atractivitate (în viziunea echipei de
cercetãtori), dar nu am mãsurat nivelul perceput al atractivitãþii celor
patru persoane stimul, relativ la grupul þintã analizat. Folosirea aceleiaºi
persoane stimul, manipularea prenumelor, ar fi permis o comparare mai
bunã a rezultatelor obþinute în proflurile perechi.
De asemenea, rezultatele prezentului studiu nu pot fi generalizate
dincolo de grupul þintã investigat: persoane de sex masculin, cu vârste
cuprinse între 19 ºi 22 de ani, studenþi, cu probabilitate ridicatã de folosi
aceste reþele de comunicare online. Probabil alte variabile care interacþioneazã cu atractivitatea prenumelor persoanelor stimul apar atunci
când studiul este condus pe alte grupuri de vârstã. În plus, mediul de
comunicare, particularitãþile reþelei Tinder, au influenþat prezenta cercetare. Folosirea mai multor persoane stimul a fost impusã ºi de intenþia
cercetãtotrilor ca profilurile sã se bucure de credibilitate în rândul utilizatorilor Tinder.
Considerãm cã o continuare a cercetãrii cu analiza rolului atractivitãþii prenumelor masculine pe site-urile de online dating ar evidenþia
unele dintre ideile prezentate în aceastã lucrare despre modul în care
se structureazã primele impresii cu privire la un potenþial partener romantic ºi diferenþele de gen.
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Efectele autoreglãrii
asupra performanþelor academice
ale studenþilor, în contextul dezvoltãrii
noilor tehnologii de comunicare
Mãdãlina Alina Gologan, Gabriela Bianca Ene,
Radu Bogdan Firãnescu

Se considerã cã actualele generaþii de studenþi sunt saturate de digital media în etape importante ale dezvoltãrii creierului lor, aspect care
le afecteazã acestora abilitãþile, preferinþele ºi atitudinile în ceea ce priveºte învãþarea (Greenfield, 1999; 2015; Turkle, 2015). Numeroºi autori
susþin cã „nativii digitali”, cum sunt numite generaþiile nãscute dupã 1980,
au un set de caracteristici distincte care includ preferinþele pentru vitezã,
procesarea nonlinearã, multitasking ºi învãþarea socialã. În acest context,
unii autori îºi exprimã îngrijorarea legatã de abilitãþile noilor generaþii
de studenþi de a desfãºura un proces de învãþare complex sau de a-ºi
concentra atenþia timp îndelungat pentru atingerea anumitor obiective
(Bauerlein, 2008).
Una dintre cele mai dezbãtute probleme legate de viaþa de student
în condiþiile noilor tehnologii de comunicare este lipsa timpului. Anchete sociologice din mai multe þãri aratã cã studenþii reclamã lipsa timpului pentru a finaliza sarcinile zilnice. De asemenea, aceste studii aratã
o reducere a timpului alocat studiului ºi activitãþilor culturale în rândul
studenþilor chestionaþi (vezi Kitsantas, Winsler ºi Huie, 2008, p. 45). Astfel, apar urmãtoarele întrebãri: Îºi folosesc oare studenþii timpul în mod
eficient? Au noile tehnologii de comunicare ºi utilizarea acestora efecte
asupra percepþiei timpului ºi a reducerii preocupãrilor pentru culturã
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ºi educaþie în rândul studenþilor? Cum am putea reduce aceste efecte
negative ale folosirii noilor tehnologii?
Cercetarea de faþã îºi propune sã rãspundã întrebãrilor sus menþionate, abordând concepte precum: autoreglarea, performanþa academicã
ºi utilizarea noilor tehnologii de comunicare. Mai clar, ceea ce ne dorim
sã aflãm în aceastã cercetare este dacã nivelul de autoreglare al studenþilor poate influenþa rezultatele academice ale acestora sau implicarea
lor în diferite activitãþi extracurriculare, ºi dacã existã o legãturã între
nivelul de autoreglare ºi intensitatea folosirii telefonului mobil în timpul unei sarcini particulare.

Conceptul de autoreglare
Conceptul de „autoreglare” a început sã fie folosit pe larg începând cu
anii ’70, odatã cu apariþia unor articole în jurnalele de specialitate din
domeniul psihologiei sociale ºi psihologiei personalitãþii. În anii ’90, conceptul a fost nuanþat, vorbindu-se de autoreglarea învãþãrii, auto-controlul,
auto-management-ul. Aplicaþiile acestui concept se regãsesc în diverse
domenii, precum: educaþia, managementul organizaþiilor, psihologia clinicã, psihologia sãnãtãþii (cf. Boekaerts, Pintrich ºi Zeidner, 2010).
Conceptul de „autoreglare” se referã la auto-generarea de gânduri,
sentimente ºi acþiuni care sunt plãnuite ºi adaptate pe parcursul timpului
pentru atingerea unor obiective (Zimmerman ºi Schunk, 2001). Datoritã numãrului mare de studii pe tema autoreglãrii, conceptul a cãpãtat
nuanþe diferite, în funcþie de domeniul în care a fost cercetat. În cadrul
acestei secþiuni ne vom opri asupra termenului de „autoreglare”, aºa cum
este el descris în cercetãrile din domeniul educaþiei.
Prin autoreglare se înþelege abilitatea de dezvoltare, implementare
ºi flexibilitatea cu care individul poate menþine un comportament plãnuit cu scopul de a-ºi atinge un obiectiv (Brown, Miller ºi Lawendowski,
1999). Intenþia de a realiza o activitate sau dorinþa de a reuºi nu sunt suficiente în atingerea obiectivelor, dacã individul nu îºi poate antrena motivaþia ºi activa comportamentul în momente oportune (Bandura, 1991,
p. 249). Bandura vorbeºte despre trei elemente prin care autoreglarea acþioneazã asupra individului: auto-monitorizarea, auto-evaluarea ºi capacitatea de auto-reacþie. De asemenea, Zimmerman ºi Schunk (2001)
conceptualizeazã trei faze ale procesului de autoreglare: previzionarea,
controlul performanþei ºi auto-reflecþia. În viziunea lor, previzionarea se
referã la setarea de obiective ºi precede performanþa propriu-zisã; con134
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trolul performanþei se referã la procesele care au loc în timpul sarcinii
ºi afecteazã atenþia individului, modul în care acesta acþioneazã în condiþii de comparare socialã, acceptarea ºi oferirea feedback-ului sau utilizarea strategiilor de învãþare. Spre deosebire de previzionare ºi controlul
performanþei, faza de auto-reflecþie are loc dupã realizarea unei performanþe, individul reflectând asupra progresului sãu în atingerea obiectivelor ºi ajustând elementele de comportament necesare atingerii lor
(Shunk ºi Zimmerman, 2012).

Autoreglarea în context academic
În context educaþional, autoreglarea se referã la modul în care elevii ºi studenþii participã activ metacognitiv, motivaþional ºi comportamental în cadrul propriului lor proces de învãþare (Kitsantas, Winsler ºi Huie,
2008, p. 41). Existã numeroase cercetãri cu privire la influenþa nivelului de autoreglare al studenþilor asupra performanþelor lor academice.
Aceste studii conchid cã autoreglarea face diferenþa între studenþii cu performanþe scãzute ºi cei cu performanþe ridicate (Zimmerman ºi Schunk,
2001; Richardson, Abraham ºi Bond, 2012; Burnette et al., 2013).
În Handbook of Self Regulation (2000), Pintrich rezumã modelele de
autoreglare în timpul procesului de învãþare, prezente în literatura de
specialitate, la câteva principii. Principiile despre care vorbeºte Pintrich
se referã atât la procesul de învãþare, cât ºi la cel de reglare a comportamentului de învãþare. Un prim principiu al autoreglãrii este condiþia
activã a individului sau asumpþia constructivã, care se referã la faptul cã
studenþii care învaþã trebuie sã fie participanþi activi, presupunându-se
cã ar trebui sã-ºi construiascã, la nivel cognitiv, propriile înþelesuri, dar
ºi obiective ºi strategii pe baza informaþiilor disponibile în mediu extern.
Un al doilea principiu al autoreglãrii este potenþialul control al celui care
învaþã asupra propriilor cogniþii, motivaþii ºi comportamente, precum
ºi asupra caracteristicilor mediului, în momente cheie. Un al treilea principiu se referã la anumite criterii sau standarde, înþelese ca valori de referinþã, pe care individul trebuie sã le adapteze la noile condiþii, odatã
ce s-a produs procesul de învãþare. Cu alte cuvinte, atunci când contextul se schimbã, individul trebuie sã compare noua situaþie cu cea anterioarã, pentru a observa dacã procesele de învãþare ºi reglare ar trebui
sã continue în aceeaºi manierã sau dacã necesitã schimbãri. Al patrulea principiu pleacã de la ideea cã activitãþile de autoreglare sunt mediatori între caracteristicile personale, cele contextuale ºi performanþele
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individului sau realizãrile sale propriu-zise. Mai exact, nu doar caracteristicile culturale, socio-demografice sau de personalitate au efect direct
asupra procesului de învãþare ºi a realizãrilor academice ale individului,
ºi nici caracteristicile mediului de învãþare luate separat, ci important
devine modul în care individul îºi autoregleazã cogniþiile, motivaþia ºi
comportamentul, aspecte care mediazã relaþia dintre persoanã, context
ºi posibilele realizãri (Boekaerts, 2010).
Ipoteza conform cãreia nivelul autoreglãrii, prin faþetele sale discutate anterior, influnenþeazã performanþele indivizilor în context academic a fost testatã în mai multe cercetãri anterioare. Mischel, Shoda ºi
Rodriguez (1989) au acordat o importanþã deosebitã constructului de
amânare a satisfacþiei la copilul mic. Printr-o serie de experimente, cei trei
autori americani au demonstrat faptul cã nivelul autoreglãrii ºi al orientãrii spre viitor are un rol important în dezvoltarea participanþilor ºi
evoluþia acestora la nivel personal ºi profesional. Mai exact, acei copii
care au amânat satisfacþiile de moment în condiþia experimentalã, creatã de experimentatori (mâncatul bezelei, a prãjiturilor, folosirea unor
jucãrii prezentate), au evoluat în adolescenþi mai competenþi atât cognitiv, cât ºi social, având rezultate academice mai bune ºi rezistând mai bine
în situaþii stresante (Mischel, Shoda ºi Rodriguez, 1989, pp. 933-938).
De asemenea, Schunk ºi Zimmerman (2007) au arãtat cã, aplicând
elevilor strategii de autoreglare, performanþele acestora în diferite activitãþi, precum cele de citire ºi de scriere, au crescut. Cei doi autori au
realizat o meta-analizã pe 102 studii ce implicau aproximativ 16000 de
participanþi, ºi au arãtat cã existã o corelaþie pozitivã semnificativã între
orientarea spre obiective a studenþillor ºi nivelul lor de autoreglare. Variabilele autoreglãrii analizate în studiile menþionate anterior (auto-monitorizarea, auto-evaluarea, auto-reacþiile ºi judecãþile cu privire la nivelul
eficacitãþii proprii) au corelat pozitiv cu orientarea spre perfecþionare,
care este în general un predictor important al performanþelor în domeniul academic, ºi nu numai. Pe scurt, aceste studii au evidenþiat importanþa conceptului de autoreglare în învãþarea de sarcini noi, precum
ºi în performarea mai eficientã a unor sarcini deja cunoscute (Adair et
al. 2011).
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Influenþa noilor tehnologii de comunicare
ºi a reþelelor sociale asupra procesului de învãþare
În prezent, dezvoltarea noilor tehnologii de comunicare este subiectul multor dezbateri datoritã faptului cã ocupã un rol central în viaþa
fiecãruia dintre noi. De exemplu, un studiu recent care a analizat utilizatorili de smartphone cu vârste cuprinse între 18 ºi 44 de ani a arãtat
cã 8 din 10 persoanede peste 30 de ani ºi 9 din 10 persoane sub 30 de
ani cautã telefonul într-un interval de 15 minute dupã ce s-au trezit (IDC,
2013), în timp ce o altã cercetare pe o temã similarã sublinia faptul cã
adulþii folosesc smartphone-urile în medie de 34 de ori pe zi pentru o
duratã scurtã, adicã mai puþin de 30 de secunde (Oulasvirta, Rattenbury,
Ma ºi Raita, 2012). În plus, reþelele sociale sunt din ce în ce mai utilizate,
iar unii cercetãtori se aratã îngrijoraþi cu privire la faptul cã posibilitatea de a accesa Internet-ul pe telefon va duce la scãderea performanþelor (notelor, calificativelor etc.) ºcolare ale elevilor ºi studenþilor (Jamil,
Zehra, Naqvi ºi Bhamani, 2013).
Dintre reþelele sociale populare la ora actualã, se remarcã Facebook-ul,
apãrut iniþial, în anul 2004, ca o reþea socialã care îºi propunea sã îi facã pe studenþii Universitãþii Harvard sã comunice între ei ºi sã se cunoascã mai bine. Într-o scurtã perioadã, the facebook, aºa cum era aceastã reþea
denumitã iniþial, s-a extins la nivelul altor universitãþi, licee ºi apoi la nivel mondial, ajungând în momentul de faþã cea mai utilizatã reþea socialã din lume ºi al treilea cel mai cãutat site. În decembrie 2015, compania
înregistra aproximativ 1,04 miliarde de utilizatori zilnici de pe computer ºi 934 milioane de utilizatori zilnici de pe telefonul mobil (Facebook
Statistics, 2016).
O cercetare realizatã în 2015 în România a arãtat cã studenþii se logau
fie de douã sau trei ori pe zi, fie erau logaþi încontinuu, petrecând în
medie peste o orã pe zi pe Facebook. Mai mult de jumãtate dintre participanþi au declarat cã petrec între o orã ºi trei ore pe zi pe Facebook.
De asemenea, studiul a relevat faptul cã studenþii de la nivel universitar
petrec mai mult timp pe Facebook decât cei care studiazã la master (Balog, Ivan ºi Pribeanu, 2015).
Numerose cercetãri au testat ipoteza conform cãreia studenþii cu un
nivel de autoreglare crescut alocã mai puþin timp reþelelor sociale ºi le
folosesc mai eficient, gândind în termenii utilitãþii interacþiunilor pe care
le pot stabili prin intermediul acestora. Spre exemplu, un studiu realizat în 2011 pe 239 de studenþi dintr-o universitate suedezã a arãtat cã
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utilizarea reþelei Facebook duce la scãderea performanþelor academice,
respectiv faptul cã studenþii cu un nivel mai mare al autoreglãrii reduc
timpul petrecut pe reþelele sociale, obþânând astfel performanþe academice superioare celor cu nivel de autoreglare mai mic (Rouis, Limayem
ºi Salehi-Sangari, 2011, p. 972).
Astin (1984) dezvoltã teoria implicãrii studentului în procesul de
învãþare, conform cãreia studenþii ating anumite obiective academice
pe mãsurã ce timpul ºi efortul depus în sarcinile de învãþare cresc (cf.
Junco, 2012a). În Handbook of Research on Student Engagement, Christenson,
Reschly ºi Wylie (2012) discutã, de asemenea, importanþa procesului de
autoreglare în menþinerea implicãrii studenþilor, precum ºi influenþele
acestor douã variabile asupra performanþelor academice. O serie de cercetãri menþionate în Handbook of Research on Student Engagement au arãtat cã studenþii cu un nivel mai mare al autoreglãrii se menþin implicaþi
în activitãþile ºcolare, având ºi performanþe academice superioare celor
cu nivele modeste ale autoreglãrii. Aspectele comune ale cercetãrilor
privind nivelul autoreglãrii la populaþia de studenþi ºi cele privind implicarea acestora în activitãþi legate de mediul academic sunt acelea cã
ambele prezic în mod sistematic performanþele academice ºi nivelul cunoºtinþelor studenþilor (Christenson, Reschly ºi Wylie, 2012, pp. 465-466).
Conceptul de „implicare” în cazul studenþilor se referã la timpul ºi
efortul pe care aceºtia le investesc în activitãþile educaþionale, precum
ºi la o serie de alþi factori relaþionaþi: emoþii asociate experienþelor academice, calitatea relaþiilor stabilite în timpul facultãþii, investiþia de resurse în activitãþile extra-curriculare, precum ºi interacþiunile dintre colegi
(Junco, 2012a, p. 188). Conform unei meta-analize realizate de Pascarella
ºi Terenzini (2005), implicarea studenþilor este corelatã direct cu performanþele academice ale acestora, studenþii mai implicaþi având note mai
mari ºi ºanse mai mari sã termine studiile, decât cei mai puþin implicaþi.
Implicarea studenþilor apare în diverse cercetãri ca fiind influenþatã
negativ de utilizarea reþelelor sociale tip Facebook, cu efecte negative asupra nivelului performanþelor academice (Mao, 2014; Wohn et al., 2013).
Chickering ºi Gamson (1987) au formulat ºapte principii în legãturã cu
implicarea studenþilor în facultate: contactul student-facultate, cooperarea dintre studenþi, învãþarea activã, feedback-ul prompt, alocarea timpului pentru sarcini academice, aºteptãri înalte ºi respectarea diversitãþii
în spaþiul academic (citat de Junco, 2012a, p. 2). Aceste principii se suprapun pe elementele componente ale autoreglãrii, subliniind comportamentul activ ºi constructiv pe care studenþii ar trebui sã îl aibã în
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procesul învãþãrii, setãrii ºi urmãririi obiectivelor pe termen lung, inclusiv amânarea gratificaþiilor de moment.
Abordând teoria implicãrii studentului, Junco afirmã cã dacã studenþii petrec mai mult timp pe Facebook, notele acestora pot avea de
suferit (Junco, 2012a, p. 188). În studii succesive Junco (2011; 2012a.;
2012b; 2015) testeazã aceastã ipotezã de cercetare ºi confirmã faptul
cã dintre studenþii care participau la studiu, cei care utilizau reþeau
Facebook-ul cu frecvenþã ridicatã aveau medii generale mai mici decât
cei care utilizau Facebook cu frecvenþã moderatã sau redusã. Alte cercetãri din ultimii ani au confirmat de asemenea aceastã ipotezã, arãtând
cã studenþii care petrec mult timp pe Facebook au note mai mici, posibil datoritã faptului cã sunt mereu distraºi de la activitãþile academice
(Al-Harasi ºi Al-Badi, 2014; Kirschner ºi Karpinski, 2010; Jamil, Naqvi,
Zehra ºi Bhamani, 2013).

