Referen]i: Prof. dr. Nicolae Mitrofan, Universitatea Bucure[ti
Prof. dr. Septimiu Chelcea, Universitatea Bucure[ti
Contribu]ia autorilor:
Prof. dr. Adrian Neculau: Cap. III  1, 2, 3, 4
Conf. dr. Dorina S\l\v\stru: Cap. I  4.2, 6; Cap. II  1, 2, 3, 4, 5
Conf. dr. {tefan Boncu: Cap. III  1, 2, 3, 4
Prof. dr. Lumini]a Iacob: Cap. II  6, 7
Prof. dr. Cornel Hav^rneanu: Cap. I  1, 2, 3, 4.3, 5
Asistent dr. Ovidiu Lungu: Cap. I  3.1, 4.1, 6.4; Cap. II  3

© 2005 by Editura POLIROM
Editura POLIROM
Ia[i, B-dul Carol I nr. 4, P.O. BOX 266, 700506
Bucure[ti, B-dul I.C. Br\tianu nr. 7, ap. 33, O.P. 37, 030174
ISBN : 973-46-0027-3
Printed in ROMANIA

Adrian Neculau (coord.)
Dorina S\l\v\stru
{tefan Boncu

Lumini]a Iacob
Cornel Hav^rneanu
Ovidiu Lungu

PSIHOLOGIE
MANUAL PENTRU CLASA A X-A

POLIROM

Nota autorilor:
Capitolele care reprezint\ curriculumul diferen]iat sunt marcate `n Cuprins prin culoarea albastr\.
Pentru completarea informa]iilor din manual, v\ recomand\m urm\toarele lucr\ri:
1. Cosmovici, A., Psihologie general\, Editura Polirom, Ia[i, 1996.
2. Golu, M., Fundamentele psihologiei, Editura Funda]iei Rom^nia de m^ine, Bucure[ti, 2000.
3. Hayes, N., Orrell, S., Introducere `n psihologie, Editura All, Bucure[ti, 1993.
4. Miclea, M., Psihologie cognitiv\, Editura Polirom, Ia[i, 1999.
5. Neculau, A. (coord.), Manual de psihologie social\, Editura Polirom, Ia[i, 2003.
6. Neculau, A. (coord.), Psihologie social\. Aspecte contemporane, Editura Polirom, Ia[i, 1999.
7. Zlate, M., Introducere `n psihologie, Editura Polirom, Ia[i, 2000.
8. Zlate, M., Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Ia[i, 1999.

PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II

CUVÂNT ~NAINTE

O invita]ie la cunoa[terea de sine [i a celorlal]i
Psihologia s-a n\scut din nevoia omului de a se cunoa[te [i de a-i cunoa[te pe cei din jurul
s\u. Preocuparea fiin]ei umane de a se întoarce, reflexiv, spre sine o g\sim înc\ din Antichitate. Filosoful Xenofon, în lucrarea Din via]a lui Socrate, imagineaz\ urm\torul dialog:
 Ia spune-mi, Eutidem, ai fost vreodat\ la Delfi?
 Am fost, pe Jupiter, de dou\ ori.
 Ai v\zut, pe templu, inscrip]ia: «Cunoa[te-te pe tine însu]i!»?
 Mai e vorb\?
 N-ai luat seam\ la înv\]\tura asta [i nu ]i-ai dat osteneala s\ te cuno[ti?
 Nu, z\u: credeam c\ m\ cunosc destul de bine; c\ci mi-ar fi fost greu s\ înv\]
altceva, dac\ nu m-a[ fi cunoscut pe mine însumi.
 Crezi tu c\ e destul s\-]i [tii numele ca s\ te cuno[ti? Apoi nu e limpede c\ `n
cunoa[terea de sine e izvorul a nesf^r[ite bunuri, pe c^nd necunoa[terea de sine aduce
o mul]ime de rele?
 Omul care se cunoa[te [tie ce îi este folositor; deosebe[te ceea ce poate face de ceea
ce nu poate; lucr^nd ce-i st\ în putin]\, face rost de cele de trebuin]\ [i tr\ie[te fericit;
ferindu-se de ce e peste puterile lui, înl\tur\ gre[elile [i nenorocirea. Dimpotriv\, cel
care nu se cunoa[te, ci se în[al\ asupra valorii sale, zace în aceea[i necuno[tin]\ de
oameni [i de lucruri omene[ti; nu [tie nici ce-i trebuie, nici ce face, nici de ce oameni
se sluje[te; ci se în[al\ asupra tuturor lucrurilor, las\ s\-i scape binele [i d\ de
nenorocire.

~n]elepciunea antic\ [i-a p\strat prospe]imea p^n\ în zilele noastre. {i ast\zi, nu putem
ac]iona, nici nu putem avea satisfac]ii dac\ nu avem o corect\ imagine de sine. ~n]eleg^ndu-i
pe al]ii, ne cunoa[tem [i pe noi în[ine.
Invita]ia la cunoa[tere de sine  scria Vasile Pavelcu  nu este un îndemn la autocontempla]ie, la narcisism, adic\ la un act de închidere în sine. ~ntrebarea cine sunt Eu?
trebuie citit\ într-un registru mult mai grav dec^t cel al introspec]iei autocomp\timitoare.
C\ut^nd c\ile cunoa[terii de sine ne îndrept\m spre tema major\ a personalit\]ii, a însu[irilor
principale, a dominantelor Eului. Din întrebarea Cine sunt Eu? vor deriva deci: Cum
ne cunoa[tem? [i Cum am devenit?, Cum am evoluat pentru a ajunge aici, unde
suntem acum?.
Psihologia este [tiin]a care caut\ r\spunsuri la aceste întreb\ri.
Cartea de fa]\ nu este doar un manual care trebuie studiat. Nu transmite doar cuno[tin]e,
ci [i chei pentru a le aplica. Solicit\m colaborarea fiec\rui cititor, cer^ndu-i s\ utilizeze
informa]iile, s\ devin\ partener în aceast\ încercare de a-l ajuta s\ se cunoasc\ [i s\-i
cunoasc\ pe ceilal]i. Cel care va dovedi interes [i va colabora are [ansa s\ [tie, în final, mai
mult dec^t scrie în acest manual. Va afla astfel c\ [tiin]a psihologic\ nu-i magie, ci cunoa[tere
prin exerci]iu, prin antrenament. {i va [ti c\ psihologul nu-i un vraci, ci un înso]itor în
domeniul autocunoa[terii.
Dorim ca acest manual s\ fie o lectur\ interesant\, s\ devin\ un ghid în interpretarea
propriului comportament [i a realit\]ii de zi cu zi.
Adrian Neculau
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PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR
~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
1. Psihicul [i caracteristicile acestuia
1.1. Natura psihicului
Problema naturii psihicului, a specificului acestuia în raport cu alte fenomene, a modului
sãu de organizare, structurare ºi funcþionare a stârnit vii controverse ajungându-se la
conturarea unui tablou foarte variat de puncte de vedere. Au ap\rut astfel concepþii
contradictorii religioase, filosofice sau ºtiinþifice referitoare la natura fenomenelor psihice.
Varietatea de puncte de vedere se datoreazã naturii contradictorii a psihicului care prezintã
mai multe aspecte bipolare ce se opun unele altora (M. Zlate, Introducere în psihologie,
Polirom, 1996):
a) Psihicul este concomitent obiectiv ºi subiectiv. Este obiectiv din punct de vedere
ontologic, existenþial (psihicul unei persoane este independent de psihicul altei persoane)
ºi este subiectiv din punct de vedere gnoseologic, al cunoaºterii (fiecare persoanã se implicã
în cunoaºtere cu subiectivitatea sa, prin însuºirile ºi particularitãþile sale proprii).
S\ ne imagin\m doi colegi din clas\ pe care-i cunoa[te]i bine [i pe care îi observa]i în
timpul orei de matematic\. Atunci când profesorul explic\ o teorem\ unul poate fi atent
la explica]ii, iar cel\lalt poate s\ se gândeasc\ la ce va face dup\ terminarea orei. Dac\
ambii sunt aten]i la explica]ii, atunci vor face eforturi s\ în]eleag\ ceea ce li se transmite.
{i într-un caz, [i în cel\lalt în mintea lor au loc procese de prelucrare a unor informa]ii,
fie legate de matematic\, fie de alte aspecte care-i preocup\. Cei doi colegi vor prelucra
informa]iile independent unul de cel\lalt. Ceea ce se petrece în mintea unuia nu are nici
o leg\tur\ cu ceea ce se petrece în mintea celuilalt. De aceea putem spune c\,
ontologic, procesele psihice produse la cei doi colegi sunt independente. Mergând mai
departe cu analiza se constat\ c\ în timp ce unul dintre ei este interesat de ceea ce i se
pred\, cel\lalt poate s\ r\mân\ indiferent. Dac\ amândoi sunt aten]i [i le place matematica, unul poate în]elege mai u[or, iar cel\lalt mai greu demonstra]ia profesorului.
Acesta reprezint\ aspectul subiectiv al cunoa[terii, care depinde de însu[irile [i de
particularit\]ile celor doi colegi.

b) Psihicul este material ºi ideal. Este material deoarece apare din materie ºi evolueazã o
datã cu ea, având la bazã activitatea materialã a creierului, ºi este ideal deoarece prin natura
sa posedã un conþinut de idei ºi imagini dobândite prin cunoaºtere individualã ºi socialã.
La baza activitãþii psihice stau procesele fiziologice care se produc în creier. S-a observat
cu mare uºurinþã faptul cã anumite leziuni ale creierului produc tulburãri ale proceselor
6
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psihice. De asemenea, la persoanele care consumã substanþe halucinogene, ce au influenþã
asupra sistemului nervos, s-au observat tulburãri ale imaginilor perceptive.
Aceste aspecte demonstreazã cã suportul material al psihicului îl constituie activitatea
nervoasã din creier, dar psihicul nu se reduce la fiziologia creierului.
Orice imagine sau idee nu exist\ în interiorul nostru înaintea unei experien]e proprii.
Cuvântul karnoblic nu are nici o semnifica]ie pentru voi deoarece, probabil, acum îl
recepta]i pentru prima dat\. Dac\ cineva v\ spune c\ în limba malga[\ înseamn\
iubire, cuvântul cap\t\ un în]eles. S\ compar\m îns\ procesele fiziologice care se
produc în creierul vostru [i în cel al unui malga[ atunci când se recepteaz\ cuvântul.
Procesele sunt absolut identice, dar efectul este total diferit. Necunoscând semnifica]ia
cuvântului receptat, r\mâne]i indiferen]i [i sunte]i, eventual, atra[i doar de sonoritate.
Unui malga[ i se pot activa `ns\ amintiri legate de persoana iubit\, de sentimente tr\ite
al\turi de ea. Dac\ [i voi cunoa[te]i semnifica]ia cuvântului, atunci pute]i activa tr\iri
asem\n\toare cu cele ale malga[ului, îns\ imaginile care v\ vor veni în minte sunt total
diferite (chipul unei femei europene vs chipul unei femei africane). Experien]ele personale împreun\ cu informa]iile provenite din mediul social [i cultural explic\ aceste diferen]e.

c) Psihicul apare atât în calitate de proces, cât ºi de produs. Procesualitatea se referã la
desfãºurarea în timp, serialã, a fenomenului psihic, la succesiunea transformãrilor
produse la nivelul subiectului. Produsul este rezultatul final, obþinut pe baza interacþiunii
dintre subiect ºi obiect. Între proces ºi produs existã, de asemenea, o interacþiune în
sensul cã produsul influenþeazã ºi condiþioneazã dinamica viitoare a procesului, iar un
nou proces introduce o anumitã modificare în structura produselor realizate anterior.

S\ analiz\m procesele gândirii care se produc serial atunci când suntem confrunta]i cu
rezolvarea unor probleme. În cadrul unui experiment subiec]ilor li s-a cerut s\-[i imagineze c\ au la dispozi]ie trei vase de diferite m\rimi (A = 18 ml, B = 43 ml, C = 10 ml).
Ace[tia trebuiau s\ ob]in\ o cantitate de ap\ care nu era egal\ cu volumul nici unui vas.
De exemplu, li s-a cerut s\ ob]in\ într-un vas 5 ml de ap\. Rezolvarea problemei date
presupune parcurgerea urm\toarelor etape. Din vasul B de 43 ml se umple vasul A de
18 ml. În vasul B r\mân 25 ml de ap\. Apoi se umple de dou\ ori vasul C de 10 ml, în
vasul B r\mân în acest fel 5 ml. Solu]ia poate fi exprimat\ algebric astfel: B  A  2C.
Dup\ ce subiec]ii au rezolvat alte cinci probleme folosind vase de m\rimi diferite, dar
care implicau acela[i algoritm de rezolvare, li s-a dat o alt\ problem\. M\sura]i 20 ml
când vasul A are 24 ml, vasul B are 52 ml, iar vasul C 4 ml. Subiec]ii au încercat s\
rezolve problema folosind acela[i algoritm. Solu]ia corect\ era `ns\ mai simpl\, A  C.
Explica]ia comportamentului lor const\ în faptul c\ subiec]ii au folosit în rezolvarea
ultimei probleme rutina mental\ format\ prin rezolvarea celorlalte.

Concluzia este cã atunci când evaluãm elementele unei probleme facem apel la rutine
mentale sau seturi cognitive, produse ale proceselor psihice anterior activate. Conceptul de
set cognitiv se referã la o modalitate obiºnuitã de abordare sau percepere a problemei.
Acest set cognitiv împiedicã utilizarea flexibilã a elementelor problemei date. Formarea
setului cognitiv aratã deci modul în care produsul rezultat în urma rezolvãrii repetate a
unor probleme în care se foloseºte acelaºi algoritm influenþeazã procesul de rezolvare prin
activarea rutinii.
d) Psihicul existã atât în stare latentã (interiorizatã), cât ºi în stare manifestã (exteriorizatã).
Dificultatea cunoaºterii provine din faptul cã nu întotdeauna starea latentã coincide cu
7
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cea manifestã, deseori între ele existând o contradicþie netã (o persoanã care se bucurã
de producerea unui eveniment trist poate afiºa în exterior o mascã de tristeþe).
S\ presupunem c\ merge]i cu familia într-o vizit\ la ni[te cuno[tin]e pentru a petrece
ajunul Cr\ciunului. Gazdele, foarte amabile, între]in o atmosfer\ prieteneasc\ [i, la un
moment dat, v\ servesc cu o pr\jitur\ tradi]ional\ în anumite zone, numit\ julf\ (pr\jitur\
preparat\ din semin]e de cânep\ pr\jite [i zdrobite, consumat\ tradi]ional în ajunul
Cr\ciunului). Dup\ ce gusta]i, v\ da]i seama c\ nu v\ place, dar din polite]e mânca]i
por]ia oferit\ de gazd\. Atunci când sunte]i întrebat spune]i c\ pr\jitura este foarte
gustoas\, de[i în realitate o mânca]i cu greu. În acela[i timp, nici mobilierul din apartament
nu este chiar pe gustul vostru, îns\ afirma]i în fa]a gazdelor c\ este foarte potrivit [i
modern, iar dac\ ar fi s\ face]i o alegere atunci a]i opta pentru un astfel de mobilier.
Observ\m aici aspectele latente [i aspectele manifeste ale psihicului. Latent, pr\jitura
are un gust oribil, iar mobilierul este inestetic [i lipsit de modernism. Manifest, pentru a
face o impresie bun\, v\ declara]i încântat de gustul pr\jiturii [i de modul în care este
mobilat apartamentul. Important este c\ face]i eforturi pentru a exprima în exterior
satisfac]ie. Din acest exemplu observ\m cât de dificil\ este cunoa[terea autentic\ a
altei persoane.

e) Psihicul dispune de manifestãri normale, dar ºi de manifestãri patologice. Dificultatea
constã în a stabili graniþa dintre normal ºi patologic. Pe un fond normal putem întâlni
manifestãri mai ciudate, iar pe un fond patologic putem întâlni suficiente momente de
normalitate. Deoarece criteriile de diferenþiere a stãrilor normale de cele patologice
sunt greu de stabilit, unii autori propun renunþarea la o delimitare fixã, vorbind de un
continuum, de o trecere treptatã de la o stare la alta (de la anormalitatea extremã la
normalitatea idealã sau de la patologia extremã la sãnãtatea perfectã). Persoanele bine
adaptate sunt plasate în acest continuum aproape de polul normalitãþii ideale. Persoanele
situate cel mai aproape de acest pol sunt cele care îºi dau seama de potenþialul lor ºi
sunt creative.
Un pacient dintr-un spital de psihiatrie îl întreab\ într-o zi pe medicul s\u curant:
Doctore, de ce considera]i c\ voi sunte]i normali, iar noi anormali?. F\când pe naivul,
medicul afirm\ c\ nu [tie, dar ar fi interesat s\ afle r\spunsul. E foarte simplu, spune
pacientul. Voi sunte]i considera]i normali pentru c\ sunte]i mai mul]i, iar noi anormali
pentru c\ suntem mai pu]ini. Dac\ acest raport ar fi invers, atunci noi am fi cei normali
[i voi cei anormali.

Observãm cã împãrþirea indivizilor în douã categorii  normal ºi patologic  s-a fãcut
pe baza criteriului statistic. Este vorba, în acest caz, de un criteriu obiectiv de definire
a normalitãþii, independent de toate sistemele de valori. Criteriul poate fi stabilit în
manierã practicã. Deviaþiile într-o direcþie sau alta faþã de tendinþa centralã (medie) sunt
considerate anormale. O deviaþie mai mare este gravã ºi semnificã o anormalitate mai
accentuatã.
Dar existã ºi alte criterii în baza cãrora se face aceastã împãrþire. Teoria normei sociale
se referã la faptul cã persoanele au rolul lor ºi anumite aºteptãri referitoare la maniera în
care ceilalþi îºi exercitã rolul. Teoria normei sociale þine cont de convingerile membrilor
societãþii, convingeri care pot fi în acord sau nu cu un comportament obiectiv al acestor
persoane. Conform teoriei normei sociale comportamentul care se depãrteazã de tot ceea
ce este cunoscut ca un comportament moral este considerat anormal, contra naturii,
8
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criticabil din punct de vedere moral ºi expresia unei maladii. Teoria normei sociale
subliniazã faptul cã anormalitatea este legat\ de culturã. Toate criteriile de stabilire a
anormalitãþii sunt determinate de cultura de care aparþine o persoanã ºi trebuie luate `n
considerare în func]ie de contextul cultural al acestei persoane. Greºeala, culpabilitatea ºi
moralitatea sunt în relaþie cu definiþiile sociale. Schimbãrile valorilor culturale ale societãþii
determinã schimbãri în maniera de categorizare a unor manifestãri.
S\ presupunem c\ o coleg\ vine într-o zi la [coal\ acoperit\ cu un voal pentru a nu i se
mai vedea fa]a. Ve]i fi total surprin[i de atitudinea colegei voastre [i îi ve]i eticheta
comportamentul ca anormal. Într-o ]ar\ fundamentalist musulman\ acoperirea fe]ei cu
un voal este impus\ de normele religioase, femeilor interzic^ndu-li-se expunerea fe]ei
în public. Dac\ o femeie îndr\zne[te s\-[i expun\ fa]a, comportamentul acesteia este
considerat anormal [i condamnat de membrii societ\]ii. Constat\m cu u[urin]\ c\ ceea
ce este permis într-o cultur\ poate fi total interzis în alta.

f) Psihicul este determinat, dar ºi determinant. Psihicul este cauzat, influenþat de
factori ºi de condiþii naturale ºi sociale, de experienþa personalã a fiecãrui individ, el
dispunând totodatã ºi de iniþiative ºi acþiuni determinative.
Omul este ca un animal cultural pentru cã pe durata copilãriei este incapabil sã
supravieþuiascã fãrã o legãturã cu pãrinþii sau, mai larg, cu membrii societãþii. El primeºte
mijloacele de subzistenþã, precum ºi pregãtirea, modelarea competenþelor. Acestea sunt
transmise pe cale educativã, iar el intrã astfel în posesia achiziþiilor anterior acumulate de
societate. Pentru a putea beneficia de aceste cuno[tin]e omul dispune atât de capacitãþi
proprii speciei sale, ce intervin în conduitele sale inteligente, cât ºi de caracteristici
individuale, determinate genetic.
Aspectul determinat al psihicului este demonstrat de studiile privind efectele psihologice ale factorilor culturali asupra performanþelor ºcolare ale copiilor. Cauza eºecului
ºcolar nu este de naturã ereditarã, ci poate þine [i de limbajul folosit de copii în mediul lor
cultural  cel din familie ºi de pe stradã.
În ceea ce priveºte aspectele determinative, constatãm cã o persoanã cu un temperament
coleric poate determina situaþii conflictuale în cadrul unor interacþiuni de grup din cauza
comportamentului impulsiv ºi autocontrolului scãzut.

1.2. Clasificarea proceselor psihice
Procesele psihice se diferenþiazã dupã urmãtoarele criterii: conþinutul informaþional,
structurile funcþionale ºi operatorii, modul în care se organizeazã ºi se regleazã.
Luând în consideraþie cele trei aspecte de mai sus, constatãm existenþa urmãtoarelor
procese psihice: senzaþii, percepþii, reprezentãri, gândire, memorie, imaginaþie, motivaþie,
emoþie ºi voinþã. La acestea se adaugã atenþia ºi limbajul, care nu sunt procese psihice,
pentru cã nu furnizeazã informaþii specifice, însã faciliteazã ºi însoþesc desfãºurarea
anumitor procese psihice.
Procesele psihice pot fi divizate în:
 Procese psihice cognitive, care la rândul lor se împart în douã subcategorii:
 Procese psihice cognitiv-senzoriale (senzaþii, percepþii ºi reprezentãri);
 Procese psihice cognitiv-intelectuale (gândire, memorie, imaginaþie);
 Procese psihice reglatorii (motivaþie, emoþie ºi voinþã).
9
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Procesul psihic este definit prin trei parametri:
1. Un conþinut informaþional care vizeazã anumite laturi ale realitãþii ºi ale fiinþei
proprii (forma, mãrimea ºi tridimensionalitatea pentru percepþie, gustul unor alimente
pentru senzaþiile gustative, leziunile unor organe interne pentru senzaþiile de
durere etc.);
2. Funcþii ºi structuri operaþionale specifice de realizare (funcþia de cunoaºtere, de
reglare, de energizare sau direcþionare a activitãþii);
3. Modalitãþi subiective ºi comportamente caracteristice (imaginea pentru percepþie,
ideea pentru gândire, trãirea subiectivã pentru emoþie, orientarea spre scop ºi
efortul psihic pentru voinþã).
Este necesar sã menþionãm cã procesele psihice nu sunt izolate, ci intrã în interacþiune,
funcþionând simultan ºi alcãtuind un sistem.
Un sistem este un ansamblu de elemente aflate în interacþiune ordonatã, non-întâmplãtoare, din care rezultã proprietãþi ale ansamblului diferite de proprietãþile elementelor
componente.