Influenþa Internet-ului
asupra capacitãþii cognitive a individului
În lucrarea sa The Shallows: What the internet is doing to our brains,
Nicholas Carr (2010) abordeazã tema efectelor internetului asupra memorãrii informaþiilor, în procesul învãþãrii. Potrivit lui Carr (2010), existã douã modalitãþi de gândire între care oamenii oscileazã datoritã
mijloacelor folosite. Astfel, plecând de la lucrarea lui McLuhan (1962)
The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Carr preia conceptul de „modalitate de gândire linearã”, dezvoltat de McLuhan pentru a
descrie efectele apariþiei ºi dezvoltãrii tiparului asupra gândirii umane.
Pentru Carr (2010), gândirea de tip linear, caracterizatã prin calm, atenþie ºi lipsa distragerilor este înlocuitã de un nou tip de gândire, cea de
tip reþea, caracterizatã mai degrabã prin necesitatea de a prelua ºi distribui informaþiile în explozii scurte, care se suprapun ºi cu cât sunt mai
repede transmise, cu atât sunt mai uºor receptate. Acest nou mod de gândire este determinat ºi cultivat de apariþia ºi dezvoltarea Internet-ului.
Tranziþia între cele douã tipuri de gândire este posibilã datoritã plasticitãþii creierului. Plasticitatea este abilitatea creierului de a se adapta
în funcþie de imput, mai precis în funcþie de factorii exteriori, cum este
prezenþa tehnologiei în activitãþile zilnice ale individului. Astfel, modalitãþile noastre de a gândi, a înþelege ºi a acþiona nu sunt doar înnãscute
sau determinate de experienþele din copilãrie, ci se schimbã constant
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în funcþie de stilul de viaþã sau în funcþie de dispozitivele de tehnologie
pe care le folosim, inclusiv de apariþia Internet-ului (Carr, 2010). Raportându-ne la plasticitatea creierului, putem considera faptul cã, în funcþie de modul în care ne derulãm viaþa cotidianã, creierele noastre se
adapteazã pentru a performa mai eficient.
Contextualizând aceastã adaptare la situaþia studenþilor, putem analiza critic trecerea de la gândirea liniarã la gândirea de tip reþea. Un prim
aspect este legat de modul în care curricula academicã este alcãtuitã. O
adaptare târzie a cerinþelor sistemului universitar la schimbãrile în procesarea informaþilor care caracterizeazã noua generaþie, inclusiv în modalitãþile de învãþare ºi de evaluare a cunoºtiinþelor, poate duce la o scãdere
a performanþelor academice în general. Acest lucru nu se întâmplã pentru cã gândim mai puþin, ci pentru cã gândim diferit. Un al doilea aspect este legat de efectele gândirii de tip reþea asupra procesului de
învãþare în general. Astfel, cercetãri folosind hypertexte, adicã textele adaptate pentru a permite o parcurgere a informaþiilor asemenea paginilor
de internet, au arãtat faptul cã gândirea de tip reþea inhibã memorarea
informaþiei. De exemplu, Rouet, Levonen, Dillon ºi Spiro (1996) au arãtat într-un studiu pe studenþi cã participanþii care au citit un hypertext nu
ºi-a putut aminti informaþia cititã. De asemenea, o cercetare mai recentã
realizatã de Miall ºi Dobson (2001) a relevat faptul cã trei sferturi dintre studenþii participanþi la un studiu care a folosit hypertext au întâmpinat dificultãþi în urmãrirea ºi înþelegerea informaþiei, în timp ce numai
unul din zece participanþi care au folosit textul linear a înregistrat aceeaºi problemã.
Astfel de diferenþe de performanþã dintre gândirea linearã ºi cea de
tip reþea sunt explicate de conceptul de „încãrcãturã cognitivã” (cognitive load), formulat de Sweller et al. (1990). Pentru întelegerea acestui
concept avem nevoie de înþelegerea relaþiei dintre memoria pe termen
lung ºi memoria instrumentalã. Memoria instrumentalã este un tip aparte de memorie, pe termen scurt, întrucât are rolul de transmitere a informaþiei cãtre memoria pe termen lung. În contrast, memoria pe termen
lung nu este numai cea în care sunt înmagazinate informaþiile pe o perioadã nedefinitã, dar ºi cea în cadrul cãreia se formeazã concepte complexe sau scheme de gândire. Cantitatea de informaþie care circulã la
nivelul memoriei instrumentale este numitã „încãrcãturã cognitivã” (cognitive load). Când aceastã încãrcãturã depãºeºte capacitatea creierului de
a înmagazina ºi procesa informaþia, indivizii devin incapabili de a mai
reþine informaþii sau de a mai face conexiuni cu informaþia stocatã deja
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în memoria pe termen lung, iar noua informaþie nu mai poate fi transformatã în scheme cognitive (Carr, 2010).
Memoria instrumentalã poate opera cu douã-patru procese cognitive
simultan, în mod normal aceastã capacitate fiind la nivel minim (douã
procese de operare simultanã). De asememea, schemele deja existente
în memoria pe termen lung pot fi folosite în procesul de procesare a informaþiei, fãrã a creºte încãrcãtura cognitivã a memoriei intrumentale
(vezi Sweller et al., 1990; Van Merrienboer ºi Sweller, 2005).
În urma unui experiment realizat de Rockwell ºi Singleton (2007), a
rezultat faptul cã noile tehnologii de comunicare au mai mult efectul
de a limita, decât de a spori dobândirea noilor informaþii. Reþelele sociale
în general, ºi Facebook în particular, ca una dintre cele mai populare
reþele sociale în rândul studenþilor, pot fi încadrate în categoria hipermedia, ºi putem analiza influenþa acestora asupra încãrcãturii cognitive ºi
a procesãrii informaþiilor în procesul învãþãrii. De asemenea, revenind
la principiile eunþate de Carr (2010), pe lângã blocarea memoriei instrumentale, „jonglarea” celor douã tipuri de gândire implicã ºi anumite costuri de tranziþie (switching costs). Mai exact, de fiecare datã când atenþia
individului este reorientatã, creierul trece printr-un proces de tranziþie
care consumã resurse mentale. În acest context, Jackson (2008) descrie
procesul mental implicat în multitasking, afirmând cã acesta presupune
mari costuri de tranziþie prin necesitatea, la nivelul activitãþii cerebrale
de a schimba obiectivele, de a reaminti regulile necesare îndeplinirii
sarcinii noi ºi blocarea interferenþelor cognitive între sarcini. Carr (2010)
considerã cã procesul de multitasking, chiar limitat la douã sarcini simultane, poate duce la încãrcãturã cognitivã ridicatã ºi împiedicã acumularea de noi informaþii. Aceste cercetãri sunt relevante, dacã þinem cont
de faptul cã mulþi studenþi deruleazã activitãþi de învãþare concomitent
cu consultarea unor reþele sociale sau a altor aplicaþii similare folosind
noile tehnologii de comunicare. În plus, multe dintre sarcinile cogitive
ºi de învãþare care sunt sunt adjustate pentru noile tehnologii de comunicare presupun multitasking.
În acest capitol prezentãm rezultatele unui experiment derulat în rândul studenþilor în care ne-am propus sã analizãm relaþia dintre procesul
de autoreglare ºi nivelul performanþelor. Analizãm de asemenea rolul
unui factor de distragere a atenþei în timpul derulãrii sarcinilor cognitive de cãtre studenþi – posibilitatea de a-ºi folosi telefonul mobil pentru a consulta reþelele sociale de comunicare. Având în vedere literatura
de specialitate consultatã, formulãm urmãtoarele ipoteze de cercetare:
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H1: Cu cât nivelul de autoreglare al studenþilor este mai mare, cu atât performanþele lor academice vor fi mai ridicate.
H2: Studenþii cu nivel mai ridicat de autoreglare se implicã mai mult în activitãþi extra-curriculare, comparativ cu cei cu un nivel scãzut de autoreglare.
H3: Studenþii care au nivelul de autoreglare ridicat vor tinde în mai micã
mãsurã sã îºi foloseascã telefonul mobil pentru activitãþi de comunicare pe reþele
sociale, în timpul derulãrii unor sarcini cognitive, comparativ cu cei cu nivel
scãzut al autoreglãrii.

Metodologie
Procedura experimentului
Pentru testarea ipotezelor am folosit metoda experimentului ºi am
proiectat un experiment cu raport fals. Echipa de cercetãtori a cuprins
un experimentator care a administrat chestionarele ºi a explicat condiþiile de completare a acestora ºi doi observatori, care au completat o fiºã
de observaþie corespunzãtoare fiecãrui participant, notând comportamentul acestuia în timpul experimentului. Fiecare participant a primit
un cod de experiment care a fost ulterior menþinut ºi pentru datele înregistrate în fiºele de observaþie. Folosirea codurilor, pentru participanþi,
a asigurat corelaþia între rãspunsurile participanþilor la sarcinile cognitive derulate în timpul experimentului ºi mãsura în care aceºtia ºi-au utilizat sau nu telefonul, dupã începerea experimentului, când au fost
anunþaþi cã au posibilitatea sã facã acest lucru (conform datelor obþinute
pe baza fiºei de observaþie). Dupã completarea sarcinilor descrise în
chestionar, participanþii erau întrebaþi dacã au folosit telefonul în timpul experimentului ºi pentru ce anume, iar acest lucru a fost notat în
dreptul fiecãrui participant, în fiºa sa de observaþie.

Instrumente
Self Regulation Questionnaire (SQR), construit iniþiat de Brown, Miller
ºi Lawendowski (1999), ºi revizuit ºi re-testat de Neal ºi Carey (2005), a
fost utilizat în cadrul chestionarului aplicat participanþilor. O versiune
tradusã ºi adaptatã pentru populaþia de studenþi din România a fost
folositã în prezentul studiu (Vezi Anexa). Instrumentul conþine 63 de
itemi, grupaþi de-a lungul a ºapte subscale: (1) recepþionarea informaþiilor importante; (2) evaluarea informaþiilor ºi compararea lor cu propri142
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ile norme; (3) conturarea schimbãrii; (4) identificarea de soluþii; (5) formularea unui plan; (6) implementarea planului; (7) estimarea eficienþei
planului. Scala are un nivel de fidelitate ºi validitate ridicat. În prezentul
studiu am obþinut un nivel al coeficientului Cronbach Alpha (α = .91),
similar cu studiile anterioare în care scala autoreglãrii a fot aplicatã pe
studenþi (vezi Neal ºi Carey, 2005).
Brown, Miller ºi Lawendowski (1999) descriu standarde pentru interpretarea scorurilor SQR: (1) scoruri mai mici de 213 descriu participanþii
cu nivel scãzut de autoreglare; (2) scoruri cuprinse între 214-238 descriu
participanþi cu nivel moderat de autoreglare; (3) scoruri peste 239 descriu un nivel ridicat al autoreglãrii.
Performanþa academicã. Studenþii au fost rugaþi sã menþioneze media
generalã obþinutã la finalul semestrului anterior, dacã sunt studenþi la
învãþãmânt universitar bugetat de stat sau la taxã (întrucât media diferenþiazã între cele douã categorii de studenþi) ºi numãrul de restanþe.
Nivelul participãrii în activitãþi extra-curriulare. Participarea în activitãþi
ºi extra-curriculare a fost mãsuratã prin urmãtoarele întrebãri din chestionar: „Ai un job? Dacã da: Câte ore lucrezi pe zi?” ºi „Eºti membru în
vreun ONG, faci voluntariat sau faci vreun internship? Dacã da: Cât timp
petreci în cadrul acestor activitãþi?”
Frecvenþa utilizãrii telefonului mobil a fost mãsuratã în timpul experimentului prin intermediul unei fiºe de observaþie în care doi observatori independenþi au notat, pentru fiecare participant, minutul în care acesta
acceseazã telefonul mobil (în timpul derulãrii sarcinii), durata accesãrii
telefonului mobil (în secunde) ºi numãrul de accesãri, în timpul completãrii chestionarului ºi imediat dupã completare.

Lotul de participanþi
La experiment au participat un numãr de 27 de studenþi (6 bãrbaþi
ºi 21 femei) din anul I, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice,
SNSPA, care s-au înscris voluntar pentru a lua parte la o cercetare pe bazã
de chestionar. Participanþii trebuiau sã rãspundã unui chestionar autoadministrat colectiv ºi au completat chestionarul la sediul SNSPA în douã
grupe, aproximativ egale (12 studenþi în prima serie ºi respectiv 15 studenþi în cea de a doua serie), pentru a facilita observarea lor de cãtre
cei doi observatori independenþi. Participanþii aveau vârste cuprinse între 18 ºi 20 de ani, cu o medie de 19 ani (valoarea modalã a vâstei a fost
de asemenea 19 ani).
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Analiza rezultatelor
Cei mai mulþi dintre participanþi (19) nu lucrau, nu erau implicaþi
în activitãþi de internship ºi nu erau membri ai unui ONG sau voluntari
într-o organizaþie de acest tip. Un numãr scãzut de participanþi (3) aveau
un loc de muncã la momentul conducerii experimentului, 2 studeni erau
implicaþi în activitãþi de internship ºi 2 erau voluntari într-o organizaþie
nonguvernamentalã. În ceea ce priveºte rezultatele academice ale participanþilor la studiul nostru, acestea au variat între 7.20 ºi 9.50, cu o
medie de 8.35 (este vorba despre media generalã declaratã de aceºtia
pentru semestrul trecut).
Majoritatea studenþilor, 18 din 27, ºi-au folosit telefonul imediat dupã
realizarea sarcinii (completarea chestionarului), dar niciunul nu a deschis telefonul în timpul completãrii chestionarului. Cei 18 participanþi
au apelat la telefon în aºteptarea colegilor care terminau sarcina rând
pe rând. Doar 9 participanþi nu au apelat la telefon pânã la finlul experimentului. Studenþii care ºi-au consultat telefonul au menþionat faptul
cã au verificat mesajele pe Facebook ºi au vizualizat ceasul pe telefon.
Am testat prima ipotezã, privind relaþia dintre nivelul autoreglãrii, folosing SQR ºi nivelul performanþelor academice ale studenþilor care au
participat la experiment. Am obþinut un nivel moderat al corelaþiei dintre cele douã variabile [ r(27) =.47, p = .013 <.05)]. Datele experimentului prezentat aici sunt consonante cu cele din literatura de specialitate
(Mischel, Shoda ºi Rodriguez, 1989; Shunk ºi Zimmerman, 2007; Schunk
ºi Zimmerman, 2012; Adair et al. 2011): cu cât nivelul autoreglãrii este
mai ridicat, cu atât ºansele sudenþior de a obþine rezultate academice
bune cresc. Existã o corelaþie pozitivã între nivelul autoreglãrii ºi nivelul performanþelor academice, aºa cum am formulat în cadrul primei
ipoteze de cercetare (H1).
Datoritã numãrului mic de studenþi implicaþi în activitãþi extra-ºcolare (internship-uri, membri în ONG-uri sau voluntari în ONG-uri) nu
am putut testa ipoteza a douã de cercetare (H2). Doar 6 studenþi dintre
cei 27 participanþi la cercetare aveau astfel de activitãþi extra-curriculare.
Menþionãm totuºi cã 3 studenþi dintre cei cu activitãþi extra-curriculare
aveau un nivel al autoreglãrii peste medie, ceea ce indicã faptul cã putem pãstra ipoteza pentru a fi testatã ulterior pe un lot mai mare de participanþi.
Pentru testarea celei de-a treia ipoteze a fost corelat nivelul de autoreglare al studenþilor cu acþiunile lor din timpul desfãºurãrii experimen144
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tului – referitoare la utilizarea telefonului mobil. Astfel, au existat persoane care ºi-au folosit telefonul pe toatã perioada în care au aºteptat
finalizarea experimentului, altele care doar ºi-au verificat telefonul, uitându-se totodatã la ceas ºi câteva persoane nu au avut deloc contact cu
telefonul din faþa lor. Meritã de menþionat faptul cã toþi participanþii la
experiment aveau telefonul pe bancã ºi li s-a permis sã acceseze telefonul
dacã doresc, pe parcursul derulãrii sarcinilor de la experiment.
În cazul persoanelor care ºi-au folosit telefonul, durata (în secunde)
utilizãrii a fost corelatã cu nivelul de autoreglare (scoruri SQR) înregistrat de fiecare participant. Am înregistrat astfel o corelaþie pozitivã între cele douã variabile, confirmând ipoteza H3: cu cât nivelul autoreglãrii
este mai ridicat, cu atât persoanele au tins sã foloseascã mai puþin telefonul mobil [r (18) = -.21, p =.05)]. Am obþinut o corelaþie negativã, desi
modestã între cele douã variabile, în direcþia sugeratã de ipoteza de cercetare H3. Considerãm cã o creºtere a volumului lotului de participanþi
ar lãmuri cu privire la nivelul coelaþiei dintre cele douã variabile, ºi în
ce mãsurã se poate folosi autoreglarea ca un predictor important pentru înþelegerea modului în care studeþii interacþioneazã cu noile tehnologii de comunicare, în procesul învãþãrii.
De asemenea, am comparat media scorurilor privind autoreglarea
pentru grupul participanþilor care au consultat telefonul imediat dupã
ce au terminat de completat chestionarul (s-au grãbit sã foloseascã telefonul imediat ce au terminat sarcina) ºi grupul celor care au aºteptat o
vreme dupã completarea chestionarului (au aºteptat cel puþin 10 secunde dupã terminarea sarcinii) pentru a consulta telefonul mobil. Rezultatele sunt concludente, primul grup înregistrând în medie un scor mai
scãzut al autoreglãrii comparativ cu cel de al doilea grup de participanþi
(M= 213 faþã de M= 224), diferenþa fiind semnificativã statistic (t = 1.24,
p <.05). Comparaþia celor douã grupuri (cei care s-au grãbit sã foloseascã
telefonul mobil imediat ce sarcina s-a terminat ºi cei care au aºteptat o
vreme dupã terminarea ei ºi apoi au accesat telefonul) este importantã
pentru înþelegerea modului în care procesul de autoreglare intervine
în rezolvarea sarcinilor congnitive ºi interfereazã cu învãþarea în spaþiul
academic. Este posibil ca noile tehnologii de comunicare sã nu acþioneze
doar ca distractori în procesul achiziþiilor de informaþii, ci ºi ca factori
care genereazã anxietate privind finalizarea unei sarcini cognitive pentru a începe o alta (eventual cea care implicã folosirea de tehnologii de
comunicare).
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Discutarea rezultatelor
Similar cu studiile anterioare, prezenta cercetare a demonstrat faptul
cã între autoreglare ºi performanþele academice existã o corelaþie pozitivã. Participanþii la experiment cu nivele peste medie ale autoreglãrii, mãsurate cu SQR (Self Regulation Questionnaire, Brown, Miller ºi Lawendowski,
1999), au avut de asemenea performanþe academice (mãsurate în note)
ridicate. Putem spune cã procesul autoreglãrii intervine ca o variabilã cheie în învãþare, cel puþin când avem în vedere sarcini cognitive.
Un element important în interpretarea rezultatelor prezentei cercetãri este dificultatea sarcinii propuse spre rezolvare: participanþii au trebuit sã completeze un chestionar cu durata medie de completare de
aproximativ 7 minute. Considerãm cã o sarcinã cogntivã cu complexitate mai mare ar putea sã antreneze obþinerea unor rezultate mai clare
privind corelaþia dintre autoreglare ºi nivelul performanþelor obþinute.
De asememea, cercetarea a arãtat faptul cã lãrgirea lotului de participanþi ar putea lãmuri modul în care procesul de autoreglare individualã
explicã alegerea de activitãþi extra-curiculare, în cazul elevilor ºi studenþilor. În prezentul studiu, un numãr redus de studenþi erau implicaþi în
activitãþi extra-curriculare, fãceau voluntariat în organizaþii nonguvernamentale sau erau membri ai acestor organizaþii. Astfel, nu am putut
testa ipoteza relaþiei dintre implicarea în activitãþi extra-curriculare ºi
procesul autoreglãrii.
Studiul a arãtat de asemenea cã folosirea noilor tehnologii de comunicare, în special utilizarea reþelelor sociale, poate fi un factor inhibitor
în obþinerea performanþelor academice: studenþii care au folosit telefonul
mobil imediat dupã terminarea sarcinii erau ºi cei cu nivele mai scãzute
ale autoreglãrii. În acest caz, sensul relaþiei dintre cele douã variabile este
dificil de estimat. Pe de o parte frecvenþa folosirii noilor tehnologii de
comunicare antreneazã dupã sine acceptarea unor distractori în procesul de asimilare a informaþiei, inhibând astfel capacitatea individualã de
autoreglare; pe de altã parte, nivele modeste ale autoreglãrii individuale
se pot traduce în atracþia pentru sarcini de tip multitasking ºi, aºa cum
am arãtat anterior, acestea sunt însoþite de scãderea performanþelor, mai
ales în cazul sarcinilor cognitive.
Studiul s-ar putea continua cu schimbarea tipului de sarcinã oferitã
participanþilor spre rezolvare (sarcinã cu complexitate cognitivã ridicatã)
ºi prin mãrirea lotului de participanþi. În plus, diferenþele de gen privind
performanþele ºcolare, adesea comentate în literatura de specialitate (vezi
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Ivan et al., 2012; Cornwell, Mustard, ºi Van Parys, 2013), dar ºi cele privind
nivelul autoreglãrii, ar putea indica într-o manierã mai elaboratã cum
anume intervine procesul autoreglãrii, alãturi de alte variabile socio-demografice în conturarea performanþelor indivizilor în diferite sarcini.
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Anexã
Te rugãm sã rãspunzi afirmaþiilor de mai jos evaluând propria persoanã.
1 = dezacord
puternic