1. Daþi alte exemple din care sã rezulte diferenþa dintre starea latentã ºi cea manifestã a
psihicului.
2. Cãutaþi un alt exemplu pentru a demonstra modul în care produsul rezultat în urma unei
activitãþi influenþeazã un anumit proces psihic.

2. Ipostazele psihicului
[i rela]iile dintre ele
2.1. Con[tiin]a
Se afirmã frecvent cã psihicul uman este superior datoritã faptului cã este caracterizat prin
apariþia conºtiinþei. Definirea ºi explicarea conºtiinþei au devenit o problemã importantã
pentru psihologi, aceºtia fiind frãmântaþi de multe întrebãri. Ce este conºtiinþa? Unde este
ea localizatã? Care sunt funcþiile conºtiinþei? Au animalele conºtiinþã, ºi dacã au, cum se
deosebeºte aceasta de conºtiinþa umanã? Cum se dezvoltã conºtiinþa  este prezentã înainte
de naºtere sau apare la un timp dupã naºtere? Existã la oameni ºi procese psihice
inconºtiente? Au oamenii o singurã conºtiinþã sau mai multe?

Conºtiinþa implicitã
Pentru o înþelegere adecvatã a conºtiinþei, vom porni de la un exemplu.
S\ presupunem c\ ie[i]i din cas\ [i v\ îndrepta]i spre [coal\ într-o zi c\lduroas\ de
var\. Ve]i constata c\ în câmpul vostru perceptiv exist\ o multitudine de stimuli care
ac]ioneaz\ în acela[i timp asupra voastr\. To]i ace[ti stimuli, care formeaz\ peisajul
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str\zii, au o ac]iune difuz\, adic\ v\ ofer\ informa]ii globale despre strad\ f\r\ o
focalizare direc]ionat\ spre obiecte specifice. Mergând spre [coal\, v\ gândi]i la orele
pe care le ave]i în ziua respectiv\, probabil dac\ ve]i fi sau nu ascultat la o anumit\
materie, f\r\ s\ fi]i atent la detaliile peisajului din jur. La un moment dat ajunge]i la o
intersec]ie [i dori]i s\ traversa]i strada. În acel moment observa]i c\ o ma[in\ se
apropie în vitez\ de intersec]ie. Atunci v\ opri]i, a[tepta]i s\ treac\ automobilul [i apoi
v\ angaja]i în traversarea str\zii.

Sã analizãm ce s-a întâmplat în acele clipe. În momentul în care v-aþi oprit la intersecþie,
lãsând automobilul sã treacã, aþi avut conºtiinþa faptului cã ceva vã pune viaþa în pericol.
Este vorba aici despre conºtiinþa implicitã, care constã într-o separare confuzã a fiinþei
voastre de alte obiecte sau fiinþe.
Aceastã formã a conºtiinþei o regãsim în multe situaþii în care se produce o detaºare
netã, dar confuzã, neexplicitatã verbal, între noi ºi alte obiecte pe care ºtim sã le manevrãm.
Astfel, un conducãtor auto, când ajunge în faþa maºinii sale, scoate cheile din buzunar,
deschide portiera, urcã la volan ºi apoi acþioneazã comenzile pentru a pune maºina în
miºcare. În acest caz, el este conºtient de faptul cã maºina este un obiect diferit de propria
persoanã, obiect pe care-l poate manevra ºi faþã de care are reacþii specifice.
Aceastã formã de conºtiinþã o întâlnim ºi la unele specii
de animale. De exemplu, o pisicã, oricât de flãmândã ar fi,
nu sare de la patru metri înãlþime pentru a prinde o bucatã
de carne, deoarece are conºtiinþa pericolului, printr-o apre con[tiin]a implicit\
ciere implicitã a riscului la care se expune. Este evident
 con[tiin]a reflexiv\
faptul cã, deºi pisica are implicit conºtiinþa pericolului, ea
(explicit\)
nu dispune de mecanisme verbale cu ajutorul cãrora sã
poatã explica în ce constã pericolul la care s-ar expune
dacã ar sãri de la patru metri.
Conºtiinþa implicitã este un fel de scenã în care se petrec evenimentele, forma în care
e trãit orice fenomen. Este o structurare a trãirilor prin care noi ne simþim participanþi la
ceea ce se întâmplã în jurul nostru.
Conºtiinþa implicitã este o conºtiinþã în acþiune, un câmp al prezentului ºi al prezenþei
noastre în lume.

Conºtiinþa reflexivã (explicitã)
Revenind la exemplul anterior, puteþi constata cã, atunci când vã îndreptaþi spre ºcoalã,
în ziua toridã de varã, soarele este prea dogoritor, iar razele fierbinþi vã ard din ce în ce
mai tare. În acel moment vã gândiþi, folosind limbajul interior, cã nu este sãnãtos sã vã
expuneþi prea mult acþiunii razelor solare deoarece puteþi suferi de insolaþie. Decideþi
aºadar cã ar fi bine sã vã expuneþi mai puþin acþiunii razelor solare ºi cãutaþi sã mergeþi pe
la umbrã pentru a vã proteja.
Constatãm cã are loc o discuþie interioarã, o povestire sau un comentariu al propriilor
voastre acþiuni. Acum vorbim de o conºtiinþã reflexivã sau explicitã, deoarece îþi dai seama
cã soarele este foarte puternic ºi comentezi, folosind limbajul interior, ce trebuie sã faci
pentru a evita efectele nedorite. Aceastã formã a conºtiinþei este prezentã numai la om, iar
la copil se formeazã pe parcursul dezvoltãrii.
Prin cunoaºtere conºtientã se înþelege, în general, o cunoaºtere în cunoºtinþã de cauzã,
care presupune urmãtoarele atribute:
 posibilitatea relatãrii a ceea ce se produce la un moment dat sau a ceea ce s-a
petrecut sau se va petrece în viitor;
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 delimitarea dintre imagine ºi obiectul sau fenomenul care a determinat formarea
imaginii;
 stabilirea unei relaþii cauzale în seria evenimentelor percepute, gândite ºi trãite;
 delimitarea ºi stabilirea unei ordini deliberate între componentele de bazã ale
activitãþii (motivul  scopul  mijlocul) ºi analiza acestora prin prisma întrebãrilor
de ce ? ºi cum?;
 întemeierea ºi motivarea logicã a acþiunii;
 prevederea consecinþelor acþiunii ºi alegerea variantei optime.
Realizarea caracteristicilor de mai sus este posibilã datoritã conþinutului informaþional
specific ºi diferenþierii funcþionale în interiorul sistemului psihic.

Funcþiile conºtiinþei
a) Prima ºi poate cea mai importantã funcþie a conºtiinþei este cea cognitivã, de
cunoaºtere a lumii ºi a propriului Eu. Apariþia conºtiinþei presupune constituirea
unui raport cognitiv specific între subiectul cunoscãtor ºi obiectul cunoaºterii.
Cogniþia conºtientã oferã omului posibilitatea sã poatã spune nu numai cã ºtie sau
numai ce ºtie, ci ºi cã ºtie cã ºtie ºi ºtie cât ºtie. Cunoaºterea conºtientã permite
omului sã acumuleze cunoºtinþe premeditat, din perspectiva existenþei viitoare.
b) Funcþia proiectivã se referã la orientarea activitãþii în direcþia transformãrii realitãþii.
Prin aceastã funcþie omul reuºeºte sã modifice, sã transforme obiectul în direcþia
doritã. Datoritã proiectivitãþii conºtiinþei apare o dimensiune nouã în structura
personalitãþii umane: dimensiunea creativitãþii.
c) Funcþia anticipativã exprimã tendinþa omului de a face predicþii (presupuneri) în
legãturã cu desfãºurarea evenimentelor ºi de a anticipa mental modificãrile viitoare
ale obiectului acþiunii, de a planifica ºi programa dinainte desfãºurarea acþiunii.
Anticiparea conferã conduitei umane caracterul raþionalitãþii ºi al finalitãþii intenþionate.
d) Funcþia de reglare constã în controlul pe care conºtiinþa îl exercitã asupra modului
de desfãºurare a activitãþii comportamentului, asigurându-se eficienþã în raport cu
scopul propus. O acþiune este eficientã dacã rezultatul obþinut corespunde cu scopul
propus iniþial. Ceea ce presupune nu numai înregistrarea rezultatului final, ci ºi a
secvenþelor parþiale, pentru a putea interveni pe parcurs ºi pentru a înlãtura obstacolele care apar. Un rol reglator important îl exercitã mecanismele conºtiinþei asupra
dinamicii trãirilor afective ºi trãsãturilor temperamentale.

2.2. Subcon[tientul
Sã presupunem cã sunteþi în camera voastrã ºi vã pregãtiþi
lecþiile pentru a doua zi în timp ce radioul este deschis.
Concentraþi asupra lecturii, nu auziþi muzica, dar dacã se
opreºte radioul vã daþi seama imediat de acest lucru. Putem
spune, în acest caz, muzica este perceputã subconºtient, fãrã
un control atenþional. Atenþia era orientatã spre conþinutul
textului citit, iar sunetele muzicale, deºi percepute, nu sunt
receptate conºtient, ci la nivel subconºtient.
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Subconºtientul este plasat sub nivelul conºtiinþei, într-un spaþiu mai profund, ºi conþine
totalitatea informaþiilor stocate în memorie care pot fi reamintite, precum ºi actele
automate, priceperile ºi deprinderile ce nu sunt necesare pentru moment. Toate informaþiile amintite rãmân într-o stare latentã ºi sunt actualizate (aduse în conºtiinþã) atunci
când avem nevoie de ele.
S\ ne gândim la un conduc\tor auto experimentat. În timp ce conduce ma[ina, el
execut\, în acela[i timp sau serial, diferite mi[c\ri motrice, f\r\ un control con[tient al
acestora. Faptul este posibil deoarece, prin repeti]ii numeroase, mi[c\rile motrice se
realizeaz\ automat, f\r\ o orientare a câmpului con[tiin]ei spre controlul lor. La fel se
întâmpl\ [i cu informa]iile stocate în memorie. Noi activ\m, la un moment dat, anumite
informa]ii din domeniul istoriei, dac\ vorbim de r\zboaiele purtate de {tefan cel Mare
cu turcii, [i informa]ii din domeniul biologiei, dac\ vorbim despre adaptarea unor
vie]uitoare într-un ecosistem. Informa]iile respective sunt actualizate pentru moment,
aduse în con[tiin]\ pentru a fi folosite, dup\ care revin în subcon[tient [i vor fi din nou
activate dac\ sunt necesare într-un alt moment.

Subconºtientul deserveºte permanent conºtiinþa prin activarea ºi actualizarea informaþiilor, a priceperilor ºi deprinderilor necesare desfãºurãrii diferitelor activitãþi.
Subconºtientul este considerat o zonã limitã între conºtiinþã ºi inconºtient.

2.3. Incon[tientul
Pentru a înþelege mai bine problema inconºtientului vom relata câteva concluzii experimentale
la care au ajuns unii psihologi.

Un psiholog a cerut mai multor persoane s\ aleag\ dintr-un raft care se afla în fa]a lor o
pereche de papuci de cas\ pe care o prefer\. Men]ion\m c\ papucii de cas\ erau confec]iona]i din acela[i material, aveau aceea[i form\ [i culoare. S-a constatat c\ majoritatea
persoanelor au ales papucii plasa]i în partea din stânga sus a raftului. Întreba]i de ce au
f\cut aceast\ alegere, ei au r\spuns c\ papucii respectivi sunt de o calitate superioar\, de[i,
a[a cum am men]ionat, nu existau diferen]e calitative. Explica]ia alegerii f\cute const\ în
faptul c\ atunci când explor\m un câmp perceptiv tendin]a noastr\ este s\ începem
explorarea din col]ul din stânga sus, deoarece a[a ne-am obi[nuit s\ proced\m atunci când
citim sau scriem un text. Aceast\ tendin]\ de explorare explic\ preferin]a manifestat\ de
subiec]i în alegerea papucilor de cas\, [i nu diferen]ele de calitate, culoare sau form\.
Constat\m c\ persoanele respective, de[i nu con[tientizau motivul alegerii f\cute, încercau
totu[i s\ ofere explica]ii ra]ionale.
Într-un alt experiment, unor persoane aflate în stare de hipnoz\ li s-a cerut s\ mearg\ în
patru labe. La revenirea din transa hipnotic\ au fost întreba]i de ce mergeau în patru labe.
Majoritatea dintre ei au r\spuns c\ au sc\pat ceva jos [i doreau recuperarea obiectului. {i
în acest caz cauza ac]iunii nu era cunoscut\ con[tient, dar se încerca o explicare ra]ional\.
Constat\rile rezultate din cele dou\ experimente demonstreaz\ c\ de multe ori motivele
ac]iunilor noaste sunt incon[tiente. Mai mult chiar, exist\ fenomene [i reac]ii psihice care
intervin în activitatea noastr\ f\r\ s\ ne d\m seama de prezen]a lor. De exemplu, percep]iile
obscure, numite subliminale (imagini prezentate la limita pragului perceptiv), anumite
]eluri, dorin]e, sentimente care nu au leg\tur\ cu momentul prezent sunt incon[tiente.
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Deºi problema inconºtientului a fost o preocupare a
filosofilor germani dinaintea lui Kant, dezvoltarea ulterioarã
a noþiunii de inconºtient se datoreazã, în mare parte, lui
Sigmund Freud. Ideea cã omul este condus de forþe inconºtiente, care scapã controlului conºtiinþei, este adusã în prim
plan. În aceastã zonã a psihicului uman sunt ascunse conflictele
ºi traumele acumulate în prima parte a vieþii. Deºi nu suntem
conºtienþi de informaþiile stocate în zona respectiv\, Freud
Sigmund Freud (1856-1939),
considerã cã ele influenþeazã comportamentul ºi emoþiile,
neuropsihiatru, este fondatorul
cauzând uneori tulburãri severe, cum ar fi isteria. În
psihanalizei. Lucr\ri : 1900 
inconºtient trebuie cãutate motivaþiile profunde ale comInterpretarea viselor ; 1901 
Psihopatologia vie]ii cotidiene ;
portamentelor umane. Inconºtientul este sediul forþelor dina1916-1917  Prelegeri de
mice care dirijeazã direct sau indirect comportamentele.
introducere în psihanaliz\.
Forþele inconºtiente încearcã sã pãtrundã în conºtiinþã pentru
a se manifesta în acest plan. Conºtiinþa însã le respinge, aceste forþe nu pot fi evocate
voluntar, nu sunt supuse controlului atenþional ºi de aceea nu pot fi cunoscute prin
observaþie internã (introspecþie).
Realizând o diferenþiere netã între inconºtient, conºtient, preconºtient (subconºtient în
accepþiunea actualã), Freud atribuie primului câteva caracteristici:
 Inconºtientul conþine doar forþe total iraþionale, nu ascultã de nici un control
conºtient ºi scapã oricãrei logici.
 Caracteristica fundamentalã a oricãrui proces inconºtient este aceea cã se conduce
dupã principiul plãcerii (adicã orientarea forþelor inconºtiente spre satisfacerea
dorinþelor, tendinþelor, nevoilor, instinctelor), fãrã a þine seama de cenzura moralã
sau de constrângerile exterioare.
 Forþele inconºtiente sunt independente unele de altele ºi nu acþioneazã într-o manierã
competitivã, contradictorie. Dacã scopurile acestor forþe sunt opuse, atunci fie
energiile se combinã în funcþie de principiul plãcerii, fie se realizeazã un compromis
pentru a se satisface cât mai bine ambele scopuri.
Inconºtientul este considerat de Freud cea mai importantã
ºi cuprinzãtoare parte a vieþii psihice, domeniu al dorinþelor, Dic]ionar
emoþiilor ºi impulsurilor, care se aflã în zona abisalã, profundã, refulare
greu accesibilã a conºtiinþei. Inconºtientul devine accesibil în sens propriu, este opedoar atunci când anumite impulsuri sunt descãrcate sub forma ra]ia prin care subiectul
viselor, erorilor de limbaj, simptomelor nevrotice. Opera lui încearc\ s\ resping\ din
Freud aratã cã inconºtientul este sexual. De fapt, Freud con[tiin]\ sau s\ men]in\
considerã elementele psihologice refulate ca fiind de naturã în incon[tient reprezent\ri
sexualã ºi vede în inconºtientul propriu-zis produsul (gânduri, imagini, amintiri)
legate de o pulsiune. Refurefulãrilor de ordin sexual.
larea se produce în cazuConceptul central al psihanalizei este inconºtientul. În rile în care satisfacerea unei
opinia lui Freud, controlul primar al comportamentului nu se pulsiuni  care prin ea îns\[i
face prin raþiune ºi procese conºtiente, ci prin impulsurile ºi poate produce o pl\cere 
tendinþele ascunse în inconºtient. Pentru Freud viaþa noastrã risc\ s\ produc\ nepl\ceri
nu este dominatã de conºtiinþã, ci de forþele care opereazã în în raport cu alte exigen]e.
inconºtient, cum ar fi impulsurile sexuale inconºtiente.
Refularea se afl\ la origiPrin teoria psihanaliticã Freud a încercat sã explice cele nea constituirii incon[tienmai multe dintre comportamentele umane. El a elaborat un tului.
model în care mintea umanã este vãzutã ca un iceberg,
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având cea mai mare parte ascunsã sub suprafaþa apei.
Existã o parte a minþii de care suntem conºtienþi, numitã
conºtient, dar existã ºi anumite informaþii, ce sunt temporar uitate, care pot fi aduse uºor în conºtiinþã atunci
când este necesar: preconºtientul. Sub acestea se aflã
stratul profund al inconºtientului. Aici sunt ascunse
conflictele ºi traumele acumulate în prima parte a vieþii.
Inconºtientul este cel care influenþeazã comportamentul
ºi emoþiile, cauzând deseori tulburãri severe.