2 = dezacord

3 = nici acord,
nici dezacord

4 = acord

5 = acord
puternic

1. De obicei îmi monitorizez progresul cãtre atingerea obiectivelor.

1

2

3

4

5

2. Comportamentul meu nu diferã de cel al celorlalþi oameni.

1

2

3

4

5

3. Ceilalþi îmi spun cã tind sã pãstrez anumite lucruri prea mult timp.

1

2

3

4

5

4. Mã îndoiesc cã m-aº putea schimba, chiar dacã mi-aº dori sã o fac.

1

2

3

4

5

5. Am dificultãþi în a mã decide asupra anumitor lucruri.

1

2

3

4

5

6. Sunt distras cu uºurinþã de la planurile mele.

1

2

3

4

5

7. Mã recompensez atunci când progresez în atingerea obiectivelor.

1

2

3

4

5

8. Nu realizez efectele acþiunilor mele pânã când nu este prea târziu.

1

2

3

4

5

9. Comportamentul meu este similar cu cel al prietenilor mei.

1

2

3

4

5

10. Îmi este greu sã vãd ceva util în schimbarea felului meu de a fi.

1

2

3

4

5

11. Sunt capabil/ã sã-mi ating obiectivele pe care mi le-am propus.

1

2

3

4

5

12. Amân luarea deciziilor.

1

2

3

4

5

13. Am atât de multe planuri, încât îmi este greu sã mã concentrez pe
oricare dintre acestea.

1

2

3

4

5

14. Îmi schimb modul în care fac anumite lucruri, când vãd cã acestea
nu merg cum trebuie.

1

2

3

4

5

15. Îmi este greu sã-mi dau seama când ar trebui sã mã opresc de la
alcool, mâncare, dulciuri.

1

2

3

4

5

16. Mã gândesc mult la modul în care mã percep ceilalþi oameni.

1

2

3

4

5

17. Sunt dispus/ã sã iau în considerare ºi alte modalitãþi de a face
lucrurile.

1

2

3

4

5

18. Dacã aº vrea sã schimb ceva, sunt încrezãtor/oare cã aº putea sã
o fac.

1

2

3

4

5

19. Când trebuie sã mã decid asupra unei schimbãri, mã simt copleºit
de alternative.

1

2

3

4

5

20. Am dificultãþi în a duce lucrurile la bun sfârºit, odatã ce am decis sã
fac un anumit lucru.

1

2

3

4

5

21. Nu par sã învãþ din propriile greºeli.

1

2

3

4

5

22. De obicei am grijã sã nu exagerez atunci când muncesc, mãnânc
sau beau.

1

2

3

4

5

23. Am tendinþa de a mã compara cu alþi oameni.

1

2

3

4

5

24. Îmi place rutina ºi prefer ca lucrurile sã rãmânã la fel.

1

2

3

4

5
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25. Am cãutat sfaturi sau informaþii cu privire la schimbare.

1

2

3

4

5

26. Mã pot gândi la o mulþime de modalitãþi de schimbare, dar îmi este
greu sã decid pe care sã o utilizez.

1

2

3

4

5

27. Mã pot þine de un plan care merge bine.

1

2

3

4

5

28. De obicei, este suficient sã fac o greºelã o singurã datã pentru a
învãþa ceva din aceasta.

1

2

3

4

5

29. Nu învãþ bine din pedeapsã.

1

2

3

4

5

30. Am anumite standarde personale ºi încerc sã trãiesc conform
acestora.

1

2

3

4

5

31. Îmi vãd de drumul meu.

1

2

3

4

5

32. De îndatã ce vãd o problemã sau o provocare, încep sã caut soluþii
posibile.

1

2

3

4

5

33. Mi-e greu sã-mi setez obiective.

1

2

3

4

5

34. Am multã voinþã.

1

2

3

4

5

35. Când încerc sã schimb ceva, sunt foarte atent la modul în care o
fac.

1

2

3

4

5

36. De regulã evaluez ceea ce fac prin prisma consecinþelor propriilor
acþiuni.

1

2

3

4

5

37. Nu-mi pasã dacã sunt diferit faþã de majoritatea oamenilor.

1

2

3

4

5

38. De îndatã ce vãd cã lucrurile nu merg bine, vreau sã fac ceva în
aceastã privinþã.

1

2

3

4

5

39. De obicei, existã mai multe modalitãþi de a realiza ceva.

1

2

3

4

5

40. Am dificultãþi în a-mi face planuri care sã mã ajute sã-mi ating
obiectivele.

1

2

3

4

5

41. Sunt capabil/ã sã rezist tentaþiilor.

1

2

3

4

5

42. Îmi setez obiective ºi îmi monitorizez progresul.

1

2

3

4

5

43. În cea mai mare parte a timpului, nu acord atenþie lucrurilor pe care
le fac.

1

2

3

4

5

44. Încerc sã fiu ca oamenii din jurul meu.

1

2

3

4

5

45. Continui sã fac acelaºi lucru, chiar ºi atunci când acesta nu
funcþioneazã.

1

2

3

4

5

46. De obicei pot gãsi mai multe alternative atunci când vreau sã
schimb ceva.

1

2

3

4

5

47. Odatã ce am un obiectiv, de obicei îmi pot planifica modul în care
sã îl ating.

1

2

3

4

5

48. Am reguli pe care le respect indiferent de circumstanþe.

1

2

3

4

5

49. Dacã mã decid sã schimb ceva, de regulã sunt foarte atent/ã la
modalitatea în care o fac.

1

2

3

4

5

50. Deseori nu-mi dau seama de ceea ce fac pânã când cineva nu îmi
atrage atenþia.

1

2

3

4

5
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51. Mã gândesc foarte mult la cum fac lucrurile.

1

2

3

4

5

52. De regulã, sesizez nevoia de schimbare înaintea celorlalþi.

1

2

3

4

5

53. Mã pricep sã gãsesc modalitãþi diferite de a obþine ceea ce vreau.

1

2

3

4

5

54. De regulã, gândesc înainte sã acþionez.

1

2

3

4

5

55. Problemele mãrunte sau distragerea atenþiei mã scot din ritm.

1

2

3

4

5

56. Mã simt prost atunci când nu-mi ating obiectivele.

1

2

3

4

5

57. Învãþ din propriile greºeli.

1

2

3

4

5

58. ªtiu cum vreau sã fiu.

1

2

3

4

5

59. Mã deranjeazã când lucrurile nu sunt cum mi le doresc.

1

2

3

4

5

60. Apelez la ajutorul celorlalþi atunci când am nevoie.

1

2

3

4

5

61. Înainte de a lua o decizie, am în vedere ceea ce ar putea sã se
întâmple dacã aleg o variantã sau alta.

1

2

3

4

5

62. Renunþ cu uºurinþã.

1

2

3

4

5

63. De obicei aleg schimbarea ºi mã aºtept la lucruri bune.

1

2

3

4

5
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În ochiul privitorului1:
percepþia pornografiei
Monica Mitarcã

Despre pornografie se scrie tot mai des; cuvinte precum pornografie
sau porno apar în scrieri de tot felul, articole de presã, lucrãri academice,
discursuri, etc.; unde cel din urmã apare în special în presa tabloidã, ca
adjectiv al unor substantive cu care este aparent incompatibil (eleva porno, funcþionara porno, piticul porno). În mass media, tot mai saturate
de conþinuturi sexuale, pornografia se regãseºte atât sub forma discursului-despre, adicã a articolelor, îngrijorate sau nu, despre pornografie (în
care termenul apare explicit pentru a se referi la aceastã practicã, una
care este mereu „a altora”2), cât ºi sub forma unor imagini sau conþinuturi aflate la limita pornograficului, articole despre „cum se face” (sexul, relaþiile) ºi „la ce foloseºte” (pornografia). Aceste imagini satureazã
produsele ºi fluxurile mass media – fie cã vorbim despre televiziune sau
presã scrisã, sau chiar de „online” – ºi sunt corelate cu sexualizarea crescândã a mass media ºi a societãþii.
Obiect al unor practici de consum considerate tabu, dar despre care
se discutã din ce în ce mai des ºi mai mult în ultimul timp3, ºi al unor panici morale pe mãsurã, pornografia reprezintã o denumire pentru o gamã
întreagã de producþii textuale, vizuale ºi audiovizuale, care au în centru
sexualitatea umanã, din ce în ce mai întâlnite ºi consumate, pe mãsurã
ce tehnologiile moderne permit accesul tot mai multor consumatori la
postura de producãtor-consumator (prosumer), specificã perioadei actuale, începute odatã cu Web 2.0 (Paasonen, 2010; Mowlabocus, 2010).
Totuºi, faptul cã se scrie despre „pornografie” nu înseamnã cã existã „o (singurã) pornografie”. Când spunem „pornografie” vorbim de un
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concept cu mare putere de acoperire, un termen-umbrelã care are o
mare forþã de sugestie. Un concept pe care mi-am propus sã-l explorez,
parþial pentru a-l demitiza, parþial pentru a-l repoziþiona ºi redefini, a-i
desface straturile ºi a vedea unde intervine „genul proxim” ºi unde e
„diferenþa specificã”. Pentru cã nu existã o pornografie, ci mai multe: existã pornografia din mass media, cea din discursul pãrinþilor îngrijoraþi
de lucrurile cu care se confruntã copiii lor pe Internet; o pornografie a
consumatorului heavy user ºi alta a producãtorului. Existã literaturã
pornograficã, filme porno, imagini porno. Existã filme ºi imagini porno
hardcore ºi softcore, existã pornografii de niºã (din ce în ce mai niºate, pe
mãsurã ce noi ºi noi „preferinþe” se contureazã ca dorinþe ale consumatorilor, evaluate prin intermediul analizei asupra termenilor de cãutare),
care, în ciuda „ofertei”, prezintã o viziune tot mai schematizatã asupra
sexualitãþii umane. Existã filme fãcute în cadrul cuplului – pentru a
condimenta propria viaþã sexualã – care devin obiect al privirii celorlalþi
ºi producþii audiovizuale care respectã, pânã la ultimul detaliu, reþeta de
producþie a filmelor de cinema (fie ele ºi de categorie B).
Pornografia, în ciuda multiplelor lucrãri recente care o trateazã din
perspective la fel de multiple – cultural studies/media studies, feminism,
queer studies, studii juridice – se confruntã cu o dublã problemã: pe de
o parte, studiile sunt descriptive sau analitice la nivel global, generalizând
fãrã sã analizeze efectiv ce este pornografia (pornind de la o definiþie
mai mult sau mai puþin parþialã, dar oricum statutarã asupra ce este
pornografia); acestea analizeazã modul de funcþionare sau efectele acesteia într-unul sau altul dintre domeniile mai sus menþionate, dintr-o perspectivã mereu parþialã, dar adesea auto-proclamatã ca reprezentând
singura perspectivã din care poate fi tratat subiectul. În acest fel, ele nu
produc o definiþie operaþionalã, ci rãmân la nivelul unui construct parþial ºi insuficient explorat, care este doar enunþat (eventual, postulat drept
cauza unor mutaþii de vreun fel sau altul la nivel psihologic sau social):
pornografia.
Pe de altã parte, studiile de pânã în ultimul deceniu al secolului XX
au fost – în marea lor majoritate – orientate ideologic sau chiar rezultat
al vreunui tip de activism – de cele mai multe ori, anatemizând pornografia ca „dãunãtoare” sau, în cel mai bun caz, „ofensatoare”4 pentru
indivizi (fie ei consumatori/consumatoare sau nu) ºi, în cele din urmã,
pentru societate (Dworkin, 1983; Kipnis, 1996, etc.).
Dupã 2000, scrierile academice vorbesc despre „sexualizarea” culturii (Attwood, 2004, 2006, 2009; Winship, 2000; McNair, 1996) ºi identificã, în amalgamul de imagini care ne înconjoarã, forme ale unei culturi
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populare care a „mestecat” indicibilul ºi l-a transformat în produse respectabile, despre care se poate vorbi în spaþiul public mediatic. Drept
urmare, graniþa dintre cele ce se pot arãta în public ºi cele ce sunt considerate, la modul tradiþional, imagini/lucruri destinate consumului privat s-a tot mutat, perspectiva cultural studies aplicatã asupra pornografiei
fiind îndepãrtatã de viziunea feministã criticã. Într-o continuã transgresare a acestor graniþe ºi de mutare a lor tot mai departe, putem afirma
cã o imagine care astãzi încalcã normele ºi cade în sfera inacceptabilului, fiind perceputã ca atare de participanþii la acea culturã, mâine s-ar
putea sã fie privitã ca „acceptabilã” – sã intre, adicã, în mainstream – iar
poimâine, sã devinã normativã.
Una din puþinele lucrãri despre pornografie care porneºte prin a defini pornografia ºi a-i creiona un istoric (incomplet, aºa cum vom vedea
în continuare) este lucrarea din 1996 a lui Brian McNair; el enumerã
urmãtoarele concepte ca fiind importante, în definirea pornografiei: obscenul, eroticul ºi intenþia/scopul (pp. 41-45). Astfel, „în încercarea de
a oferi o definiþie a pornografiei, trebuie sã investigãm înþelesurile asociate cu alþi doi termeni: primul fiind obscenul (obscenitatea, în original,
n.n.), un concept considerat frecvent ca fiind sinonim cu pornografia
(majoritatea legislaþiei folosite pentru a restricþiona sau interzice pornografia se prevaleazã de calitãþile „obscene” ale acesteia; dar, exact ca ºi
pornografia, dupã cum vom vedea, ºi obscenul sfideazã încercãrile de
definire); iar al doilea, erotismul.”5 (trad.n., McNair, 1996, p. 41).
McNair afirmã, despre studiul pornografiei, cã este un „act riscant”,
care nu poate fi întreprins separat de autor/cercetãtor: cel care studiazã
lucrurile ascunse va fi bãnuit de consum, poate chiar de plãceri nepotrivite în raport cu domeniul studiat – ca atare, autorii vor fi înclinaþi sã
exercite o auto-cenzurã, o epurare a scriiturii de orice mãrci ale posibilei implicãrii proprii în problemã (McNair, 1996). Robert Jensen dedicã
un întreg capitol (Knowing pornography6, în Carter ºi Steiner, eds., 2004,
p. 246) faptului cã, dincolo de cercetãtor/teoretician, e ºi bãrbat. Ceea
ce înseamnã cã pornografia provoacã în el aceleaºi reacþii pe care le trezeºte oricãrui consumator – de unde ºi dificultatea suplimentarã de studiere – ºi nu doar de studiere, cât ºi de scriere despre – a pornografiei
(Jensen, 2004, p. 246, afirmã „Am erecþii (când mã uit) la pornografie”7,
trad. n., ca introducere la capitolul sãu despre imposibilitatea obiectivitãþii faþã de pornografie).
În cadrul cercetãrii doctorale (vezi Mitarcã, 2013) despre regimul scopic al pornografiei, am încercat sã aflu în ce mãsurã existã o suprapunere între ce este considerat îndeobºte un aspect specific ºi intrinsec al
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acestei categorii a pornograficului ºi cele ce sunt sau par aspecte colaterale
– adicã se întâlnesc în cadrul aceloraºi produse culturale vizuale sau audiovizuale, alãturi de „nuditate”, „sexualitate” ºi „explicit”, dar nu sunt
pornografice (ºi nici mãcar erotice, dacã ar fi sã realizãm o „scalã a intensitãþilor”). Pentru a sonda procesul prin care atribuim aceastã etichetã
de „pornografic” unor imagini, am încercat sã identific aspectele colaterale nuditãþii, sexualitãþii ºi explicitului, prin intermediul unui chestionar.