Niveluri [i instan]e
ale psihismului uman `n psihanaliz\

Influenþat de activitatea ºtiinþificã desfãºuratã în laborator, Freud a fost preocupat de
înþelegerea ºi explicarea fenomenelor. Perioada în care el a elaborat teoria psihanaliticã a
fost marcatã de explicaþiile deterministe, astfel încât demersul sãu constã în extinderea
determinismului la viaþa psihicã sub forma cauzalitãþii absolute. Bazându-se pe analiza
nenumãratelor cazuri patologice ºi normale, Freud afirmã, pentru prima oarã în mod
categoric, cã în viaþa psihicã nu existã nimic arbitrar, nimic întâmplãtor ºi nedeterminat,
astfel încât cele mai nesemnificative gesturi, cuvinte, emoþii au fie o cauzã conºtientã, fie,
de cele mai multe ori, o cauzã inconºtientã.
Freud considerã cã personalitatea este alcãtuitã din trei pãrþi: Sinele, Eul ºi Supraeul.
Sinele conþine toate imboldurile lãuntrice, pulsiunile ºi instinctele. Sinele este în întregime
egoist, funcþionând pe baza principiului plãcerii, de satisfacere imediatã a oricãrei dorinþe.
Sinele poate reacþiona extrem, de exemplu, frustrarea poate degenera în agresivitate.
Pe mãsurã ce individul se desprinde de prima perioadã a copilãriei un astfel de
comportament nu mai poate fi acceptat din punct de vedere
social, apãrând primele elemente realiste ale Sinelui. Ele
funcþioneazã pe baza principiului realitãþii, de satisfacere a
solicitãrilor Sinelui într-o manierã care sã se potriveascã cu
 Sine
realitatea. Aceastã parte a personalitãþii poartã denumirea
 Eu
de Eu.
 Supraeu
Pe parcursul maturizãrii se dezvoltã ºi o a treia parte a
personalitãþii, Supraeul. Acesta se manifestã ca un fel de
pãrinte interior care indicã subiectului ce ar trebui sau
nu ar trebui sã facã, conþinând toate ideile, datoriile ºi responsabilitãþile sociale ale
individului. Supraeul funcþioneazã pe baza principiului moralitãþii. În anumite privinþe
aceastã parte a personalitãþii este la fel de nerealistã ca ºi Sinele, deoarece unele exigenþe
sociale sunt foarte greu de realizat. Eul este cel care menþine echilibrul între realitate ºi
solicitãrile Supraeului. Eul este supus unei presiuni duble atât din partea Sinelui, care
impune satisfacerea plãcerii, cât ºi din partea Supraeului, care interzice satisfacerea
dorinþelor respective.
Acest mod de abordare a personalitãþii este numit psihodinamic deoarece concepe Eul
ca având rolul de a menþine un echilibru dinamic între cele trei tipuri de exigenþe ce îi sunt
impuse de Sine, de Supraeu ºi de realitate. Sinele ºi Supraeul se aflã în inconºtient, iar Eul
trebuie sã îi împiedice sã treacã în conºtient, deoarece situaþia ar fi prea ameninþãtoare
pentru a mai putea fi stãpânitã. Ca efect, Eul elaboreazã o serie de mecanisme de apãrare
care-i permit sã se protejeze împotriva presiunilor exercitate de Sine ºi de Supraeu. Existã
mai multe mecanisme de apãrare, printre care:
Proiecþia constã în eliminarea din propria conºtiinþã ºi atribuirea unei alte persoane,
obiect, fenomen a calitãþilor, sentimentelor, dorinþelor pe care subiectul le refuzã sau le
ignorã deoarece sunt neplãcute. Eul cautã sã diminueze tensiunea intrapsihicã îndepãrtând
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de la nivel conºtient toate tendinþele, dorinþele ºi sentimentele intolerabile, ruºinoase ºi
deranjante. Uneori, când antipatizãm o persoanã, spunem cã ea este cea care ne antipatizeazã. Sau superstiþiosul, care nu ºtie nimic despre motivaþia propriilor acte  ce se
produc accidental , pentru a gãsi o explicaþie raþionalã, deplaseazã cauza în lumea exterioarã.
În acest caz, el crede cu obstinaþie cã eºecul este cauzat de pisica neagr\ care i-a tãiat calea.
Formaþiunea reacþionalã este o atitudine de sens opus unei dorinþe refulate care constã
într-o reacþie contrarã acesteia. Este o suprimare atât de puternicã a unui lucru, încât
acesta se transformã în opusul sãu. De exemplu, pudoarea care se opune tendinþelor
exhibiþioniste. Sau un individ poate deveni lãudãros ºi agresiv pentru a-ºi ascunde sentimentele de inferioritate.
Raþionalizarea este un procedeu prin care subiectul încearcã sã dea o explicaþie coerentã
din punct de vedere logic sau acceptabilã din punct de vedere moral unei atitudini, acþiuni,
idei etc., pentru care motivele adevãrate nu-i sunt accesibile. Nereuºita la un examen o
punem pe seama dificultãþii exagerate a subiectelor, a deficienþelor de organizare, a
corectorilor etc. Comportamentul homosexual explicat prin superioritatea intelectualã ºi
esteticã a bãrbatului.
Represia reprezintã mecanismul de apãrare prin care se cautã eliminarea din conºtiinþã
a unui conþinut neplãcut sau inoportun: idee, afect etc. În cazul represiei unui afect, acesta
nu este împins în inconºtient, ci doar inhibat sau suprimat. De exemplu, o dragoste mai
veche, dar pierdutã, nu este eliminatã total din conºtiinþã, ci doar suprimatã, adicã exclusã
din câmpul conºtiinþei actuale. Afectul nu devine inconºtient, ci este fie transformat
într-un alt afect, fie reprimat în aºa fel încât nu mai rãmâne nimic din el sau astfel încât
nu-i mai corespunde (în sistemul conºtient) decât un rudiment care nu a mai putut sã se
dezvolte.
Sublimarea este mecanismul de apãrare prin care un impuls reprimat este descãrcat
într-o formã acceptatã social. Acest mecanism explicã activitãþile umane în aparenþã fãrã
legãturã cu sexualitatea, dar care o alimenteazã din forþa pulsiunilor sexuale. Freud a
descris ca activitãþi de sublimare mai ales activitatea artisticã ºi investigaþia intelectualã.
Se considerã cã pulsiunea este sublimatã atunci când este deviatã spre un scop nou,
nesexual ºi vizeazã obiecte socialmente valoroase. De exemplu, instinctul sexual este
sublimat prin dans, muzicã, poezie, iar cel agresiv, prin practicarea unui sport.
Negarea este refuzul de a accepta existenþa unor realitãþi neplãcute. O persoanã care,
deºi cunoaºte efectele nocive ale fumatului, neagã faptul cã ele pot avea consecinþe ºi
asupra sa.
Refularea, ca mecanism de apãrare, constã în ascunderea în inconºtient a unei amintiri
atât de bine încât aceasta sã nu mai poatã fi reactualizatã.
Au existat mai multe critici ale teoriei psihanalitice. Astfel, teoria poate fi utilizatã
pentru a explica aproape orice dupã consumarea evenimentului, dar este dificil de folosit
pentru a prezice ceea ce se va întâmpla. O altã criticã se referã la ideea de adevãr
psihologic în concepþia lui Freud, ºi anume dacã unei persoane i se pare adevãrat ceva,
atunci nu mai conteazã dacã acel fapt este veridic. Efectul psihologic asupra individului
este acelaºi. Din punctul de vedere al validitãþii conceptuale se pune problema testãrii
ºtiinþifice a ipotezelor derivate din teoria psihanaliticã. Problema verificãrii obiective ºi
sistematice a conceptelor centrale a fost neglijatã mult timp. Freud însuºi nu a fost
preocupat de validarea empiricã. Psihanaliºtii moderni folosesc interviul clinic, verbalizãrile pacienþilor cu suferinþe intense ºi terapia de lungã duratã pentru verificarea
ipotezelor psihanalitice. Nu se considerã necesarã validarea experimentalã independentã.
Analiºtii considerã cã experienþele relatate de pacienþi sunt relevante ºi confirmã teoria.
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1. Analizaþi relaþiile dintre Sine, Eu ºi Supraeu.
2. Analizaþi rolul inconºtientului în teoria freudianã asupra psihismului uman. Realizaþi un
desen care sã ilustreze raporturile dintre cele trei niveluri.
3. Care sunt atributele cunoaºterii conºtiente?

3. Procese cognitive senzoriale
3.1. Senza]ii [i percep]ii
Definirea senzaþiilor
Ce credeþi, dacã am ajunge pe o altã planetã, într-o altã lume, am putea vedea culori
total diferite de cele deja cunoscute? Sunteþi siguri cã, atunci când auziþi ceva, toatã lumea
aude exact ceea ce auziþi ºi voi?
Sã analizãm cazul unui matematician american în vârstã de 33 de ani: el dispunea de
capacitatea extraordinarã de a gusta mâncarea ºi de a numi toate ingredientele folosite.
Aceastã aptitudine nu depindea atât de gustul sãu cât, mai mult, de simþul foarte
dezvoltat al mirosului. Într-o searã, a fost lovit uºor de o maºinã în timp ce voia sã treacã
strada. Matematicianul a cãzut pe spate ºi s-a lovit la cap, pierzându-ºi cunoºtinþa. Abia
la spital ºi-a dat seama de gravitatea accidentului: `ºi pierduse simþul mirosului! Gustul
nu îi era alterat; el mai putea sã-ºi dea seama dacã mâncarea era sãratã, amarã, acrã sau
dulce, dar îºi pierduse definitiv capacitatea de a identifica ingredientele din mâncare. De
fapt, fãrã miros, mâncarea parcã nu mai avea nici gust. Unii dintre dumneavoastrã ar
putea sã spunã cã o astfel de pierdere, chiar dacã de nedorit, nu provoacã un handicap
major unei persoane. Ei bine, gândiþi-vã însã ce s-a întâmplat mai departe cu matematicianul nostru: era cât pe ce sã fie ucis într-un incendiu pentru cã nu simþise de la
început mirosul de ars ºi era cât pe ce sã facã o toxiinfecþie alimentarã pentru cã nu ºi-a
dat seama când a consumat alimente alterate. (Dupã R.J. Ackerman, Career development
and transition of middle-aged women, in Psychology of women quarterly, 14, 1990,
pp. 513-530)

Cazul de mai sus ilustreazã consecinþele grave ale pierderii oricãruia dintre simþuri,
chiar ºi a unuia cãruia îi acordãm, de obicei, o importanþã mai micã (mirosul). Sistemul
senzorial este astfel alcãtuit încât ne pune în contact cu lumea înconjurãtoare ºi cu greu ne
putem imagina complexitatea lui deosebitã. Fiecare dintre organele noastre de simþ ne
conecteazã cu anumite aspecte ale mediului exterior.
Noi suntem conºtienþi de lumea externã, precum ºi de lumea internã a corpului nostru
doar pentru cã avem un numãr de organe senzoriale capabile sã primeascã mesaje. Acestea
ne dau posibilitatea sã vedem, sã auzim, sã atingem, sã simþim plãcerea, cãldura, durerea etc.
Organele senzoriale opereazã prin intermediul celulelor senzoriale receptoare, care recepteazã din exterior diferite forme de energie (luminã, vibraþii, lovituri), le convertesc în
impulsuri nervoase ºi le transmit spre creier pentru a fi interpretate.
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Vorbind despre modul în care receptãm ceea ce se aflã în jurul nostru, psihologii fac
distincþie între senzaþii ºi percepþie.
Senzaþiile definesc captarea ºi transformarea energiei din mediu în energie nervoasã,
recunoscutã ca atare de sistemul nostru nervos.
Ele reprezintã astfel etapa în care noi înregistrãm informaþiile din jur. Senzaþia porneºte
de la un anumit tip de stimul, deci de la forma de energie (unda luminoasã sau sonorã),
care acþioneazã asupra organelor senzoriale (ochii sau urechea). Senzaþia este procesul de
detectare a stimulilor care vin din exterior sau din propriul corp.
Percepþia se referã la interpretarea acestei informaþii, la modul în care noi îi
acordãm un înþeles.
În timp ce senzaþia ne dã posibilitatea sã detectãm un punct negru pe aceastã paginã,
percepþia vizualã ne permite sã organizãm punctele negre în litere sau cuvinte. Deºi
psihologii fac distincþie între senzaþie ºi percepþie, cele douã procese se suprapun ºi nu
existã un punct clar în care senzaþia sã se termine ºi sã înceapã percepþia.
Razele luminoase  de fapt energia pe care ele o poart\  v\ stimuleaz\ ochii [i dau
na[tere la senza]ii. Dar, atunci când pe baza acestor senza]ii spune]i îl v\d acum pe
colegul meu, v\ exprima]i percep]ia. În practic\, este greu s\ facem distinc]ie între
senza]ii [i percep]ii. Suntem atât de obi[nui]i cu percep]iile noastre, încât nu mai avem
acces la senza]ii, mai ales pentru c\ acestea din urm\ ac]ioneaz\ simultan [i combinat
(de exemplu, atunci când vedem o floare, îi percepem simultan forma, culoarea, mirosul,
dar [i contextul în care se g\se[te, astfel încât este greu s\ sim]im doar forma).

Stimulii, care reprezintã un concept-cheie în capitolul de fa]\, se referã la diferite
aspecte ale lumii externe ºi influenþeazã în mod direct comportamentul ºi experienþa
conºtiente. Denumirea de stimul provine de la acþiunea de stimulare a organelor senzoriale.
Virtual, orice aspect al lumii externe, care poate stimula celulele receptoare, poate fi
considerat stimul: cãldura camerei este stimul pentru receptorii din piele, hrana este
stimul pentru receptorii gustului, mirosului.
Trãim într-o lume plinã de stimuli  forme de energie care afecteazã ceea ce simþim ºi
facem. Ochii, urechile ºi alte organe senzoriale conþin receptori, celule specializate care
convertesc energia stimulilor în impulsuri nervoase. Într-un anume fel, sistemul nervos
construieºte o reprezentare internã a lumii înconjurãtoare. Primul pas în primirea ºi
interpretarea mesajelor senzoriale este sã dai atenþie mesajului respectiv. Noi suntem
bombardaþi constant de un numãr prea mare de stimuli interni ºi externi pentru a le putea
rãspunde la timp. Pentru a reuºi sã înþelegem tot amalgamul de informaþii trebuie sã
procesãm doar o micã parte dintre ele ºi sã facem abstracþie de restul. Procesul care
permite sã se rãspundã doar la anumiþi stimuli este denumit atenþie selectivã.
Organele receptoare au celule receptoare cu neuroni specializaþi, ce pot fi stimulaþi de
un anumit tip de energie senzorialã. Unele celule receptoare sunt sensibile la sunete, altele
la luminã, la substanþe chimice etc. În toate cazurile, celulele receptoare trimit informaþia
codificatã sub formã de impuls nervos, prin intermediul nervilor, spre ariile senzoriale din
creier. Noi suntem conºtienþi de stimuli numai dacã celulele receptoare pot recepþiona
informaþia. De exemplu, nu putem auzi sunetele care au o frecvenþã foarte mare, de 20.000
vibraþii pe secundã.
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Formele senzaþiilor
Pentru clasificarea senzaþiilor se folosesc douã criterii: analizatorul specializat pentru
receptarea informaþiei (senzaþii vizuale, auditive, olfactive, gustative, cutanate) ºi natura
conþinutului informaþional, adicã ce fel de informaþii sunt oferite (senzaþii exteroceptive,
proprioceptive, statice ºi interoceptive).

Vãzul
Putem foarte uºor sã cãdem în capcana de a ne imagina cã în interiorul creierului nostru
se formeazã o imagine în miniaturã a ceea ce vãd ochii noºtri, ca ºi cum am avea acolo
un mic ecran de proiecþie pe care este reflectatã imaginea lumii exterioare. Psihologii au
demonstrat însã cã aceastã reprezentare este departe de adevãr.
Reprezentarea unui stimul vizual în creierul nostru nu
are nevoie de nici o asemãnare fizicã cu ceea ce vedem, la
fel cum reprezentarea mirosului unei flori nu seamãnã prin
nimic cu floarea în sine. Mai mult, ceea ce noi trãim subiec spectru
tiv nu este la fel cu ceea ce se petrece acolo afarã. Dacã
electromagnetic
afarã lumina devine mai intensã, noi descriem ceea ce
 lumin\
vedem ca fiind mai strãlucitor, dar strãlucirea nu este
 unde
acelaºi lucru cu intensitatea luminii. Similar, dacã lumina
electromagnetice
îºi schimbã lungimea de undã, noi vedem o schimbare în
culoare, însã culoarea nu este acelaºi lucru cu lungimea de
undã a razei luminoase. Experienþele noastre nu copie lumea
exterioarã; ele sunt traduceri ale acesteia sub diferite
forme.
Atunci când ne referim la luminã, de fapt menþionãm doar o foarte micã parte din
spectrul electromagnetic. Spectrul electromagnetic cuprinde toate frecvenþele energiei
radiante, de la razele gama ºi razele X, care au lungimi de undã foarte scurte, razele
ultraviolete, razele luminoase ºi cele infraroºii, pânã la radiaþiile folosite în transmisiile
radio ºi TV, care au lungimi de undã foarte mari.
Ce face ca lumina sã fie vizibilã? Rãspunsul este simplu: receptorii noºtri pentru
luminã, care se gãsesc în ochi, pe retinã, ºi sunt pregãtiþi sã rãspundã doar la lungimi de
undã cuprinse între 400 ºi 700 nm. Dacã am avea receptori diferiþi, am vedea lungimi de
undã diferite, deci aspecte inedite ale lumii în care trãim. Albinele, spre exemplu, vãd raze
electromagnetice cu lungimi mai scurte de 350 nm, care pentru oameni sunt invizibile, dar
nu vãd razele cu lungimi de undã mai lungi, care apar ca roºii pentru cei mai mulþi dintre
noi. Nu vom intra în detalii de anatomia ochiului, pentru cã psihologii sunt mai curând
interesaþi de modul în care oamenii interpreteazã informaþia senzorialã (percepþia), decât
de aspectul fiziologic al recepþiei ei.

Auzul
Ca ºi vãzul, auzul ne informeazã despre obiectele din jur prin intermediul unor forme
de energie numite unde sonore. Senzaþia subiectivã care apare atunci când recepþionãm
undele sonore poartã numele de sunet.
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Când v\ ve]i duce la un concert în aer liber sau la discotec\, s\ observa]i cu aten]ie cum
vibreaz\ membranele difuzoarelor din boxe, în special cele mari, remarcând totodat\ [i
calitatea sunetului. Ve]i observa astfel c\ la sunete joase (basul) pute]i urm\ri ([i chiar
sim]i în stomac) vibra]ia difuzorului, în timp ce la sunete înalte, vibra]iile sunt atât de
rapide încât ele nu mai pot fi sesizate cu ochiul liber.

Sunetele provin din vibraþii ale aerului sau ale obiectelor. Spre exemplu, când un
difuzor vibreazã, el face ca ºi aerul din preajma sa sã vibreze în acelaºi mod. Astfel, el
comprimã aerul în valuri care se deplaseazã pânã ajung la urechile noastre. Fãrã aer (sau
alt mediu de transmitere) nu ar exista unde mecanice. Fãrã un organ de simþ receptor nu
ar exista sunete (interpretarea subiectivã a undelor sonore
care reprezintã o parte din undele mecanice).
Receptorii pentru sunete se gãsesc în urechea internã.
 unde mecanice
La fel ca ºi în cazul vãzului, noi nu putem percepe toate
 unde sonore
sunetele din mediul care ne înconjoarã, ci doar o micã
 sunete
parte dintre acestea. ªi tot ca în cazul radiaþiilor luminoase,
calitãþile sunetelor pe care le percepem sunt diferite de
caracteristicile fizice ale undelor sonore.
Undele sonore care provin de la un obiect ajung în momente diferite la urechile noastre
(datoritã distanþei dintre ele), iar aceastã diferenþã micã de timp ne permite sã localizãm
direcþia din care provine sunetul. Cu ajutorul auzului putem aprecia ºi distanþa pânã la
obiectele ce se deplaseazã faþã de noi ºi emit unde sonore. Astfel, când obiectul se apropie
de noi, sunetele pe care le recepþionãm cresc în înãlþime, iar când obiectul se depãrteazã 
sunetele recepþionate scad în înãlþime. Fenomenul descris poartã numele de efect Doppler.

Mirosul
Stimulii sunt substanþe volatile care pãtrund în fosele nazale. Aceste senzaþii au calitãþi
diferite ce poartã denumirea substanþei care le produce (miros de benzinã, miros de
trandafiri etc.). Sunt însoþite de o tonalitate afectivã (miros plãcut sau neplãcut). Au rol de
apãrare împotriva unor substanþe nocive.

Gustul
Stimulii sunt substanþe solubile care pãtrund în cavitatea bucalã. Existã patru gusturi
fundamentale: sãrat (clorura de sodiu), amar (chinina), dulce (zaharina), acru (acid
acetic). Combinarea celor patru gusturi în diferite proporþii contribuie la formarea celorlalte
gusturi. Au rol de apãrare împotriva substanþelor nocive ºi în reglarea comportamentului
alimentar. Au tonalitate afectivã pozitivã ºi negativã (gust plãcut sau neplãcut).

Senzaþiile cutanate
Sunt de douã tipuri: tactile ºi termice, dar unii introduc în aceastã categorie ºi
senzaþiile de durere.
1) Senzaþiile tactile (de contact sau de presiune)
Stimulii sunt suprafeþele obiectelor care vin în contact cu pielea. Furnizeazã
informaþii despre netezimea, duritatea, asperitatea obiectelor. Împreunã cu senzaþiile
chinestezice (de miºcare) furnizeazã informaþii despre întinderea ºi forma obiectelor.
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2) Senzaþiile termice (de temperaturã)
Stimulul este diferenþa dintre temperatura corpului ºi cea a obiectelor. Furnizeazã
informaþii despre proprietãþile calorice ale obiectelor. Aceste senzaþii includ ºi
mecanisme de termoreglare (adaptare termicã).

Pragurile senzoriale
Imagina]i-v\ c\ v\ afla]i pe malul unui lac de munte, la apusul soarelui. Este o t\cere
des\vâr[it\. Totul pare un refugiu ideal [i t\cut, departe de vacarmul lumii cotidiene.
Gândi]i-v\, în schimb, cum ar ar\ta acest peisaj pentru un animal de prad\: zgomote,
mirosuri, insecte [i alte microorganisme vii. În jurul nostru se g\sesc mereu forme de
energie (deci stimuli) care nu pot fi percepute: de exemplu, undele radio, razele ultraviolete sau sunetele prea joase ori prea înalte.

Este evident, din exemplul de mai sus, cã oamenii nu pot detecta toþi stimulii fizici care
sunt prezenþi în mediu la un moment dat. Când însã un stimul devine suficient de puternic
pentru a fi perceput de organele noastre de simþ? Rãspunsul la aceastã întrebare este
condiþionat de înþelegerea noþiunii de prag absolut.

Pragul absolut
Pragul absolut este cea mai micã intensitate a unui stimul care îl face sã fie
perceput.
Iatã, spre exemplu, câteva dintre aceste praguri absolute, pentru toate cele cinci simþuri
ale noastre:
 vãz: lumina unei lumânãri poate fi vãzutã de la 45 kilometri depãrtare, într-o
noapte clarã ºi dintr-o zonã întunecatã;
 auz: ticãitul unui ceas poate fi auzit de la 6-7 metri distanþã, în condiþii de liniºte;
 gust: zahãrul poate fi detectat chiar ºi atunci când dizolvãm o linguriþã în 7 litri de
apã;
 miros: o picãturã de parfum poate fi simþitã pe tot cuprinsul suprafeþei unui
apartament spaþios de trei camere;
 tact: aripioara unei albine care cade de la o distanþã de 1 cm poate fi simþitã pe obraz.
Strâns legatã de noþiunea de prag absolut este ºi cea de sensibilitate, care numeºte
capacitatea unei persoane de a sesiza un stimul la o valoare a pragului cât mai micã.
Ea este într-o relaþie invers proporþionalã cu valoarea pragului absolut.
Astfel, cu cât cineva percepe stimuli de intensitate redusã
(prag absolut scãzut), cu atât sensibilitatea sa este mai
ridicatã. În general, simþurile noastre sunt suficient de
sensibile; orice modificare a pragurilor de percepþie ar
determina probleme de adaptare. Spre exemplu, dacã auzul
nostru ar fi mai fin, am fi capabili sã auzim moleculele de
aer lovindu-se de urechile noastre, fenomen care ne-ar
distrage atenþia de la sunetele depãrtate. Dacã vã duceþi

 prag absolut
 prag diferen]ial
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mâinile pâlnie la urechi veþi auzi sunetele cu o intensitate crescutã, dar ºi un fâºâit
cauzat de miºcarea moleculelor de aer.
Pragurile absolute despre care vorbeam sunt mãsurate în condiþii ideale; în viaþa de zi
cu zi simþurile noastre nu pot detecta stimulii atât de bine din cauza prezenþei zgomotului.
Zgomotul se referã la intensitatea stimulilor din mediu, care nu fac obiectul percepþiei
noastre în acel moment.
Astfel, cu cât zgomotul este mai mare, cu atât creºte ºi valoarea pragurilor absolute,
deci sensibilitatea noastrã scade. Pentru psihologi, cuvântul zgomot nu se referã doar la
stimulii auditivi, ci la orice stimulare din mediu care interfereazã cu percepþia unui stimul.
Pragul absolut mai poate fi influenþat ºi de factori interni, psihologici. Astfel, diferite
experimente aratã cã oamenii îºi fixeazã un prag intern atunci când îºi propun sã
detecteze ceva. În funcþie de interesele noastre putem sã ne modificãm sensibilitatea
organelor de simþ. O persoanã flãmândã, spre exemplu, va fi mult mai sensibilã la
mirosurile de mâncare decât cineva care tocmai a servit masa.