Metodologia cercetãrii
În cadrul cercetãrii doctorale (vezi Mitarcã, 2013), am folosit o abordare de tip triangularea metodelor, pentru a explora deopotrivã universul conceptual al termenului „pornografie”, consumul ºi producþia ºi a
ajunge la un model teoretic cu privire la „codificarea” pornografiei. În
continuare, voi prezenta rezultatele anchetei pe bazã de chestionar pentru a sublinia diferitele aspecte conceptuale ale „pornografiei”. Instrumentul creat pentru colectarea datelor – respectiv, chestionarul aplicat
online – a fost completat de respondenþi pe platforma isondaje.ro, respectiv la adresa web http://www.isondaje.ro/sondaj/298761313/, în perioada 29 iulie 2013 – 12 august 2013.
Instrumentul de cercetare ºi lotul investigat. Chestionarul online a
fost completat de 227 de respondenþi, cu vârste între 18 ºi 59 de ani, dintre care 120 de bãrbaþi ºi 107 femei, pe care i-am selectat (recrutat) din
mediul online. Media de vârstã a respondenþilor a fost de 30,7 ani. Având
în vedere cã tema de cercetare (pornografia) este apreciatã de cele mai
multe ori ca fiind subiect tabu, am considerat cã administrarea online
a chestionarului va facilita ºi va încuraja dezvãluirea respondenþilor, comparativ cu administrarea faþã-n-faþã a chestionarului, de tip „extemporal”.
Întrucât întrebãrile de cercetare au avut în centru dificultatea de definire a pornografiei ca reprezentând „doar nuditate ºi sexualitate nesimulatã” sau „nuditate, sexualitate nesimulatã ºi încã ceva, indicibil”, a
fost nevoie sã inserez imagini în chestionar pentru a fi arãtate respondenþilor (vezi Anexa 1). Dar cum imagini complete, pornografice, ar fi
fost imposibil de folosit într-un chestionar online, am optat pentru soluþia descrisã mai jos. Astfel, primele patru întrebãri au explorat atribuirea etichetei de „pornografic” unor imagini decupate care prezentau
doar faþa unor femei, al cãror trup nu se vedea. Contrapunând câte douã
astfel de „prim planuri”, am încercat sã-i determin pe respondenþi sã
aleagã numaidecât una dintre imagini ca fiind extrasã dintr-o „revistã
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pentru adulþi”, sã nu aibã „variante de fugã” (cum ar fi, niciuna, ambele).
Pe de altã parte, imaginile au fost incomplete pentru a deghiza adevãrata naturã a lor, dar ºi pentru a orienta privirea respondenþilor în zona
care mã interesa în elaborarea acestui chestionar-experiment, ºi anume,
faþa, privirea. Pentru acest capitol am ales sã interpretez rãspunsurile
obþinute la întrebarea 5 (Q5).
Pentru a proba ipoteza conform cãreia pornografia nu este perceputã/etichetatã doar în relaþie cu nuditatea, ci este ºi codificatã în altceva sau altundeva (la intersecþia dintre privire, posturã ºi atitudine), am
ales imagini din anul 1962 din revista Playboy, ediþia americanã, ºi le-am
contrapus unor fotografii de femei din reviste europene, apãrute în 2012
(la 50 de ani distanþã). Aºezarea imaginilor una sub alta, în perechi, a
fost ghidatã de urmãtorul raþionament: în primul grupaj, imaginea din
Playboy 1962 era dedesubtul celei din 2012, iar în al doilea ºi al treilea,
deasupra celei din reviste. Motivul alegerii anului 1962 a fost acela cã,
pânã în 1970, revistele cu conþinut pentru adulþi nu au prezentat nuditate frontalã (chiar dacã, în ilegalitate, se produceau filme hardcore).
Drept urmare, timp de un deceniu ºi mai bine, „pornografia” a fost construitã ca un regim al privirii în care se intersecta privirea modelului –
ambiguã ºi greu de codificat – cu privirea camerei (privire codificatoare)
ºi cu privirea spectatorului (privitorului, „consumatorului” imaginii). Acest
deceniu ºi jumãtate de construcþie a pornografiei din imagini care mai
degrabã sugerau, decât sã arate, a lãsat o moºtenire vizualã, un cod al
pornografiei-dincolo-de-nuditate. Astfel, anume în privirile acestor modele este codificatã pornografia, fie ea ºi softcore (definitã la nivelul simþului comun ca fiind reproducerea „simulãrii” actului sexual ºi nu a unui
act real, în ce priveºte filmul porno, spre deosebire de hardcore, care se
referã la actul sexual prezentat audio/vizual ca atare, cu accent pe mecanica actului8), chiar dacã restul elementelor sugereazã existenþa hainelor sau chiar dacã imaginea alãturi de care se aflã sugereazã nuditatea.
Procedura. Aºadar, am ales sã manipulez patru seturi imagini – prin
decuparea corpului – ºi sã le prezint respondenþilor, grupate câte douã,
în chestionarul online, rugându-i sã identifice „imaginea extrasã dintr-o
revistã pentru adulþi (cu conþinut considerat pornografic)” – din primele
trei perechi de imagini – ºi imaginea „cea mai pornograficã” din urmãtorul set. Fiecare set apãrea pe o paginã separatã; dupã completare, prin
butonul de „înainte”, se ajungea la urmãtoarea întrebare, fãrã posibilitate de întoarcere ºi schimbare a rãspunsurilor.
În continuare voi discuta distribuþia rãspunsurilor la întrebãrile din
chestionarul alcãtuit pentru cercetare doctoralã: Q5 (Care din urmãtoarele
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aspecte de mai jos vã indicã în cel mai înalt grad faptul cã o imagine (sã zicem,
o fotografie cu o femeie dezbrãcatã) este pornograficã – dincolo de nuditate ºi sex?),
ºi voi corela procentele obþinute cu rãspunsurile la întrebãrile Q6 (Vã
rugãm sã ierarhizaþi urmãtoarele cuvinte dupã tãria lor. 5 este cuvântul cel mai
puternic. Sexi, senzual, erotic…..) ºi Q7 (tipul de consumator de pornografie)
din chestionar.

Q7: Tipul de consumator de pornografie
Cu privire la Q7, se impun urmãtoarele precizãri: întrebarea a fost
plasatã la final pentru ca brusca recunoaºtere la începutul completãrii
chestionarului a apartenenþei la o categorie sau alta sã nu ducã la alterarea rãspunsurilor, prin încercarea de pãstrare „a feþei” sau prin vreo
încercare de „coerenþã” discursivã. În plus, am introdus câteva nuanþe
– „cam obsedat de porn” în loc de alte variante „mai brutale” – pentru
a nu-i îndepãrta pe respondenþii cu comportament de consum mai mult
decât regulat de varianta de rãspuns nr. 5. Am primit feedback, dupã
completare, de la câþiva dintre aceºti respondenþi care au afirmat cã singurul motiv pentru care au recunoscut apartenenþa lor la aceastã categorie a fost adverbul „cam”. Tot în acest scop am introdus ºi „fãrã sã le
caut” (varianta de rãspuns nr. 2) pentru a preîntâmpina trecerea în varianta 1 a celor care simt cã nu cautã activ pornografie, dar sunt expuºi
la ea (în special tineri).
Tabel 1. Ce fel de consumator/consumatoare de pornografie sunteþi?
Nu sunt consumator de pornografie

36

15.9%

Mi se întâmplã ocazional sã dau peste materiale pornografice
(fãrã sã le caut)

64

28.2%

Sunt consumator ocazional

82

36.1%

Sunt consumator regulat

27

11.9%

Sunt cam obsedat/ã de porn

18

7.9%

Total rãspunsuri

227

100 %

Cea mai mare proporþie a respondenþilor s-a auto-calificat în categoria „Sunt consumator ocazional” (36,1%), iar varianta de rãspuns este
„Sunt cam obsedat/ã de porn” a întrunit cea mai micã frecvenþã (7,9%)
(Tabelul 1).
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Q 5: „Locurile” pornografiei
Q5 este o întrebare închisã, dar care are ca scop explorarea unor variante care nu puteau fi nici lãsate neexprimate, nici exprimate exhaustiv (în scale sau prin epuizarea universului de rãspunsuri). Datã fiind
ipoteza de la care am pornit, cã pornografia se aflã undeva, dincolo de
nuditate, sexualitate ºi explicit, codificatã în cultura noastrã într-un set
de alte „trãsãturi”, am dorit sã vãd unde o plaseazã respondenþii. Am ales
o întrebare închisã ºi am propus atât elemente diferite (buzele/gura,
ochii/privirea, machiajul, postura), cât ºi o variantã complexã, atitudinea, care încorporeazã în ea mai multe aspecte, ce nu pot fi neapãrat
operaþionalizate în elemente de sine stãtãtoare. Rata mare de rãspuns
prin alegerea variantei „atitudinea” (42,3%, adicã 96 de respondenþi) ne
aratã cã o parte dintre respondenþi realizeazã cã existã ceva „pornografic” în filmul porno, de îndatã ce acesta începe, dar cã nu pot decela ce
este sau nu pot elabora pe tema aceasta (Tabelul 2).
Q5: Care din urmãtoarele aspecte de mai jos vã indicã în cel mai înalt grad
faptul cã o imagine (sã zicem, o fotografie cu o femeie dezbrãcatã) este pornograficã
– dincolo de nuditate ºi sex? Vã rugãm sã alegeþi aspectul care vi se pare definitoriu pentru a afirma cã o imagine este „pornograficã”.
Tabel 2. Percepþia respondenþilor privind aspectele pornografice ale
unei imagini.
Buzele, gura

29

12.8%

Ochii, privirea

30

13.2%

Postura corpului

62

27.3%

Machiajul

10

4.4%

Atitudinea

96

42.3%

Total rãspunsuri

227

100 %

Voi explora diferitele tipuri de corelaþii – între vârstã, tip de consum
de pornografie, sex – în legãturã cu aceastã întrebare din chestionar.
Am precizat deja cã dintre categoriile de „elemente” oferite ca „locuri
ale pornografiei” sau locuri comune ale acesteia, altele decât sexul, „atitudinea” (42,3%) a întrunit cel mai mare numãr de rãspunsuri, iar machiajul cel mai mic (4,4%). Pe locul doi, dupã atitudine, a urmat postura
– includerea între aceste opþiuni a unor elemente definibile, care au un
loc precis pe corp, ºi a unor elemente compuse, dar ambigue, a avut exact
rolul de a vedea dacã pornografia se poate cuantifica într-un element
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sau este cu necesitate un amestec de factori, imperceptibili ºi dificil de
operaþionalizat, dar care pot fi grupaþi sub „umbrela” unui termen precum „atitudinea”.
Atât „atitudinea”, cât ºi „postura corpului” se referã la relaþia dintre
persoana din imagine ºi altceva – fie cã acest altceva este interior sau
exterior. Dacã „atitudinea” se referã la o stare interioarã de raportare la
situaþia respectivã (a fi fotografiat dezbrãcat, de exemplu), postura reprezintã transpunerea concretã a atitudinii într-o orientare a trupului faþã
de camera foto sau de filmat (care în cele mai multe tipuri de imagini
este un substitut al privirii spectatorului).
Corelaþia care mi se pare importantã, din graficul de mai jos (Tabelul 3), este cea dintre tipul de consumator „ocazional/accidental” ºi alegerea buzelor sau gurii ca „locuri” ale pornografiei. De altfel, cea mai
mare confuzie, pentru toate cele patru seturi de imagini (de la întrebãrile Q1–Q4, vezi Anexa 1), nu apare la categoria de „neconsumatori”,
ci la aceastã categorie intermediarã de consumatori neasumaþi, care par
sã atribuie eticheta de pornografic unor materiale care „sugereazã” sexualitatea sau invitaþia sexualã. În aceastã idee, ar fi interesant de explorat pe viitor dacã acest tip de consumatori considerã cã pornografia
reprezintã strict nuditate sexualã explicitã sau includ în pornografie ºi
conþinuturile intermediare, pe care consumatorii de pe treptele 4 ºi 5
de consum le considerã conþinuturi erotice.
Un alt rezultat semnificativ este alegerea de cãtre consumatorii ocazionali în cea mai mare proporþie a „posturii” ca fiind o caracteristicã a
pornografiei, dincolo de nuditate ºi sexualitate, dintre toate categoriile
de consumatori. Aceasta este posibil sã se datoreze regãsirii în media
mainstream a unui anume tip de imagini, considerate drept „de graniþã”,
pentru cã, deºi nu sunt pornografice în mod evident, având zonele intime blurate sau ascunse în diverse feluri, ochiului îi „par” pornografice
prin tot aranjamentul.
Am grupat cele cinci categorii de consumatori în trei, pentru a releva variaþiunile în funcþie de consum:
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Tabel 3. Distribuþia rãspunsurilor în funcþie de frecvenþa consumului de pornografie autodeclarat

Astfel, dintre cei care au ales buzele ºi gura, majoritatea sunt neconsumatori de pornografie. La fel ºi pentru „ochii, privirea” – lucru care
poate fi interpretat ca reprezentând o „schematizare” a corpului pornografic, o receptare a pornografiei ca fiind concentratã în anumite locuri
de pe corp, ºi nu ca un mod complex de a „compune” pornograficul din
mai multe elemente.
Tabel 4. Distribuþia rãspunsurilor în funcþie de vârsta respondenþilor

Corelaþiile rãspunsului la întrebarea Q5 cu vârsta (vezi Tabelul 4) indicã existenþa aceleiaºi „vârste a confuziei”, 18-21 de ani, când subiecþii,
fie ei consumatori sau nu, au ales în cea mai micã mãsurã „atitudinea”
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ca loc al pornografiei (22,2% din toate rãspunsurile primite) – ºi în cea
mai mai mare, postura corpului (41,9%). Acest din urmã scor a fost depãºit doar de identificarea de cãtre respondenþii între 30-44 de ani a „atitudinii” ca fiind prevalentã în construirea (categoriei) pornograficului.
Putem argumenta cã anumite rezultate – anume cã tinerii între 18-21
de ani nu au atribuit deloc buzelor ºi gurii caracterul de loc al pornografiei – au legãturã cu re-semnificarea gurii, datoratã pozelor „cu botic”
de care abundã reþelele sociale ºi selfie-urilor care circulã ºi re-semnificã
acest model în autoportretul mainstream. Trecerea unui anume mod de
a þine buzele din zona sexualitãþii în zona socialului – analizatã la acest
moment în lucrãri de licenþã ºi teze de doctorat – pare sã fie o explicaþie
plauzibilã.
Pe de altã parte, aceastã categorie de vârstã nu a atribuit nici machiajului un rol „pornografic” – iar explicaþia poate sta tot în practicile actuale de machiaj excesiv ºi încãrcat, folosit fãrã conotaþia sexualã, pe care
este posibil ca alte categorii de vârstã sã i-l atribuie. Astfel, jumãtate dintre cei care au ales machiajul la Q5 au vârsta între 22-29 de ani, iar restul,
între 30 ºi 44 de ani. Din nou, cei aflaþi între 45 ºi 59 de ani au ales de
o manierã similarã celor între 18-21 de ani, ceea ce ne face sã ne întrebãm
cum de anumite practici ºi o experienþã atât de diferite pot conduce la
alegeri asemãnãtoare (Tabelul 5).
Tabel 5. „Locul” unde se aflã pornografia în funcþie de vârsta respondenþilor.