Imagina]i-v\ ce efecte poate avea, pentru un medic, modificarea subiectiv\ a pragului
senzorial, atunci când recepteaz\ b\t\ile inimii unui bolnav, în func]ie de cunoa[terea sa
ini]ial\ despre acea persoan\ (dac\ a mai avut sau nu probleme cu inima, dac\ este
tân\r\ sau în vârst\ etc.).

Pragul diferenþial
Stimulii nu sunt constanþi; ei diferã în intensitate. Psihologii au descoperit cã organele
noastre de simþ sunt adaptate sã detecteze ºi astfel de schimbãri în intensitatea stimulilor,
însã numai dacã diferenþele depãºesc o anumitã valoare, denumitã prag diferenþial.
Pragul diferenþial este cantitatea minimã cu care trebuie sã se modifice intensitatea
unui stimul pentru ca noi sã percepem o schimbare.
Interesant este faptul cã pragul diferenþial depinde de valoarea iniþialã a stimulului.
Astfel, dacã avem un bec cu filament multiplu, schimbarea intensitãþii luminoase de la 75
waþi la 100 waþi este perceputã ca fiind mai puternicã decât cea de la 100 la 125 waþi, deºi
diferenþa în termeni absoluþi este aceeaºi.
Pragul diferenþial, spre deosebire de pragul absolut, se raporteazã la valoarea iniþialã a
intensitãþii stimulului. El depinde de condiþia fizicã, de motivaþia subiectului ºi de calitãþile
stimulului testat. E.H. Weber ºi G.T. Fechner denumesc acest prag diferenþa observabilã.
Ei au descoperit cã modificarea intensitãþii stimulãrii pentru a produce o diferenþã
observabilã reprezintã o proporþie constantã din stimularea iniþialã (legea lui Weber ºi
Fechner).
De exemplu, dacã o persoanã ridicã o greutate de 1 kg, este nevoie sã se adauge sau sã
se ia 1/30 din greutatea iniþialã (1/30 din 1000 g = 33,3 g) pentru a fi simþitã diferenþa.
Persoana care þine în mânã o greutate de 500 g va observa schimbarea dacã se adaugã sau
se iau 16,6 g. Experimental s-a demonstrat cã pragul diferenþial se aflã într-un raport
constant faþã de mãrimea care se adaugã sau se ia din stimulul iniþial (s/S = k). Acest
raport este de 1/30 pentru greutate, 1/100 pentru luminã ºi 1/10 pentru sunete.
Cercetãrile realizate de Weber, Fechner ºi Bouguer au demonstrat cã stimulul creºte în
progresie geometricã, iar senzaþia în progresie aritmeticã: S = KlogE + C , unde S
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reprezintã senzaþia, E excitantul, iar K ºi C sunt constante. Legea lui Weber ºi
Fechner este valabilã pentru stimulii cu intensitate medie ºi mai puþin pentru cei cu
intensitate foarte scãzutã sau ridicatã.
Noþiunea de prag diferenþial mai explicã însã ºi alte fenomene care trec dincolo de
simþuri.
S\ presupunem c\ da]i un anun] la ziar pentru c\ vre]i s\ v\ vinde]i combina muzical\
cu 2.000.000 lei. Dac\ cineva v\ ofer\ 1.900.000 lei probabil c\ ve]i fi satisf\cut de
târgul f\cut, chiar dac\ pre]ul ob]inut este mai mic cu 100.000 lei. Pe de alt\ parte, dac\
vre]i s\ vinde]i un ceas cu 200.000 lei [i cineva v\ ofer\ 100.000 lei, probabil c\ nici nu
v-a]i gândi s\ face]i târgul. Chiar dac\ valoarea absolut\ a diferen]elor este aceea[i în
ambele cazuri, valoarea psihologic\ a celor 100.000 lei difer\. Ea depinde de valoarea
ini]ial\ a ofertei, la fel ca [i în cazul pragurilor diferen]iale.

Adaptarea senzorialã
Am menþionat deja cã organele senzoriale sunt bombardate constant de stimuli, precum
ºi faptul cã sensibilitatea individualã la anumiþi stimuli variazã în timp. De ce totuºi
oamenii observã numai unii stimuli? Un motiv este acela cã un stimul care rãmâne
constant în intensitate, progresiv, nu mai este observat. Astfel, pe lângã alþi factori, cum
ar fi oboseala, neatenþia, intervine ºi adaptarea senzorialã. Când stimulul este prezent
continuu sau se repetã la intervale scurte, senzaþia produsã de acea cantitate de energie
devine progresiv mai slabã, probabil pentru cã celulele receptoare obosesc.
Dac\ intr\m în apa unei piscine pentru a înota, apa este sim]it\ ca fiind rece. Dup\
câteva minute ni se va p\rea bun\ pentru înotat. Apa nu î[i schimb\ temperatura, ci
senza]ia se modific\ deoarece receptorii temperaturii din piele se adapteaz\ la temperatura apei. Adaptarea senzorial\ ne permite s\ detect\m modific\rile importante din
jurul nostru [i s\ le ignor\m pe cele care r\mân constante.

Adaptarea nu este completã la senzaþiile de intensitate extremã, în acest caz putând sã
aparã tremurãturile sau chiar durerea produsã de frig. Adaptarea apare ºi pentru alþi
stimuli, cum ar fi sunetele joase, substanþele odorifice.
Simþurile noastre posedã o proprietate numitã adaptare, care apare în urma expunerii
prelungite la aceeaºi stimuli. Se spune cã cineva l-ar fi întrebat pe un atlet de circ, care
ducea în spate cinci acrobaþi, dacã greutatea pe care o poartã nu este prea mare. Acesta ar
fi rãspuns: Nu, dacã tocmai ai cãrat un elefant. Exemplul dat ilustreazã fenomenul
adaptãrii senzoriale. Adaptarea depinde de natura, durata ºi intensitatea stimulului care
acþioneazã asupra organismului.
Creºterea sau scãderea sensibilitãþii ca urmare a acþiunii repetate a stimulilor sau a
modificãrii condiþiilor de mediu poartã denumirea de adaptare senzorialã.
În esenþã, adaptarea joacã rolul de a ne proteja receptorii în cazul expunerii prelungite
la stimuli de intensitate constantã.
Existenþa pragurilor perceptive dovedeºte cã reacþia unei persoane la diferiþi stimuli
senzoriali nu este întotdeauna o reprezentare obiectivã a calitãþilor lor fizice. Aceasta
explicã de ce, expuºi unei aceleiaºi realitãþi, unor aceloraºi forme de energie, oamenii au
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senzaþii diferite. Iar aceste diferenþe devin ºi mai evidente atunci când vorbim despre
percepþie ca interpretare subiectivã a stimulilor.
Aceeaºi modificare în mãrimea fizicã a unui stimul poate fi uneori evidentã, în timp ce
în alte situaþii nu este sesizatã. Acest fapt are implicaþii practice.
S\ presupunem c\ trebuie s\ g\sim o modalitate pentru ca monitorul de altitudine a
unui avion s\ fie mai vizibil pentru pilot. Vom folosi o lumin\ care cre[te în intensitate cu
cât avionul va pierde mai mult din altitudine. Astfel, presupunem c\ pilotul va observa
mai u[or modific\rile în altitudinea avionului. Conform legii lui Weber, acest mod de a
concepe monitorul este periculos: la o altitudine mare intensitatea luminii va fi mic\ [i
orice schimbare în altitudine va fi repede detectat\, pe când la altitudine mic\, intensitatea luminii va fi mare, iar diferen]ele în altitudine, care ar putea fi fatale, nu vor fi
observate pe monitor.

Contrastul senzorial
În momentul în care ascultãm o melodie ºi constatãm cã ne place, reþinem doar
refrenul, ºi nu alte pãrþi ale cântecului. Explicaþia constã în faptul cã tonalitãþile ºi
ritmurile folosite de compozitor sunt diferite, pentru a crea un contrast cu tonalitãþile ºi
ritmurile folosite în celelalte strofe ale piesei muzicale. Acelaºi lucru se întâmplã ºi dacã
privim obiectele de îmbrãcãminte expuse într-o vitrinã. O cãmaºã roºie ne va atrage
imediat atenþia chiar dacã în vitrinã sunt expuse mai multe cãmãºi gri.
Fenomenul se datoreazã contrastului senzorial, ce constã
în scoaterea reciprocã în evidenþã a unor stimuli care au
caracteristici opuse. În primul caz vorbim de un contrast
succesiv, deoarece tonalitãþile ºi ritmurile sonore se succedã,
urmeazã unele dupã altele. Astfel, ritmul mai lent al unei
strofe scoate în evidenþã ritmul mai alert al refrenului. În
cel de-al doilea caz vorbim de un contrast simultan, deoarece stimulii contrastanþi sunt receptaþi în acelaºi timp.

 contrast succesiv
 contrast simultan

Interacþiunea analizatorilor
Sensibilitatea unui analizator poate fi modificatã atunci când este stimulat un alt organ
senzorial. În acest caz vorbim de efectul interacþiunii analizatorilor.
Interacþiunea analizatorilor constã în faptul cã o senzaþie care se produce într-un
analizator influenþeazã senzaþiile produse în alt analizator în sensul creºterii sau diminuãrii
acestora.
Lazarev a demonstrat cã sunetul constant al unui diapazon este auzit mai tare când,
simultan, se aprinde o luminã ºi mai slab când ea se stinge. Kravkov a ilustrat aceastã ipotezã
prin numeroase studii. El a demonstrat cum creºte sensibilitatea vederii crepusculare (la
o luminã slabã) când ne ºtergem faþa ºi gâtul cu apã rece (excitarea simþului termic),
când mestecãm tablete dulci-acriºoare (stimulare gustativã) ºi când ne forþãm respiraþia
(stimulare interoceptivã). (A. Cosmovici, Psihologie generalã, Polirom, 1996, p. 109)