Privitã din perspectiva distribuþiei pe sexe, Q5 a relevat diferenþe
mici – majoritatea lor cantonate în perechile „ochi, privire” ºi „buze, gurã”. Astfel, dacã femeile au ales într-o proporþie mai micã decât bãrbaþii
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„ochii, privirea” (12,1% versus 14,2%), au ales într-o proporþie mai mare
„buzele, gura” (14% versus 11,7%) – datele obþinute nu sunt semnificative statistic astfel încât sã poate fi puse pe seama diferenþei de gen (Tabelul 6).
Tabel 6. „Locul” unde se aflã pornografia în funcþie de sexul respondenþilor.
femeie

bãrbat

total

femeie

bãrbat

Buzele, gura

14,0%

11,7%

12,8%

Buzele, gura

51,7%

48,3%

Ochii, privirea

12,1%

14,2%

13,2%

Ochii, privirea

43,3%

56,7%

Postura corpului

27,1%

27,5%

27,3%

Postura corpului

46,8%

53,2%

Machiajul

4,7%

4,2%

4,4%

Machiajul

50,0%

50,0%

Atitudinea

42,1%

42,5%

42,3%

Atitudinea

46,9%

53,1%

Total

47,1%

52,9%

Aºadar, în cadrul acestei întrebãri (Q5), cu privire la „cum se construieºte pornografia”, dacã eliminãm criteriul nuditate/sexualitate, observãm cã respondenþii nu identificã neapãrat un element definibil, clar,
un „loc” de pe corp, ci un termen complex ºi într-o oarecare mãsurã,
vag, nemãsurabil – „atitudinea”, cu varianta ceva mai concretã „postura”, adicã un mod – iarãºi imprecis – de poziþionare a corpului faþã de
camera foto (cele douã reprezentând cumulat aproximativ 70% din toate rãspunsurile).

Q6: Noþiuni, concepte – semnificaþii
Q6 îºi propune sã identifice diferenþele de ierarhizare între cei care
se declarã ne-consumatori de pornografie ºi cei care se declarã consumatori regulaþi sau „obsedaþi de porn” (vezi Q7). Prin întrebarea Q6 ne-am
propus sã explorãm diferenþele de ierarhizare a „tãriei” unui ºir de termeni – sexi, erotic, senzual, obscen ºi pornografic – pentru a vedea dacã existã moduri diferite de folosire a cuvintelor din aceastã sferã semanticã,
în funcþie de vârstã, sex ºi tip de consum de pornografie.
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Q6: Vã rugãm sã ierarhizaþi urmãtoarele cuvinte dupã tãria lor. 5 este cuvântul cel mai puternic.
Tabel 7. Percepþia respondenþilor privind „tãria” unor cuvinte utilizate în cercetare.
Loc

Puncte

Sexi

1

488

Senzual

2

520

Erotic

3

667

Obscen

4

840

Porno

5

890

Sexi

1

488

Locul aratã importanþa opþiunii de rãspuns. Locul cel mai înalt e luat
de cea mai importantã opþiune. Punctele reprezintã suma totalã a tuturor rãspunsurilor pentru aceastã întrebare. În raport cu acest gen de
întrebare, este mai importantã analizarea „deviaþiei de la standard” (a
gradului de „împrãºtiere” a rãspunsurilor) – adicã a termenilor care au
obþinut rãspunsurile cele mai divergente.
Vom observa cum termenul cel mai ambiguu, din lista noastrã, este
„senzual”, care a fost plasat pe poziþii foarte diferite în funcþie de datele
respondenþilor.
Cei cinci termeni presupun douã mari moduri de raportare la subiect, iar confuzia apare tocmai din aparentul amestec între planuri. Astfel, erotic ºi porno sunt termeni între care diferenþa este datã obiectiv (sau
„mai obiectiv”), de niºte elemente precum: gradul de nuditate, gradul
de explicit, pe când sexi, obscen ºi senzual sunt termeni folosiþi subiectiv,
de obicei pentru a emite judecãþi de valoare sau evaluãri personale. Dintre aceºtia, obscen este termenul la care se recurge pentru a stabili caracterul „nociv” sau „infracþional” al unui conþinut (ºi legea americanã, pânã
de curând, ºi legea românã au fãcut apel la termenul „obscen” pentru
a defini ºi incrimina unele tipuri de producþii); senzual ºi sexi fiind termeni folosiþi în limbajul curent, pentru a arãta un tip de „atractivitate”,
sexualã de obicei, a unei persoane/lucru (Tabelul 7).
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Tabel 8. Distribuþia asocierilor pentru fiecare termen, în funcþie de
tipul de consumator (autodeclarat).
Nu sunt consumator
de pornografie
Dau ocazional peste materiale
pornografice fãrã sã le caut
Sunt consumator ocazional

Sunt consumator regulat
de pornografie
Sunt cam obsedat/ã de porn

Sexi

Erotic

Obscen

Porno

Senzual

Media

2.06

2.83

3.75

4.14

2.22

st.dev.

1.04

0.91

1.25

1.17

1.40

Media

2.25

3.13

3.63

3.80

2.20

st.dev.

1.13

0.90

1.23

1.43

1.50

Media

2.10

2.99

3.66

3.91

2.34

st.dev.

1.13

0.85

1.51

1.25

1.32

Media

2.22

2.52

4.00

3.85

2.41

st.dev.

1.09

0.89

1.33

1.32

1.37

Media

2.11

2.89

3.61

4.06

2.33

st.dev.

0.90

1.02

1.29

1.35

1.53

Tabelul 8 relevã douã mari zone de divergenþã a rãspunsurilor. Deºi
mediile sunt consecvente – indiferent cum am analiza, obþinem aceleaºi
scoruri finale ºi aceeaºi aranjare în ºir: sexi, senzual, erotic, obscen, porno –
devierea standard de 1,53 obþinutã de termenul obscen din partea grupei de vârstã 18-21 de ani ne sugereazã cã acest termen este problematic la acea vârstã.
Aceeaºi observaþie cu privire la grupa de vârstã 45-59 de ani, unde
devierea standard pentru termenul obscen este de 1,80, iar pentru senzual, de 1,70 – termenul erotic fiind plasat cel mai consecvent pe poziþia
a treia (tabelul 9).
Tabel 9. Distribuþia termenilor în funcþie de grupele de vârstã ale respondenþilor
18-21 ani

22-29 ani

30-44 ani

45-59 ani

Sexi

Erotic

Obscen

Porno

Senzual

Media

2.07

3.04

3.22

4.15

2.52

st.dev.

1.11

1.09

1.53

1.10

1.37

Media

2.08

3.04

3.80

3.82

2.27

st.dev.

1.01

0.93

1.21

1.42

1.42

Media

2.18

2.79

3.81

4.04

2.18

st.dev.

1.14

0.81

1.34

1.18

1.34

Media

2.67

3.08

3.17

3.25

2.83

st.dev.

1.15

0.90

1.80

1.54

1.70
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Dupã cum indicã tabelul 10, distribuþia celor cinci concepte nu diferã
în funcþie de tipul de consum, chiar dacã am contrage cele cinci categorii de consumatori în trei.
Tabel 10. Aranjarea celor 5 concepte în funcþie de tipul de consumator (3 trepte).
Neconsumator

Consumator moderat

Consumator frecvent

Sexi

Erotic

Obscen

Porno

Senzual

Media

2.18

3.02

3.67

3.92

2.21

st.dev.

1.10

0.91

1.23

1.35

1.46

Media

2.10

2.99

3.66

3.91

2.34

st.dev.

1.13

0.85

1.51

1.25

1.32

Media

2.18

2.67

3.84

3.93

2.38

st.dev.

1.01

0.95

1.31

1.32

1.42

Rezultatele – exprimate atât în medii, cât ºi în procente – ne indicã
o consecvenþã a folosirii termenului porno ca „cel mai puternic” cuvânt
legat de „reprezentarea sexualitãþii”.
În continuare, prezint corelaþiile dintre tipul de consumator de pornografie declarat ºi, pe de altã parte, vârstã ºi gen (Tabelul 11 ºi 12). Prima
observaþie cu privire la corelaþia dintre vârstã ºi tipul de consum este cã regãsim aproape aceleaºi proporþii de consumatori la grupele de vârstã aflate
la extreme: 15-21 ani ºi 45-59 de ani. Am remarcat, de-a lungul analizei,
rãspunsurile asemãnãtoare oferite de aceste grupe de vârstã – aceastã
corelaþie rãmânând sã fie exploratã de noi într-o cercetare ulterioarã.
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Tabel 11. Tipuri de consumatori în funcþie de vârstã
Consumator în trei trepte
(transformate din cinci)
Total
Neconsumator

Consumator Consumator
moderat
frecvent

Nr. rãsp.

15

10

2

27

%

15,0%

12,2%

4,4%

11,9%

Nr. rãsp.

39

33

21

93

%

39,0%

40,2%

46,7%

41,0%

Nr. rãsp.

40

33

22

95

%

40,0%

40,2%

48,9%

41,9%

Nr. rãsp.

6

6

0

12

%

6,0%

7,3%

,0%

5,3%

Nr. rãsp.

100

82

45

227

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

15-21 ani
Vârsta
22-29 ani

30-44 ani

45-59 ani

Total

Dupã cum reiese din tabelul de mai sus (Tabelul 11), majoritatea
„consumatorilor frecvenþi” se aflã în categoriile de vârstã 22-29 de ani ºi
30-44 de ani. Totuºi, având în vedere cã majoritatea respondenþilor au
fost din aceastã categorie de vârstã, observãm cã ei reprezintã aprox.
19,82% dintre respondenþi, faþã de neconsumatori, care, în eºantionul
nostru, reprezintã aproximativ 44% (incluzându-i aici pe cei care s-au
declarat neconsumatori, 36 persoane ºi cei care s-au autoinclus în categoria celor care dau întâmplãtor peste pornografie, fãrã sã o caute ei
înºiºi, 64 de persoane). Raportul dintre cele trei trepte de consum – cu
aprox. 44% neconsumatori sau consumatori întâmplãtori, 36% consumatori ocazionali ºi 20% consumatori frecvenþi – relevã altã distribuþie
comparativ cu datele sondajelor pe aceastã temã. Astfel, dacã Barometrul
de Consum Cultural 2007-2008 indicã un consumator heavy viewer de
pornografie care ar reprezenta, conform propriei evaluãri, 1% din populaþie, datele cercetãrii noastre indicã un consum frecvent mult mai ridicat. Este posibil ca discrepanþa sã se datoreze faptului cã, în ultimii 5 ani,
rata de conectare la Internet a fãcut ca mult mai mulþi oameni sã aibã
acces la aceste conþinuturi, iar consumul sã fi suferit atât modificãri
cantitative, cât ºi calitative (alte tipare, alte modele, motivaþii, etc.), pentru care nu existã, din cate cunoaºtem, studii la nivel naþional.
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Tabel 12. Sexul respondentului în funcþie de tipul de consumator
(trei trepte).
Genul

Tip de consumator de pornografie
Neconsumator

Consumator
moderat

Consumator
frecvent

Total

Femeie

Nr. rãsp.

73

29

5

107

%

73,0%

35,4%

11,1%

47,1%

Bãrbat

Nr. rãsp.

27

53

40

120

%

27,0%

64,6%

88,9%

52,9%

Total

Nr. rãsp.

100

82

45

227

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Cu privire la genul respondenþilor, observãm o discrepanþã în ceea
ce priveºte consumul – 73% dintre neconsumatori sunt femei, faþã de
27% bãrbaþi (date care confirmã statisticile pe care le putem regãsi în
mediul online). Aºadar, dintre cele 107 femei care au rãspuns la chestionar, 73 nu consumã pornografie, 29 au un consum moderat, iar 5, un
consum frecvent – faþã de bãrbaþi, unde 40 ºi-au evaluat practicile de consum ca „regulate” sau chiar „obsesive”.
Aceastã diferenþã se regãseºte slab corelatã în rezultatele chestionarului. Dupã cum am vãzut mai sus, la întrebarea Q6 am avut devieri standard semnificativ mai mari în funcþie de gen, la respondenþii de genul
feminin, faþã de respondenþii de gen masculin – la termenii obscen, porno
ºi senzual, ceea ce denotã o micã omogenitatea a rãspunsurilor decât la
aceºtia din urmã.
Atât diferenþele de atribuire a etichetei pornografic unor imagini, cât
ºi „harta pornografizãrii” au relevat aceeaºi corelaþie slabã cu genul respondentului, ceea ce ne conduce spre ideea cã este posibil ca, în ciuda
faptului cã femeile sunt „mai puþin consumatoare” de pornografie, ele
sunt „alfabetizate” în aceeaºi mãsurã, cu privire la pornografie ºi identificã pornograficul, conform aceloraºi tipare culturale ca ºi bãrbaþii din
acest spaþiu – sau aplicând aceeaºi „privire”.

Concluzii
Prin aceastã cercetare nu ne-am dorit sã testãm „capacitatea” oamenilor de a atribui „corect” eticheta de pornografic unor imagini, ci mai
degrabã sã vedem cum putem interpreta – în funcþie de câteva variabile,
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cum ar fi, vârsta, genul ºi apartenenþa declaratã de respondenþi la o categorie sau alta de consum – modul în care oamenii atribuie aceastã etichetã unor produse diferite, dar care au în comun anumite trãsãturi
(nuditatea fiind cea mai vizibilã).
Rezultatele au relevat existenþa unui cumul de factori care contureazã
modul de „decupare” a ce este pornografia ºi ce nu este – cum ne facem
o impresie rapidã cã un anume conþinut peste care am trecut în grabã
aparþine categoriei sau genului pornografic. Dintre aceºti alþi factori care
contureazã ce este ºi ce nu este pornografia vom aminti, pe de o parte,
factorul vârstã, unde conteazã atât experienþa generalã de viaþã, cât ºi
experienþa generaþionalã – adesea, cu rezultate diferite – care duce la o
configurare a unei imagini-ºablon despre ce înseamnã pornografia.
Un alt factor determinant este tipul de consum – cele cinci categorii
de consum introduse de noi în chestionar au fost uneori abstrase în trei
categorii, pentru o mai uºoarã vizualizare a rezultatelor. Astfel, în tipurile
de consum am introdus atât cantitatea, cât ºi intenþia – categoria doi a
încercat sã recupereze acel tip de oameni care sunt expuºi la pornografie, dar nu o cautã ei sau nu acceptã cã ar cãuta-o conºtient (Mi se
întâmplã ocazional sã dau peste materialele pornografice, fãrã sã le caut), iar
categoria cinci, prin introducerea termenului „obsedat” (Sunt cam obsedat/ã de porn), vorbeºte nu neapãrat de cantitate, ci de atitudinea proprie faþã de acest consum.
Categoria care a produs rezultatele cele mai diferite de medie a fost
cea a „consumatorilor ocazionali, care dau întâmplãtor de materialele
pornografice, fãrã a le cãuta ei înºiºi”. Este posibil ca ambivalenþa acestora faþã de conþinuturile pornografice sã ducã la atribuiri diferite de
medie, dar foarte apropiate, în unele situaþii, de cele ale consumatorilor
„obsedaþi” (devierea standard pentru termenul senzual este de aprox.
1,50 pentru ambele categorii).
Diferenþierea rãspunsurilor în funcþie de sexul respondenþilor nu a
relevat vreun tipar specific de atribuire a etichetei pornografic – atât de
pregnant precum cel datorat tipului de consum.
Douã grupe de vârstã – 18-21 ani ºi 45-59 ani – au reuºit sã aibã „lecturi” similare asupra acestor imagini ºi sã atribuie de o manierã asemãnãtoare etichetele. Deºi în aceastã etapã a cercetãrii nu mi-am propus sã
identific motivele personale pentru care privitorul unei imagini parþiale
decide dacã aceasta este sau nu pornograficã, în urma analizãrii datelor
produse cu ajutorul celorlalte metode folosite în cercetarea doctoralã,
pot afirma cã am putea identifica drept „locuri ale pornografiei” faþa
(privirea ºi zâmbetul), alãturi de zonele erogene clasice. Cum funcþioneazã
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aceastã recunoaºtere de cãtre audienþe, care sunt mecanismele individuale – iatã câteva dintre aspecte care vor face obiectul unei cercetãri în
perspectivã, pe aceastã temã.
Într-o culturã saturatã de sexualitate, sub diverse forme, ochiul privitorului realizeazã distincþia dintre pornografic ºi non-pornografic, aflatã
dincolo de nuditate/sexualitate, dar nu o poate pune în discurs. Aceastã
distincþie este explicatã doar prin apel la graniþe, definite prin continua
transgresare a limitelor acceptabilului. Regimul scopic al pornografiei
se bazeazã pe recunoaºterea instinctualã a pornograficului din producþiile vizuale ºi audiovizuale, pornograficul fiind o atitudine a modelului/modelelor în raport cu ochiul invizibil în imagine al camerei, într-o
serie de producþii care, în centru, au sexualitatea umanã, reprezentatã
pentru a fi privitã de persoane (cel mai adesea) exterioare actului de
producere a imaginii/imaginilor.
Dacã sexualitatea astfel reprezentatã este sau nu izvorul imaginarului sexual al societãþilor occidentale curente, este dificil sã ne pronunþãm
ºi nu face obiectul cercetãrii noastre. Dar recunoaºterea instinctivã a ce
este pornografia, precum ºi producerea ei, recent, de cãtre oameni care
nu pot identifica, discursiv, care este esenþa acesteia decât prin recurs la
nuditate/sexualitate – adicã la acele categorii care, în sine, nu reprezintã decât aspectul cel mai vizibil, însã nu ºi definitoriu – ne aratã cã acest
gen de producþii, cu forme în continuã schimbare (o schimbare datoratã
în principal evoluþiei tehnologiilor comunicãrii), reprezintã o formã de
transmitere a acestui imaginar sexual.

Note
1

Expresia „beauty is in the eye of the beholder”, frumuseþea e în ochiul privitorului, trad.n., este una dintre cele mai adecvate metafore prin care putem explica pornografia ºi cum ne putem raporta la acest concept.
2
Aceastã atribuire mereu spre alþii a unor comportamente indicibile sau considerate inacceptabile social, pe un mecanism apropiat de third person effect (Cohen,
Mutz, Price ºi Gunther, 1988) a fost contrazisã sau mai degrabã rãsturnatã de afirmaþia
deschisã a lui Jensen (vezi mai jos).
3
Vezi Mã laºi cu orgasmul intelectual, emoþional?…, articol semnat GIA ºi apãrut pe
catchy.ro (www.catchy.ro/ma-lasi-cu-orgasmul-intelectual-emotional/87856), unul dintre textele recente care legitimeazã consumul de pornografie de cãtre femei.
4
Asupra distincþiei dintre cele douã concepte, a se vedea Hargrave ºi Livingstone
(2006); de asemenea, despre considerarea pornografiei in aceºti termeni, a se vedea
revizuirea din 2007 a Directivei Europene Télévision sans frontières [prima variantã
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apare în 1989 (Directivei 89/552/CEE) ºi este revizuitã de Directiva 89/552/CEE
a Consiliului ºi Parlamentului European].
5
„In providing a definition of pornography, we must also investigate the meanings associated with two other terms: obscenity, a concept frequently regarded as synonymous with pornography (most of the legislation which has been used to restrict
or ban pornography does so on the grounds of its ‘obscene’ qualities, but, like pornography itself, as we shall seel, precisely what constitutes obscenity defies neat definitions); and, second, erotica”, în original.
6
O interpretare a celebrei fraze a judecãtorului Potter Stewart, „I know it when
I see it” – ºtiu ce este (pornografia, n.n.) când o vãd –, aceastã cercetare pune în
discuþie tocmai esenþa conceptului: Ce este pornografia?
7
În original, I get erections from pornography.
8
Distincþia softcore/harcore constituie, de altfel, subiectul unor nesfârºite dezbateri; cel mai adesea, softcore este asimilat conceptului de „erotic” (care nu aratã, ci
sugereazã), pe când hardcore este actul real, nu simulat.
9
Menþionãm cã toate imaginile de la întrebãrile Q1-Q4 au fost decupate. Toate
cele 8 imagini au fost decupate astfel încât sã nu fie vizibilã îmbrãcãmintea ºi postura corpului, ci doar capul ºi privirea.
10
Michella Cruz, imagine apãrutã ca pictorial în revista GQ , Rusia, 12/2012 (imagine alb-negru) ºi Miss Playmate of the Month 11/1962. Imaginea disponibilã la http:/
/www.trendhunter.com/trends/michella-cruz-gq-russia, accesat la 24 iulie 2013.
11
Miss Playmate of the Month 10/1962 ºi o imagine de pe site-ul cosmopolitan
.ro, ce însoþeºte articolul Cum sã ai orgasm altfel. Disponibil la http://www.cosmopolit
an.ro/love-sex/love-sex-tips/cum-sa-ai-orgasm-altfel-2140268, accesat la 24 iulie 2013.
12
Miss Playmate of the Month 12/1962 ºi Vlada Podverbnaya, imagine apãrutã
în revista Marie Claire Franþa, 01/2012, ca ilustraþie la un articol de tip „trucuri pentru frumuseþe”. Disponibil la http://www.fashiongonerogue.com/vlada-podverbn
aya-ari-rossner-marie-claire-france-january-2012/, accesat la 24 iulie 2013.
13
Malena (pozã parte a unui pictorial care poate fi regãsit la mai multe adrese
web) ºi o imagine din Playboy, mai 2002 (Christi Shake). Disponibil la http://sexyl
adiesonly.com/malena-sunset-strip/ ºi http://sugarcut.com/malena-sunset-strip-x-a
rt/ – accesat la 24 iulie 2013.
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Anexa 1. Imaginile utilizate în cercetare
pentru a testa percepþia respondenþilor
privind pornografia (Q1–Q4)
Q1. Care dintre urmãtoarele imagini a fost extrasã dintr-o revistã pentru adulþi
(cu conþinut considerat pornografic)? 9

17.2%

82.8%10

Q2. Care dintre urmãtoarele imagini a fost extrasã dintr-o revistã pentru
adulþi (cu conþinut considerat pornografic)?

47.1%

52.9%11
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Q3. Care dintre urmãtoarele imagini a fost extrasã dintr-o revistã pentru
adulþi (cu conþinut considerat pornografic)?

32.2%

67.8%12

Q4. Care din imaginile de mai jos vi se pare mai pornograficã ?

40.1%

174

59.9%13
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Percepþia socialã a tatuajelor
Andreea Budescu

Introducere
Capitolul de faþã abordeazã tema percepþiei sociale a tatuajelor, modul în care prezenþa tatuajului poate influenþa evaluarea unei persoane,
atât în interacþiunile sociale, cât ºi în anumite contexte formale, respectiv atunci când o persoanã doreºte sã obþinã un loc de muncã. Sunt
interesatã sã observ dacã existã diferenþe între impresia pe care unii indivizi ºi-o fac despre o persoanã cu tatuaje ºi, respectiv, despre o persoanã
fãrã tatuaje.
De-a lungul timpului, tatuajul ca formã de marcaj corporal a fost perceput diferit: iniþial a indicat apartenenþa la un trib sau a reprezentat o
formã de apãrare împotriva inamicilor în insulele din Oceania; la începutul secolului trecut, tatuajul a fost un indicator al infractorilor ºi al
persoanelor cu un comportament deviant, ca ulterior acesta sã fie utilizat de marinari ºi militari. În prezent, tatuajele comunicã trãsãturi de
personalitate ºi caracteristici sociale, de multe ori fiind considerate o formã creativã de manifestare a personalitãþii. În prezent, oamenii apeleazã
de cele mai multe ori la tatuaje pentru a-ºi înfrumuseþa trupul, pentru
a pãstra anumite amintiri, pentru a se distinge de ceilalþi indivizi, pentru a depãºi momentele dificile din viaþã sau pentru a-ºi exprima personalitatea ºi profilul atitudinal-valoric.
Totuºi, arta corporalã nu a reuºit sã se rupã complet de trecutul sãu
„zbuciumat”, ºi astfel anumite stereotipuri despre tatuaje sunt încã prezente în societatea actualã. Acestea pot influenþa atât impresia „globalã”
despre un individ care adoptã tatuajele, dar mai ales pot avea un impact
semnificativ pe piaþa muncii unde, de cele mai multe ori, unei þinute formale, în concordanþã cu normele instituþionale, i se acordã importanþã.
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În România, fenomenul a fost studiat într-o serie de lucrãri (Minovici,
2007; Majuru, 2014; Grunberg, 2010). S-a arãtat astfel cã tatuajele au fost
utilizate pentru a semnaliza apartenenþa la un grup, dar ºi pentru a marca elemente cu semnificaþii personale, abia ulterior marcajele corporale
ajungând sã fie considerate o artã. Probabil cã societatea româneascã
este conservatoare, iar unele persoane încã privesc cu scepticism sau sunt
reticente în evaluarea unei persoane cu tatuaj. Tocmai de aceea este
important sã studiem percepþia tinerilor pentru a vedea în ce mãsurã
aceºtia acceptã ºi sunt dispuºi sã integreazã diversitatea exprimãrilor sociale ºi culturale actuale.

Tatuajele în societatea actualã
Arta tatuajelor, spre deosebire de simpla practicã a tatuatului, a apãrut între anii 1960-1980 în Statele Unite ale Americii, în aºa numitã perioadã a Renaºterii tatuajului, iar la jumãtatea anilor 1990 ºi-a fãcut loc ºi
în mass-media ºi a început sã ia din ce în ce mai mult amploare (Kosut,
2014). „Este important de menþionat cã din punct de vedere sociologic, cei care realizeazã tatuaje îºi construiesc cariere ca „artiºti tatuatori”
[tattoo artists] ºi nu ca „tatuatori” [tattooists]” (Kosut, 2014, p. 144).
Pânã nu demult, tatuajele erau asociate cu grupurile marginale, cum
ar fi motocicliºtii sau gangsterii, cu deþinuþii sau chiar cu acrobaþii de la
circurile ambulante. În urmã cu aproximativ un deceniu, tatuajele au
început sã depãºeascã însã aceste cercuri închise ºi ºi-au fãcut apariþia
pe corpul vedetelor rock, actorilor, modelelor ºi chiar atleþilor profesioniºti sau persoanelor publice. Astãzi, vedete cunoscute precum Angelina
Jolie, Janet Jackson, Nick Carter, Johnny Depp sau David Beckham îºi
afiºeazã arta corporalã fãrã nicio reþinere. Parte a succesului pe care îl
cunosc în prezent tatuajele se datoreazã ºi emisiunilor de popularizare
a domeniului cum ar fi Miami Ink, LA Ink sau New York Ink, lansate de
canalul american TLC începând cu anul 2005, dar ºi serialelor TV care se
folosesc de aceastã artã, cum ar fi Prison Break, în care Michael Scofield,
personajul principal interpretat de Wentworth Miller, are partea superioarã a corpului acoperitã cu tatuaje ce ascund planul unei închisori.
Pentru a întãri statutul de artã cãpãtat de tatuaje, începând cu anul
1995 au început sã aparã numeroase expoziþii pe aceastã temã în New
York, cele mai importante fiind: Pierced Hearts and True Love, la Soho’s
Drawing Center (1995); Body Art: Marks of Identity, la American Museum
of Natural History (1999); The Art of Gus Wagner (1999), la South Street
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Seaport Museum; precum ºi cele mai recente, Adorning the World: Art of
the Marquesas Islands, la Metropolitan Museum of Art (2005), ºi Dr. Lakra
la Drawing Center (2011), o expoziþie ce cuprindea operele artistului
mexican Jerónimo López Ramírez (Kosut, 2014, p. 143).
Însã nu doar în New York au loc astfel de expoziþii, autorul amintind
ºi de Baltimore Ink: Patterns on Bodies de la The Baltimore Museum of Art
(2008), unde managerul general a afirmat: „Cred cã astfel de eveniment
la muzeu oferã legitimitate ºi credibilitate acestei forme de artã” (Kosut,
2014, p. 155). Într-un articol apãrut în 1996 în Physician Assistant, se menþiona chiar cã „tatuajul este o formã de artã recunoscutã de Institutul
Smithsonian (Institutul Smithsonian a fost fondat în 1846 în Washington
DC, SUA, ºi reprezintã cel mai mare complex de muzee ºi centre de cercetare din lume) din Washington” (www.tattooartist.com). Deºi nu la fel
de recent, în 1982 Guvernatorul Californiei afirma cã „tatuajul este pãrintele artelor vizuale” (Lesicko, 2013, p. 42). În prezent, majoritatea artiºtilor tatuatori sunt angrenaþi în diverse alte domenii cum ar fi pictura,
desenul, fotografia ºi chiar sculptura. Astfel, prin activitãþile lor, ei ajutã
la construirea unei legãturi între toate aceste domenii, graniþele dintre
tatuaje ºi alte forme de artã nemaifiind atât de evidente (Kosut, 2014;
DeMello, 2014).
Deºi în trecut tatuajele aveau conotaþii negative, fiind asociate cu infractorii sau cu grupurile marginale, în prezent acestea au semnificaþii
mult mai profunde ºi pozitive. Chiar dacã mai întâlnim încã persoane
care apeleazã la aceastã practicã din rãzvrãtire (împotriva societãþii sau
a pãrinþilor, de exemplu), existã ºi indivizi care recurg la arta tatuajelor
pentru a marca o etapã importantã din viaþã, cum ar fi terminarea facultãþii sau cãsãtoria, pentru a comemora persoane dragi, pentru a depãºi urmele lãsate de o boalã sau un obstacol dificil, sau pentru a se
regãsi pe sine. Putem spune astfel cã semnificaþia tatuajelor variazã de
la acte de rebeliune pânã la acte de maturizare ºi autonomie. „Chiar dacã
ambele sexe îºi fac tatuaje, bãrbaþii apeleazã la acestea pentru a consolida imaginea tradiþionalã masculinã, în timp ce femeile apeleazã la ele
pentru a redefini ºi chiar sfida noþiunea clasicã de feminitate” (Kang ºi
Jones, 2014, p. 44). Totuºi, tatuajul are o semnificaþie mult mai profundã
la femei, întrucât acesta poate marca o experienþã traumaticã din viaþa
ei (cum ar fi un viol sau pierderea unui sân în urma mastectomiei), fiind un punct de sprijin pentru a depãºi respectivul moment ºi pentru a
recâºtiga controlul asupra propriului corp.
Wohlrab, Stahl ºi Kappeler (2007) identificã numeroase motive pentru care oamenii apeleazã la arta corporalã: motive estetice, pentru a-ºi
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înfrumuseþa trupul; motive bazate pe dorinþa de individualizare, de a se
diferenþia de ceilalþi indivizi; ca expresie a valorilor personale; din dorinþa de a-ºi depãºi propriile limite; pentru a marca apartenenþa la un
grup social sau diverse relaþii de prietenie sau iubire; pentru a se rãzvrãti
împotriva societãþii; pentru a depãºi o boalã, un abuz sau o dependenþã; din motive spirituale; din motive sexuale, pentru a deveni mai atractivi sau pentru a-ºi evidenþia orientarea sexualã; ºi chiar pentru simplul
fapt cã sunt dependenþi de tatuaje sau din contrã, reprezintã un impuls
de moment.
Whelan (citat în Miller, Nicols ºi Eure, 2009) relata în urma unui studiu efectuat faptul cã unul din ºase americani are cel puþin un tatuaj sau
un piercing, sau mai exact 10% dintre americani au un tatuaj, 2 la sutã
un piercing ºi 4 la sutã au ºi tatuaje ºi piercinguri. O cercetare mai nouã,
realizatã in 2007 de Kang ºi Jones, aratã cã 15 la sutã din populaþia adultã
a Statelor Unite posedã cel puþin un tatuaj, iar acest procent creºte pânã
la 28 la sutã în rândul tinerilor sub 25 de ani.

Percepþia socialã a tatuajelor:
cercetãri anterioare
Deºi tatuajul a ajuns sã fie considerat în prezent o formã de artã, nu
putem spune cã are parte de aceiaºi apreciere ºi pe piaþa muncii, unde
încã este privit ca un comportament deviant, reprezentând de multe ori
un impediment în obþinerea unui loc de muncã. „Sociologic vorbind,
arta corporalã poate reprezenta un impediment major în a obþine un
job” (Timming, 2015, p. 70).
Desigur, decizia de angajare depinde foarte mult ºi de domeniul în
care persoana doreºte un job cu tatuaje. Chiar dacã tatuajele nu sunt
privite „cu ochi buni” la locul de muncã, anumite organizaþii chiar recruteazã persoane care au marcaje corporale, sau alte simboluri vizibile
pe corp. O frizerie mai nonconformistã, un magazin care vinde articole
pentru sporturi extreme, diverse magazine de haine, sau magazine de
muzicã rock vor avea o credibilitate mult mai mare dacã înfãþiºarea celor
care lucreazã acolo se potriveºte cu produsul vândut. „Prejudecãþile [legate de tatuaje] depind foarte mult de natura serviciilor oferite, de vârsta
publicului þintã ºi de imaginea pe care organizaþia doreºte sã o transmitã”
(Pettinger, 2004 citat de Timming, 2015, p. 73).
Irwin (2003) este de pãrere cã unul din motivele pentru care tatuajele
nu sunt privite cu ochi buni este acela cã în societatea americanã pielea
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albã, curatã, sãnãtoasã, reprezintã un ideal al frumuseþii în timp ce petele, roºeaþa sau semnele pot marca boli ºi sunt asociate cu mizeria, clasele inferioare, ºi chiar cu suburbiile. Astfel, tatuajele blocheazã accesul
vizual la o piele frumoasã, acceptatã social, ºi devin semne ale devianþei.
Un studiu desfãºurat în 2009 de Totten, Lipscomb ºi Jones în 14 universitãþi de pe întreg teritoriul Statelor Unite, ºi care dorea sã arate atitudinea ºi stereotipurile oamenilor faþã de tatuaje, precum ºi impactul
pe care aceste modificãri corporale îl au în acþiunile de marketing, a avut
rezultate surprinzãtoare. Majoritatea celor chestionaþi nu au avut o atitudine negativã faþã de tatuaje, ba chiar le considerau interesante ºi atractive. Contrar aºteptãrilor, modificãrile corporale (tatuaje ºi piercinguri)
erau vãzute a fi mult mai atractive pe corpul femeilor decât pe cel al bãrbaþilor. În ceea ce priveºte stereotipurile asociate persoanelor cu tatuaje,
majoritatea subiecþilor nu au fost de acord cu ele, ºi nu au asociat modificãrile corporale cu agresivitatea, duritatea, promiscuitatea sau abuzul
de alcool ori droguri. Dimpotrivã, persoanele cu tatuaje erau privite ca
fiind artistice, independente ºi curajoase. Astfel, pe baza rezultatelor, cei
trei cercetãtori au fost de acord cã prezenþa tatuajelor nu ar trebui sã
influenþeze pãrerea sau acþiunile managerilor sau angajatorilor, întrucât
acestea nu ar reprezenta un impediment în relaþia cu clienþii, sau în
încheierea cu succes a unei vânzãri (Totten, Lipscomb ºi Jones, 2009).
Astfel, douã studii desfãºurate în anii 2003 ºi 2008 au urmãrit sã afle
cum sunt percepute tatuajele de cãtre cei care nu au apelat la aceastã
formã de artã corporalã. Chestionaþi asupra gradului de rebeliune al
celor cu tatuaje, respondenþii din 2003 au afirmat, în proporþie de 57 la
sutã, cã tatuajele caracterizeazã o persoanã rebelã, în timp ce în 2008
acest procent a scãzut la 54 la sutã. Pe de altã parte, în cadrul aceloraºi
studii, 32 la sutã dintre cei fãrã tatuaje au apreciat cã persoanele posesoare de artã corporalã sunt predispuse comportamentelor deviante, în
timp ce doar 12 la sutã dintre persoanele cu tatuaje au fost de acord cu
aceastã afirmaþie (Elzweig ºi Peeples, 2011).
Probabil cã aceastã diferenþã de percepere a tatuajelor se datoreazã
ºi faptului cã generaþiile diferite au viziuni contrare asupra lumii, iar în
viitor este posibil sã observãm o schimbare de opinie cu privire la tatuaje. Cum nota ºi Foltz într-un articol din anul 2014, Millennials, sau generaþia Y, tinerii care au absolvit facultatea începând cu anul 2004 ºi care
vor continua sã îºi finalizeze studiile pânã în anul 2022, reprezintã o
generaþie nouã care cautã independenþã ºi flexibilitate la locul de muncã, o generaþie mai creativã, mai tolerantã, mai deschisã.
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Scopul cercetãrii
Cum este perceputã o persoanã atunci când aceasta îºi expune tatuajele, spre deosebire de situaþia în care acestea sunt ascunse? Au tatuajele
vreo influenþã în impresia globalã asupra unei persoane? Influenþeazã
tatuajul evaluarea unei persoane în mod pozitiv sau negativ? Sunt persoanele cu tatuaje percepute diferit faþã de cele fãrã tatuaje? Existã diferenþe între perceperea bãrbaþilor cu tatuaje ºi a femeilor cu tatuaje?
Acestea au fost principalele întrebãri de cercetare de la care a pornit studiul de faþã.
Principalul motiv pentru care am ales sã cercetez rolul tatuajelor în
percepþia unei persoane este acela cã tatuajul a devenit un fenomen
prevalent în societatea zilelor noastre, fie cã vorbim de atleþi de performanþã, cântãreþi sau actori, persoane publice, colegi de muncã sau membri ai familiei. În 1996, în Statele Unite ale Americii, industria tatuajelor
era a ºasea industrie cu cea mai rapidã creºtere, iar nouã luni mai târziu, cel puþin un studio de tatuaje se deschidea zilnic, ceea ce a însemnat
o dezvoltare a industriei cu 13,9 la sutã (Lord, 1997). Mai apoi, au început sã aparã emisiuni TV, filme, reviste, ba chiar ºi recorduri Guinness
pentru aceastã artã (Hirschmann, 2014).
Deºi putem observa o evoluþie în acceptarea tatuajelor ca formã de
artã, ºi nu ca însemne specifice puºcãriaºilor, marinarilor sau grupurilor
deviante, stereotipurile legate de acestea încã se menþin la un anumit
nivel ºi sunt prezente la locul de muncã sau la interviurile de angajare,
unde managerii ºi recrutorii manifestã o anumitã reticenþã când vine vorba sã angajeze o persoanã tatuatã. Este posibil ca, odatã cu intrarea pe
piaþa muncii a noilor generaþii, aceastã percepþie sã se schimbe prin prisma faptului cã tinerii care au în prezent tatuaje vor ajunge sã lucreze în
companii ºi chiar sã angajeze la rândul lor alte persoane, astfel cã prejudecãþile legate de modificãrile corporale se vor reduce semnificativ.
Pentru a vedea modul în care sunt percepute tatuajele de cãtre tineri,
am formulat urmãtoarele ipoteze:
H1. Probabil persoanele cu tatuaje sunt percepute într-un mod negativ comparativ cu persoanele fãrã tatuaje.
H2. Probabil persoanele cu tatuaje au mai puþine ºanse de a obþine un job
faþã de persoanele fãrã tatuaje.
H3. Probabil existã o reticenþã faþã de persoanele cu tatuaje, fie ca este vorba
de a lucra cu o astfel de persoanã, fie cã este vorba de a o angaja.
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Metodologie
Lotul investigat
Lotul investigat a cuprins 330 de tineri cu vârste între 18 ºi 23 de ani,
pe care i-am împãrþiþi în douã grupuri de cercetare de câte 165 de persoane (Tabel 1). Întrucât prin aceastã cercetare doream sã subliniez diferenþa de percepþie între persoanele tatuate ºi cele netatuate, aceastã
împãrþire a lotului investigat a fost necesarã. Pentru aceastã cercetare
am folosit chestionarul ca instrument de investigare. Am alcãtuit douã
chestionare, diferenþa dintre acesta constând în faptul cã subiecþii au fost
expuºi la douã seturi de fotografii diferite. Astfel, în primul chestionar
am prezentat douã fotografii cu doctori netatuaþi (Anexa 1), iar în cel
de-al doilea chestionar douã fotografii cu doctori tatuaþi (Anexa 2).
Cele douã chestionare au fost administrate cu ajutorul site-ului www.
isondaje.ro, ºi au fost distribuite pe grupurile de Facebook ale urmãtoarelor universitãþi din Bucureºti: SNSPA, Universitatea Bucureºti, Universitatea Politehnicã ºi Universitatea Româno-Americanã. Culegerea datelor
s-a realizat în luna mai 2015, iar subiecþii au fost informaþi înainte de a
completa chestionarele asupra modalitãþii de parcurgere a acestora, dar
ºi asupra faptului cã rãspunsurile lor sunt anonime.
Tabel 1. Distribuþia lotului investigat în funcþie de numãrul de femei/bãrbaþi, vârstã, studii, mediul de rezidenþã, loc de muncã, prezenþa/absenþa tatuajelor.
Numãr femei/Numãr bãrbaþi

Chestionar 1

Chestionar 2

113/52

122/43

Vârsta medie

21 de ani

20,7 ani

Studii absolvite

61% liceu

66% liceu

35% studii universitare
de licenþã

32% studii universitare
de licenþã

4% altele (ºcoalã
postlicealã, masterat etc.)

2% altele (ºcoalã
postlicealã, masterat etc.)

85% urban

82% urban

15% rural

18% rural

78% da

74% da

22% nu

26% nu

37% da

39% da

63% nu

61% nu

165

165

Mediul de rezidenþã

Angajaþi în momentul de faþã

Posesori de tatuaje

Total respondenþi
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Instrumentul de cercetare
Pentru acest studiu am realizat o cercetare de tip cantitativ, respectiv anchetã pe bazã de chestionar. Pentru a observa modalitatea în care
sunt percepute persoanele cu tatuaje faþã de cele fãrã, am alcãtuit douã
chestionare. La întrebarea nr. 3 ºi nr. 7 din Chestionarul nr.1, respondenþii au fost expuºi la douã fotografii cu doctori, un bãrbat ºi o femeie,
aceºtia neavând tatuaje. Cel de-al doilea chestionar conþine douãzeci ºi
una (21) de întrebãri, iar în plus faþã de primul chestionar acesta a mai
avut trei (3) întrebãri deschise. La întrebarea nr. 3 ºi nr. 7 din Chestionarul nr. 2, respondenþii au fost expuºi la douã fotografii cu doctori, un
bãrbat ºi o femeie, cu tatuaje vizibile.
Am ales sã le prezint respondenþilor fotografii cu doctori deoarece,
fiind un domeniu foarte strict, supus unor norme riguroase de igienã,
prezenþa stereotipurilor ºi a prejudecãþilor poate fi mult mai ridicatã, ºi
astfel situaþia interacþiunii cu medicii ar putea evidenþia mai bine percepþia asupra tatuajelor. De asemenea, am apelat la ajutorul fotografiilor ºi
nu m-am limitat doar la a prezenta în scris situaþia pentru cã impactul
unei imagini este mult mai mare ºi îi ajutã pe respondenþi sã aibã o percepþie mult mai bunã asupra realitãþii. Cum afirmã ºi Tsang: „folosirea
imaginilor în interviuri oferã o perspectivã mai amplã, care altfel nu ar
putea exista în interviurile non-vizuale” (Tsang, 2014, p. 7). În scopul
acestei cercetãri, fotografiile au fost prelucrate cu ajutorul programului
Adobe Photohop pentru a ilustra aceiaºi persoanã în douã ipostaze diferite, o datã fãrã tatuaje ºi o datã cu tatuaje.
Prima întrebare a celor douã chestionare s-a referit la mãsura în care
tinerii considerã cã discriminarea la locul de muncã reprezintã o problemã actualã a societãþii zilelor noastre ºi a urmãrit sã afle gradul în care
subiecþii conºtientizeazã aceastã problemã, iar cea de-a doua întrebare
s-a referit la gradul în care aspectul fizic reprezintã un factor discriminatoriu în obþinerea unui loc de muncã.
Pentru a putea ajunge la subiectul care mã intereseazã, ºi anume
percepþia tatuajelor, tinerilor li s-a arãtat o fotografie cu un doctor, netatuat în primul chestionar ºi tatuat în cel ce-al doilea chestionar (Figura 1), ºi li s-a cerut sã aprecieze cât de confortabil s-ar simþi în situaþia
în care ar trebui sã lucreze cu aceastã persoanã. Prin aceastã întrebare
am dorit sã vãd care este percepþia oamenilor asupra persoanelor cu tatuaje atunci când s-ar afla în contact direct cu acestea, dacã ar putea colabora sau nu.
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Figura 1. Doctor cu tatuaje vs. Doctor fãrã tatuaje.

Urmãtoarea întrebare a mãsurat percepþia subiecþilor faþã de persoanele din fotografie, conform unei liste de atribute: generoasã, înþeleaptã,
blândã, sociabilã, de încredere, umanã, onestã, glumeaþã, competentã profesional.
Primele opt atribute din aceastã listã au fost preluate din experimentul
privind formarea primelor impresii desfãºurat în 1946 de Solomon Asch.
Astfel, subiecþii au avut la dispoziþie o scalã de rãspuns pentru fiecare
atribut, fiind rugaþi sã spunã în ce mãsurã atributele se potrivesc persoanelor din fotografii. Scopul acestei întrebãri a fost acela de a observa diferenþa de percepþie în cele douã cazuri ºi dacã persoanele fãrã
tatuaje sunt asociate în mai mare mãsurã cu atributele pozitive în comparaþie cu persoanele cu tatuaje.
Întrebarea nr. 4 i-a pus pe subiecþi în ipostaza de a-ºi imagina cã sunt
managerii unui spital ºi au fost rugaþi sã spunã dacã ar angaja aceastã
persoanã sau nu, urmând ca la întrebarea nr. 5 sã motiveze decizia luatã. Spre deosebire de întrebarea a doua, prin aceasta am urmãrit sã aflu
cum percep tinerii persoanele cu tatuaje prin prisma faptului cã acestea ar trebui sã intre în contact direct cu potenþialii clienþi (în acest caz,
pacienþii spitalului).
În continuare, subiecþilor li s-a arãtat o fotografie cu o femeie doctor, fãrã tatuaje în primul chestionar ºi cu tatuaje în cel de-al doilea chestionar (Figura 2), fiind rugaþi sã rãspundã la aceiaºi întrebare ca în cazul
doctorului. ªi urmãtoarele trei întrebãri au fost aceleaºi ca în cazul doctorului.
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Figura 2. Doctoriþã fãrã tatuaje vs. Doctoriþã cu tatuaje

Întrucât cel de-al doilea chestionar a conþinut imagini ale unor oameni tatuaþi, am formulat, în plus, trei întrebãri deschise pentru a afla
opiniile respondenþilor privind motivul principal pentru care oamenii îºi
fac tatuaje, ce fel de persoane apeleazã la astfel de practici de modificare
corporalã. Ulterior, respondenþii au fost rugaþi sã descrie în trei cuvinte
aceste persoane.
Ultimele întrebãri ale celor douã chestionare au înregistrat caracteristicile socio-demografice ale subiecþilor (mediul de rezidenþã, genul,
vârsta, prezenþa sau absenþa tatuajelor la respondenþi).

Rezultatele cercetãrii
Am încercat sã aflu în ce mãsurã tinerii considerã cã discriminarea
la locul de muncã existã în societatea în care trãiesc. Ei au fost rugaþi sã
evalueze aceastã problemã pe o scalã de la 1 la 5, unde 1 însemna „în
foarte micã mãsurã”, iar 5 „în foarte mare mãsurã”. Astfel, peste jumãtate din subiecþii chestionaþi (58%) considerã discriminarea la locul de
muncã o problemã realã a societãþii de astãzi, aproape o treime (27%)
nu o considerã o problemã, dar nici un lucru ce poate fi trecut cu vederea, iar 15 la sutã sunt de pãrere cã discriminarea nu reprezintã un
subiect de actualitate.
Pe de altã parte, la întrebarea nr. 2, unde subiecþii au fost chestionaþi
în ce mãsurã considerã cã aspectul fizic reprezintã un factor discrimina184
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toriu în obþinerea unui loc de muncã, rezultatele obþinute au fost semnificativ diferite. Aºadar, 69 la sutã dintre respondenþi au fost de acord
cu faptul cã aspectul fizic este important în momentul angajãrii, peste
o cincime (21%) au fost de pãrere cã acest factor nu este cel mai important când vine vorba de obþinerea unui loc de muncã, dar nici nu poate
fi trecut cu vederea, iar o zecime (10%) considerã cã aspectul fizic nu
poate fi considerat un factor discriminatoriu.
La cea de-a treia întrebare din chestionarul nr. 1, în care subiecþii au
fost rugaþi sã aprecieze cât de confortabil s-ar simþi sã lucreze cu doctorul fãrã tatuaje, 16 la sutã din subiecþi au rãspuns cã s-ar simþi inconfortabil, aproape jumãtate (49%) nu s-ar simþi nici inconfortabil, dar nici
confortabil, iar mai mult de o treime (35%) nu ar avea nicio problemã
sã lucreze cu persoana din imagine. Situaþia a stat puþin altfel în cazul
chestionarului nr. 2, în care subiecþilor li s-a prezentat imaginea cu doctorul tatuat. Aºadar o treime (31%) au afirmat ca s-ar simþi inconfortabil în aceastã situaþie. Puþin peste o treime (34%) nu ar considera situaþia
a fi una problematicã, dar nici nu s-ar simþi confortabil ºi aproape acelaºi
procent (35%) a fost de pãrere ca situaþia ar fi una confortabilã.
Întrebaþi dacã, în cazul în care ar fi managerii unui spital, ar angaja
sau nu persoanele din imagine, în cazul doctorului fãrã tatuaje, jumãtate
(50%) dintre subiecþi au rãspuns afirmativ, 6 la sutã au rãspuns negativ
ºi mai puþin de jumãtate (44%) au ales varianta „nu ºtiu/nu rãspund”, în
timp ce pentru doctorul cu tatuaje mai puþin de jumãtate (43%) au rãspuns afirmativ, o cincime (21%) negativ ºi peste o treime (36%) au fost
indeciºi sau nu au vrut sã rãspundã.
În ceea ce priveºte doctorul fãrã tatuaje, printre cele mai întâlnite motive pentru care acesta ar fi angajat se numãrã: „Seriozitate, prestanþa
sa, atitudinea pe care a abordat-o”, „Aº lua decizia bazându-mã pe calitãþile sale profesionale”, „Are un aspect îngrijit care denotã profesionalism”, „Pare un om serios, care îºi va face treaba ºi nu va crea probleme”,
„Pare o persoanã cu experienþã”, „Pare competent din punct de vedere
medical”, „Consider cã este un om înþelept ºi capabil sã îºi facã meseria”,
„Impresia vizualã este foarte bunã”, „La prima vedere pare o persoanã
competentã profesional ºi cu experienþã în domeniu, posibil din cauza
expresiei încrezãtoare. Presupunând cã aceste supoziþii corespund cu
realitatea, l-aº angaja”. Dintre motivele celor care nu l-ar angaja pe acest
doctor, cele mai semnificative sunt: „Nu mi se pare o persoanã cu care pot
sã am o colaborare bunã”, „Atâta timp cât eu nu mã simt bine în preajma
dânsului, nici pacienþii nu se vor simþi”, „Pentru cã nu se ridicã la standardele celorlalþi doctori din Europa” ºi „Nu pare o fire prietenoasã”.
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Referind-mã la doctorul cu tatuaje, conform rãspunsurilor subiecþilor
la întrebarea nr. 6, acesta ar fi angajat pentru cã „Nu conteazã cum arãþi,
conteazã ceea ce ºtii sã faci”, „L-aº angaja pentru calitãþile sale de medic
ºi pentru recomandãri, nu pentru cum aratã”, „L-aº angaja strict pentru
competenþele sale profesionale, în ceea ce priveºte avantajul, acesta constã în faptul cã oamenii ce au asemenea tatuaje au o experienþã de viaþã foarte bogatã ºi sunt foarte confortabile cu ce ºi cine sunt”, „Pare o
persoanã capabilã din punct de vedere profesional”, „Nu conteazã cum
aratã acea persoanã, conteazã cât de capabilã ºi de pregãtitã este pentru acel post. În timpul liber orice om poate avea hobby-uri diferite, dar
atâta timp cât la locul de muncã exceleazã, nu consider cã ar trebui sã îl
privesc într-un alt mod”, „Pare competent din punct de vedere profesional ºi foarte sociabil”, „Din moment ce are calificãrile necesare, consider cã aspectul fizic nu are vreo importanþã”. În ceea ce priveºte motivele
pentru care acesta nu ar primi postul, respondenþii au indicat urmãtoarele motive: „Nu aº dori ca pacienþii sã se simtã intimidaþi de un asemenea doctor”, „Pacienþii nu ar avea încredere în respectiva persoanã”, „Aº
încerca sã evit situaþiile neplãcute”, „Aspectul fizic al acestuia lasã de
dorit”, „Consider cã un medic ar trebui sã aibã mai multã grijã de corpul lui pentru a putea sã-mi insufle ºi mie acelaºi lucru”, „Tatuajele care
sunt la vedere”, „Tatuajele, în opinia mea, exprimã duritate ºi neseriozitate. Nu este un om bun ºi nici potrivit pentru a fi medic, infirmier ºi
nici asistent”, „Are tatuaje. Nu are un aspect profesional” sau pur ºi simplu „Tatuajele”.
În continuare, subiecþilor li s-a prezentat o fotografie cu o doctoriþã
(fãrã tatuaje în primul chestionar, cu tatuaje în al doilea chestionar) ºi
au fost rugaþi sã aprecieze, la fel ca ºi în cazul fotografiei doctorului, cât
de confortabil s-ar simþi dacã ar trebui sã lucreze cu persoana respectivã. Pentru fotografia cu doctoriþa fãrã tatuaje am obþinut urmãtoarele
valori: 12 la sutã dintre respondenþi s-ar simþi inconfortabil, sub o cincime
(17%) nu s-ar simþi inconfortabil, dar nici confortabil, ºi un procent semnificativ (72%) au declarat ca s-ar simþi confortabil. Pentru fotografia
doctoriþei cu tatuaje rezultatele au fost urmãtoarele: un sfert (25%) dintre
respondenþi ar considera situaþia inconfortabilã, un procent asemãnãtor
(27%) nu s-ar simþi nici inconfortabil, nici confortabil ºi aproape jumãtate (48%) nu ar avea nicio problemã sã lucreze cu aceastã persoanã.
Întrebaþi dacã ar angaja persoana din imagine în cazul în care ar fi
managerii unui spital, aproape jumãtate (49%) din subiecþi ar angaja
doctoriþa fãrã tatuaje, 4 la sutã nu ºi mai puþin de o doime (47%) au
ales varianta „nu ºtiu/nu rãspund”. În ceea ce o priveºte pe doctoriþa cu
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tatuaje, jumãtate (50%) i-ar oferi slujba, sub o cincime (16%) nu ºi peste
o treime (34%) au ales sã nu rãspundã la întrebare.
Dintre motivele pe care le-au invocat cei care ar angaja doctoriþa cu
tatuaje, cele mai frecvente sunt urmãtoarele: „Pare sociabilã”, „Transmite
optimism ºi o stare bunã”, „Aspect îngrijit care denotã profesionalism”,
„Pare genul de persoanã deschisã cu care e uºor sã comunici”, „Pare a
fi o persoanã de încredere”, „Este tânãrã ºi se poate adapta repede la
noul loc de muncã” ºi „Pacienþii s-ar simþi confortabil în prezenþa ei”.
În ceea ce priveºte decizia de a nu-i oferi job-ul, printre motive s-au numãrat: „Nu pare foarte serioasã ºi capabilã”, „Pare neserioasã” sau „Nu
pare sã fie sigurã pe ea”.
Având în vedere aceiaºi întrebare din chestionar, care de data aceasta mãsura motivele pentru care persoana de sex feminin cu tatuaje ar fi
angajatã, cele mai întâlnite rãspunsuri au fost: „Competenþa profesionalã”, „Ar da o notã creativã, diversã spitalului ºi asta ar putea aduce o
imagine favorabilã instituþiei”, „Pregãtirea profesionalã în domeniu
este pe primul plan”, „Pare o persoanã care se face plãcutã uºor”, „Dacã
îndeplineºte condiþiile postului, altceva nu conteazã”, iar dintre motivele pentru care doctoriþa nu ar primi postul le amintesc pe urmãtoarele:
„Pacienþii nu ar avea încredere”, „Nu inspirã profesionalism, nu are
prestanþã”, „Aspectul fizic nu este conform meseriei pe care o practicã”,
„Tatuajele”, „Pe lângã tatuaje, persoana respectivã pare incompetentã
profesional” ºi „Aspectul fizic”.
Despre motivele care determinã pe cineva sã îºi facã un tatuaj, cele
mai întâlnite în rândul respondenþilor au fost: „sã îºi exprime personalitatea”, „dorinþa de a fi unici”, „pentru a-ºi aminti mereu de un anumit
lucru important din viaþa lor”, „din motive estetice”, „pentru a-ºi exterioriza trãirile, sentimentele, durerile”, „pentru cã le oferã încredere în
sine”, „din teribilism” ºi de departe cel mai întâlnit motiv „pentru a marca un eveniment important, pentru a-ºi aminti de ceva anume din viaþa
lor, frumos sau mai puþin frumos”.
Rugaþi sã identifice ce fel de persoane sunt mai predispuse sã apeleze
la tatuaje, majoritatea subiecþilor au rãspuns cã „nu cred cã existã o categorie, poate fi orice fel de persoanã”, în timp ce alþi respondenþi s-au
îndreptat spre urmãtorul tip de persoane: „excentricii”, „persoanele sigure pe ele”, „persoanele rebele”, „persoanele curajoase, mature”, „persoanele open-mind, creative”. Mai mult, pentru a descrie persoanele cu
tatuaje, subiecþii au apelat, dar nu s-au limitat, la urmãtoarele atribute:
sociabili, rebeli, nonconformiºti, glumeþi, sensibili, curajoºi, încrezãtori,
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duri, artistici, independenþi, devotaþi, neserioºi, sociabili, imaturi, îndrãzneþi, visãtori, deschiºi la noi provocãri, puternici.

Interpretarea rezultatelor
Pentru a discuta mãsura în care percepþia persoanei diferã în funcþie de prezenþa sau absenþa tatuajelor, voi discuta rezultatele obþinute în
funcþie de ipotezele formulate la secþiunea Scopul cercetãrii.
Rezultatele cercetãrii de faþã au indicat cã nu existã diferenþe semnificative în ceea ce priveºte gradul de confort pe care l-ar resimþi subiecþii
dacã ar trebui sã lucreze cu doctorul fãrã tatuaje sau cu cel cu tatuaje.
Deºi aº fi tentatã sã spun cã rezultatele obþinute nu indicã nicio diferenþã în modul în care doctorul cu tatuaje este perceput faþã de cel fãrã tatuaje, voi afirma cã tinerii s-ar simþi mai confortabil lucrând cu cel din
urmã prin prisma rezultatelor obþinute la primele douã dimensiuni. Situaþia este oarecum asemãnãtoare ºi în cazul femeii, cu menþiunea cã
diferenþele pentru ultimele douã dimensiunii sunt mai mari decât în
cazul bãrbatului. ªi de aceastã datã subiecþii s-ar simþi mai confortabil sã
lucreze cu persoana fãrã tatuaje. În ceea ce priveºte o eventualã diferenþã între perceperea bãrbaþilor cu tatuaje ºi a femeilor cu tatuaje, comparând rezultatele, putem ajunge la concluzia cã respondenþii s-ar simþi mai
confortabil sã lucreze cu femeia tatuatã decât cu bãrbatul tatuat.
În continuare voi analiza modul în care cele douã persoane sunt percepute în funcþie de lista de atribute stabilite. Dacã privim în ansamblu,
putem afirma cã nu existã diferenþe semnificative între modul în care a
fost perceput bãrbatul fãrã tatuaje faþã de bãrbatul cu tatuaje sau femeia
fãrã tatuaje faþã de femeia cu tatuaje. Voi prezenta însã atributele unde
am observat diferenþe mai mari. Astfel, în cazul bãrbatului, acesta a fost
considerat a fi mai generos atunci când avea tatuaje, uºor mai înþelept
atunci când nu avea tatuaje, mai sociabil ºi mai uman atunci când avea
tatuaje. Cele mai mari diferenþe le-am observat pentru atributul glumeþ,
unde doctorul fãrã tatuaje nu a fost perceput în acest fel, în timp ce doctorul cu tatuaje a obþinut procente ridicate pentru aceastã trãsãturã. Astfel, singurul atribut la care doctorul fãrã tatuaje a fost în avantaj a fost
competenþa profesionalã. În ceea ce o priveºte pe femeie, aceasta a fost consideratã uºor mai înþeleaptã ºi mai de încredere atunci când avea tatuaje,
uºor mai sociabilã ºi glumeaþã atunci când nu avea tatuaje ºi puþin mai competentã profesional atunci când, surprinzãtor, avea tatuaje.
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Privind în ansamblu, în ceea ce priveºte dimensiunea sociabilitate,
spre deosebire de cea profesionalã a celor douã persoane, voi afirma cã
diferenþele nu sunt semnificative ºi cã tatuajele nu influenþeazã într-o mãsurã prea mare prima impresie pe care subiecþii ºi-au format-o despre
persoanele din imagine. Astfel, prima ipotezã a cercetãrii, conform cãreia persoanele cu tatuaje sunt percepute într-un mod negativ comparativ cu persoanele fãrã tatuaje, nu s-a verificat prin intermediul acestei
cercetãri. În ceea ce priveºte a doua întrebare de cercetare, putem spune
cã persoanele cu tatuaje sunt percepute diferit faþã de cele fãrã tatuaje
doar în ceea ce priveºte dimensiunea profesionalã.
Revenind la întrebarea a treia, unde am demonstrat deja cã existã o
diferenþã în favoarea femeilor tatuate în ceea ce priveºte dimensiunea
profesionalã, vom vedea dacã aceastã diferenþã se pãstreazã ºi în dimensiunea socialã. Astfel, femeia tatuatã a fost consideratã mai generoasã, mai
înþeleaptã, mai blândã, mai sociabilã ºi mai de încredere ca bãrbatul tatuat,
iar pentru atributele umanã, onestã, glumeaþã ºi competentã profesional rezultatele au fost aproximativ la fel. În acest caz putem spune cã femeia cu
tatuaje a fost perceputã mai bine ca bãrbatul cu tatuaje. Pentru a oferi
un rãspuns la întrebare voi afirma cã existã diferenþe între felul în care
bãrbaþii cu tatuaje sunt percepuþi faþã de femeile cu tatuaje, reprezentantele „sexului frumos” fiind avantajate atât în ceea ce priveºte dimensiunea profesionalã, cât ºi cea socialã.
Analizând rezultatele obþinute la întrebarea ce îi punea pe respondenþi în postura de a angaja sau nu persoanele din imagine, doctorul
fãrã tatuaje ar fi angajat de jumãtate din subiecþi, spre deosebire de puþin
peste 40 la sutã care l-ar angaja pe cel cu tatuaje, iar cel din urmã a primit refuzul din partea a o cincime dintre subiecþi, în timp ce doar 6 la
sutã ºi-au manifestat dezacordul de a angaja doctorul fãrã tatuaje. În ceea
ce priveºte femeia, jumãtate dintre respondenþi ar angaja-o în ambele
situaþii, în timp ce doctoriþa fãrã tatuaje ar fi refuzatã de 4 la sutã dintre respondenþi, iar cea cu tatuaje de 16 la sutã dintre aceºtia. Rezultatele
obþinute confirmã ipoteza conform cãreia persoanele cu tatuaje au mai
puþine ºanse de a primi un job comparativ cu persoanele fãrã tatuaje, cu
menþiunea cã femeia cu tatuaje ar avea mai mari ºanse sã obþinã locul
de muncã spre deosebire de bãrbatul cu tatuaje. Astfel, majoritatea celor
care au refuzat sã angajeze unul dintre cei doi doctori tatuaþi (sau chiar
pe ambii) au motivat aceastã alegere prin prisma faptului cã tatuajele
nu ar inspira încredere pacienþilor ºi aceºtia nu s-ar simþi confortabil în
prezenþa lor. Putem deduce din aceste rãspunsuri faptul cã impresia pe
care o persoanã o are faþã de tatuaje nu are o importanþã atât de mare
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atunci când vine vorba de a angaja o altã persoanã. Modul în care „þinta” respectivã ar putea fi perceputã de pacienþi cântãreºte mult mai mult
în luarea unei decizii.
Astfel, rezultatele cercetãrii au confirmat ºi cea de-a treia ipotezã.
Chiar dacã respondenþii s-ar simþi mai confortabil sã lucreze cu femeia
tatuatã decât cu bãrbatul tatuat, ºi ar angaja-o pe prima în defavoarea
celui din urmã pentru a interacþiona cu aceºtia, procentele obþinute de
doctorii tatuaþi au fost mai mici decât cele obþinute de doctorii netatuaþi, astfel cã existã o anumitã reticenþã în situaþia în care sursa ºi þinta ar interacþiona pe piaþa muncii.
Cele trei întrebãri suplimentare ale celui de-al doilea chestionar au
confirmat cã stereotipurile care au fost asociate de-a lungul timpului tatuajelor încep sã disparã ºi nu mai au conotaþia negativã pe care o aveau
în trecut. Faptul cã respondenþii au fost preponderent de acord cã orice
fel de persoanã îºi poate face tatuaje, cã au descris aceste persoane în
mare parte folosind atribute cu o conotaþie pozitivã ºi au afirmat cã, în
opinia lor, tatuajele marcheazã de cele mai multe ori un moment important din viaþa purtãtorului, demonstreazã cã ideile preconcepute
conform cãrora tatuajele reprezintã un comportament deviant, doar
puºcãriaºii ºi infractorii îºi fac tatuaje, sau cã tatuajele reprezintã doar o
rãzvrãtire împotriva sistemului încep sã disparã, ºi astfel aceastã formã
de artã devine acceptatã din ce în mai mult.

Limitele cercetãrii
Deºi lotul investigat a fost unul relativ mare (330 de persoane), faptul cã nu am putut avea niciun control asupra numãrului de femei ºi de
bãrbaþi care au completat chestionarul reprezintã o limitã a cercetãrii.
Aceasta se datoreazã, în mare parte, faptului cã am distribuit chestionarul pe platforma Facebook. În majoritate, subiecþii au fost de gen feminin, probabil un efect al listei mele de prieteni de pe acest site care
conþine mai multe femei decât bãrbaþi.
De asemenea, faptul cã am apelat doar la studenþi din Bucureºti, din
care majoritatea au declarat cã au mediul de rezidenþã urban, reprezintã o altã limitã. Percepþia asupra tatuajelor poate fi diferitã în funcþie de
zona þãrii în care au reºedinþã subiecþii, dar ºi în funcþie de mediul din
care aceºtia provin. Deoarece majoritatea subiecþilor provin din mediul
urban se poate explica percepþia relativ pozitivã a tatuajelor, prin pris190
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ma faptului cã oamenii intrã mai des în contact cu persoane posesoare
de artã corporalã decât ar face-o în mediul rural.
De asemenea, atenþia mea s-a îndreptat asupra persoanelor cu vârste
între 18 ºi 23 de ani, dar rezultatele acestei cercetãri nu reprezintã percepþia întregii populaþii asupra tatuajelor, ci doar percepþia segmentului investigat.
Nu în ultimul rând, fotografiile utilizate în chestionar pot fi o altã
limitã a cercetãrii. O singurã femeie ºi un singur bãrbat nu pot fi consideraþi reprezentativi pentru întreaga populaþie posesoare de tatuaje întrucât existã numeroºi factori care pot influenþa formarea opiniei, cum
ar fi culoarea pãrului ºi tunsoarea, forma feþei, construcþia corporalã,
charisma etc. Cu toate acestea, fotografiile au fost alese astfel încât tatuajele sã reprezinte punctul central asupra cãrora subiecþii sã îºi îndrepte atenþia.

Concluziile cercetãrii
Cercetarea de faþã a evidenþiat faptul cã cã persoanele cu tatuaje au
ºanse mai mari sã primeascã un refuz de angajare faþã de persoanele fãrã
tatuaje, chiar dacã acceptul a fost dat în proporþii asemãnãtoare ambelor persoane. Aceastã diferenþã se datoreazã respondenþilor indeciºi în
privinþa angajãrii, astfel cã putem spune cã tatuajul a fost factorul care
a generat rãspunsul „nu”. În acest sens, rezultatele obþinute sunt asemãnãtoare cu cele obþinute de Timming (2015), subiecþii chestionaþi
motivând cã decizia de a nu angaja doctorul tatuat se referã la disconfortul pe care l-ar resimþi pacienþi în situaþia în care ar trebui sã interacþioneze cu aceastã persoanã.
Pe de altã parte, majoritatea celor care au fost de acord cu angajarea
doctorilor posesori de tatuaje au afirmat cã sunt mai importante cunoºtinþele pe care aceºtia le au, ºi cã atâta timp cât sunt capabili din punct
de vedere profesional tatuajele nu reprezintã niciun impediment. Ba mai
mult, am fost surprinsã sã constat cã tinerii chestionaþi au separat viaþa
profesionalã de cea privatã ºi nu au lãsat componente ale primei sã influenþeze decizia lor în ceea ce o priveºte pe a doua. Putem spune cã
aceste rezultate sunt în concordanþã cu cele aflate de Totten, Lipscomb
ºi Jones M. (2009), tatuajele fiind privite într-o manierã pozitivã, mai ales
dacã luãm în considerare atributele pe care subiecþii chestionaþi în aceastã cercetare le-au utilizat pentru a descrie persoanele ce deþin marcaje corporale.
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Putem spune astfel cã percepþia socialã a tatuajelor diferã de cea din
urmã cu aproape jumãtate de secol. Tatuajele sunt privite în prezent ca
o formã de exprimare ºi de cele mai multe ori reprezintã o amintire sau
un moment important din viaþa posesorilor. Chiar dacã în câmpul muncii existã încã o reticenþã în privinþa acestora, putem observa, în cazul
participanþilor la prezenta cercetare, o diferenþã semnificativã în modul de gândire, aceºtia punând accent mai mare pe competenþã decât
pe aparenþã, ceea ce mã determinã sã afirm cã în viitorul nu foarte îndepãrtat arta corporalã nu va mai fi un impediment major în obþinerea
unui loc de muncã.
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