Sinestezia reprezint\ o form\ specific\ de interac]iune dintre analizatori. Fenomenul
const\ `n faptul c\ stimularea unui analizator ce produce efecte senzoriale specifice altui
analizator, de[i acesta nu a fost stimulat. De exemplu, culori dulci sau reci, sunete catifelate.
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Organizarea câmpului perceptiv
Percep]ia este un fenomen complex; f\r\ ea informa]iile pe care le primim prin intermediul
sim]urilor noastre nu ne-ar fi de folos:
Domnul S. a fost internat în spital în urma intoxic\rii cu monoxid de carbon; el inhalase
o cantitate periculoas\ de gaz nociv în timp ce lucra la ma[ina sa în garaj. Din multe
puncte de vedere, domnul S. p\rea perfect normal; memoria `i func]iona bine, discursul
era coerent, iar interac]iunile cu ceilal]i pacien]i, naturale. {i totu[i ceva nu era în
regul\: uneori nu putea identifica obiectele simple din jurul s\u. Mai precis, el detecta,
vedea obiectele sau fiin]ele din jurul s\u (spre exemplu, nu se lovea de diferite obiecte
de mobilier sau alte obstacole în timp ce se deplasa prin înc\peri), dar nu le putea numi
sau identifica. Domnul S. putea preciza culoarea unui obiect, forma, m\rimea sau putea
aprecia corect la ce distan]\ se afl\, dar nu putea spune, spre exemplu, c\ obiectul
respectiv era o portocal\. Astfel, abilit\]ile sale vizuale erau intacte, dar capacitatea sa
de recunoa[tere era distrus\. El suferea de o form\ de agnozie vizual\ (agnozie 
termen ce provine din limba greac\  înseamn\ f\r\ cunoa[tere, f\r\ recunoa[tere). Aceast\ tulburare psihic\ ilustreaz\ cel mai clar diferen]a dintre senza]ii [i
percep]ie; domnul S. nu avea nici o problem\ în a sim]i (detecta) lumea din jurul s\u,
dar nu putea s\ o perceap\ (interpreteze) într-un mod adecvat (adaptat dup\ H.L. Roediger
et al., Psychology, West Publishing Company, 1996, p. 134).

Exemplul de mai sus este într-adev\r unul extrem, dar util pentru a putea face distinc]ie
între senza]ii [i percep]ii. Cu toate acestea, realitatea `i `n[al\ uneori chiar [i pe cei cu
abilit\]i perceptuale nealterate. G^ndi]i-v\, spre exemplu, de c^te ori nu vi s-a p\rut c\
sun\ telefonul sau cineva la u[\ tocmai c^nd era]i sub du[?

Teoria gestaltist\
În prima jum\tate a secolului XX, un grup de psihologi germani au studiat modul în care
mintea noastr\ organizeaz\ senza]iile în percep]ii cu în]eles. Ideea lor de baz\ a fost aceea
c\ percep]ia nu este o simpl\ sum\ de senza]ii. Ei au precizat c\ fundamental în percep]ie
este întregul sau forma, [i nu p\r]ile componente. Curentul lansat de ace[tia în psihologie
poart\ numele de gestaltism, din termenul german Gestalt, care desemneaz\ o entitate care
are sens, un întreg indivizibil, o form\ perfect\. Convin[i c\ întregul reprezint\ mai mult
dec^t suma p\r]ilor, fondatorii psihologiei gestaltiste au
sus]inut c\ percep]ia vizual\ este un proces activ, nu o
simpl\ însumare de linii [i puncte.

S\ presupunem c\ într-o camer\ întunecat\ ata[a]i un bec
aprins de una dintre spi]ele de la o roat\ de biciclet\,
aproape de marginea ro]ii, ca în figura nr. 1a. Ce vedem
dac\ rostogolim roata în linie dreapt\? Bineîn]eles c\ nu
vedem roata, pentru c\ în camer\ este întuneric; vom
distinge doar o d^r\ luminoas\ de forma unor semicercuri,
a[a cum arat\ [i traseul cu linie întrerupt\ din figur\. Mai
departe, s\ a[ez\m becul aprins chiar în centrul ro]ii (fig.
nr. 1b). Rostogolirea ro]ii prin înc\pere ne va determina

Figura nr. 1. ~ntregul este
mai mult dec^t suma p\r]ilor
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a)

b)

c)

d)

Figura nr. 2. Figuri reversibile

Figura nr. 3. Principiul proximit\]ii

Figura nr. 4. Principiul similarit\]ii

Figura nr. 5. Principiul continuit\]ii

Figura nr. 6. Principiul `nchiderii
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s\ vedem o d^r\ luminoas\ dreapt\. Ce se înt^mpl\ îns\
dac\ vom folosi dou\ becuri, unul ata[at de centrul ro]ii [i
cel\lalt pus pe margine? Vom percepe dou\ d^re luminoase, a[a cum sunt liniile întrerupte desenate în figura
nr. 1c? A[a ne-am a[tepta la prima vedere. Cu toate
acestea, ceea ce se percepe în realitate este un cerc luminos
care se deplaseaz\ prin înc\pere (fig. nr. 1d).

Exemplul de mai sus ilustreaz\ c\ percep]ia unui întreg,
a unei configura]ii nu se reduce doar la percep]ia sumei
p\r]ilor lor componente; pe parcursul acestui proces,
noi c\ut\m activ leg\turile care exist\ între p\r]i, astfel
c\ produsul final al percep]iei va reflecta tocmai aceste
leg\turi.
Conform teoriei gestaltiste, primul pas în trecerea de
la senza]ii la percep]ie este separarea obiectului de fondul
percep]iei. În via]a cotidian\, procesul de separare se
desf\[oar\ instantaneu [i rareori suntem con[tien]i de el.
Separarea obiectului de fond sau context arat\ faptul c\
percep]ia noastr\ este un proces activ [i selectiv, pe care îl
putem controla uneori în mod con[tient. Un exemplu în
acest sens îl constituie figurile reversibile (fig. nr. 2).
La toate figurile reversibile, c^nd v\ schimba]i punctul
de concentrare a percep]iei, se schimb\ [i în]elesul acesteia, iar  ceea ce este [i mai important  cel\lalt sens v\
este temporar inaccesibil. Spre exemplu, `n figura nr. 2c,
c^nd percepe]i fa]a [i nasul unui b\rbat, acest context
aproape v\ for]eaz\ s\ vede]i restul p\r]ii din figur\ ca
un saxofon, iar fa]a femeii nu mai este perceput\.
Chiar dac\ nu au reu[it s\ explice cum se produce
percep]ia, psihologii gestalti[ti au r\mas cunoscu]i mai
ales pentru c\ au descoperit legile dup\ care mintea noastr\
organizeaz\ ceea ce vedem. Prezent\m în continuare cele
mai importante principii gestaltiste ale percep]iei.

Legile gestaltiste ale percep]iei
Principiul proximit\]ii: tendin]a de a percepe obiectele
care sunt mai apropiate ca f\c^nd parte din acela[i grup.
Astfel se explic\ de ce obiectele desenate în figura nr. 3
sunt percepute ca form^nd patru grupuri diferite.
Principiul similarit\]ii: stimulii sau obiectele similare
au tendin]a de a fi grupate în aceea[i unitate perceptual\.
Astfel, cercule]ele din figura nr. 4 sunt percepute ca fiind
grupate orizontal sau vertical, în func]ie de similaritatea
lor (cercule]e pline sau goale).
Principiul continuit\]ii: stimulii vizuali care sunt situa]i
unii în continuarea celorlal]i au tendin]a de a fi grupa]i
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împreun\. Astfel, liniile din figura nr. 5 este mult mai probabil s\ fie interpretate (grupate)
ca triunghi dec^t ca trei unghiuri diferite.
Principiul închiderii: dac\ o figur\ (form\) cunoscut\ are por]iuni care lipsesc, avem
tendin]a de a umple aceste lipsuri [i de a crea, de a percepe obiectul în întregime. În
figura nr. 6 avem tendin]a de a vedea un cal alungit mascat de un paravan (de[i la fel de
bine pot fi doi cai) [i un om introdus într-un cub (procedeu deseori folosit de unii
iluzioni[ti).
Principiul bunei forme: este de fapt un principiu mai general,
care uneori le cuprinde [i pe cele anterioare [i care precizeaz\ c\ în
percep]ia vizual\ avem tendin]a de a vedea [i grupa stimulii în
figuri simple [i simetrice, chiar dac\ în realitate ei pot fi aranja]i [i
în alt mod. Astfel, imaginea din figura nr. 7 tinde s\ fie perceput\ Figura nr. 7. Principiul
ca un romb încadrat de dou\ linii verticale, chiar dac\ în realitate ea
bunei forme
putea fi ob]inut\ [i prin al\turarea a dou\ litere K a[ezate simetric.
Cu toate c\ nu explic\ procesele prin care reu[im s\ transform\m senza]iile noastre în
percep]ii, meritul psihologilor gestalti[ti r\m^ne acela de a fi descoperit legile ce guverneaz\ fenomenul.

Constan]a percep]iei
Tr\im într-un mediu aflat în continu\ mi[care [i transformare. {i totu[i, continu\m s\
avem acelea[i experien]e perceptuale, chiar dac\ stimulii din jurul nostru se schimb\.
Imagina]i-v\ c\ privim automobilele pe o strad\. Pe m\sur\ ce se apropie de noi, se
modific\ at^t forma lor (ea depinde de unghiul din care le vedem), c^t [i m\rimea (vedem
m\rimea real\ doar atunci c^nd automobilul se afl\ chiar în dreptul nostru). Cu toate
acestea, noi percepem automobilul ca fiind acela[i obiect, av^nd o form\ [i o m\rime
constante. Percepem o u[\ care se deschide ca av^nd aceea[i form\ (de[i din unghiul din
care o privim se modific\) sau percepem m^na unei persoane ca fiind constant\, de[i
m\rimea ei în c^mpul perceptiv cre[te atunci c^nd este îndreptat\ spre noi. Fenomenul este
cunoscut sub numele de constan]\ perceptual\.
Constan]a percepþiei se refer\ la perceperea obiectelor ca av^nd form\ [i m\rime
constante, indiferent de unghiul din care sunt privite.
Consecin]a fenomenului de mai sus este recunoa[terea mult mai u[oar\ a obiectelor.
Constan]a perceptual\ se realizeaz\ prin ajustarea [i corectarea informa]iilor senzoriale
variate ce provin de la obiecte. F\r\ aceast\ aptitudine, noi am g\si lumea înconjur\toare
foarte confuz\ [i mereu schimb\toare. Cu ajutorul constan]ei perceptive suntem capabili ca
atunci c^nd ne form\m o reprezentare stabil\ a unui obiect s\ îl putem recunoa[te ori de
c^te ori ne înt^lnim cu acesta [i sub orice unghi l-am privi.
Exist\ [i alte constan]e ale percep]iei (de exemplu, constan]a luminozit\]ii obiectelor 
perceperea luminozit\]ii unui obiect ca fiind constant\, de[i în realitate marginile obiectelor au str\lucire diferit\ de mijlocul acestora); ele sunt aplicabile [i altor sim]uri, nu
numai v\zului (de exemplu, nu auzim sunetul metronomului ca fiind un tac-tac monoton,
regulat, ci avem tendin]a de a-l organiza, adic\ auzim tic-tac, tic-tac).
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Percep]ia spa]ial\
V-a]i întrebat vreodat\ cum percepem noi obiectele [i spa]iul tridimensional, de[i pe
retin\ se formeaz\ imagini bidimensionale? Vederea obiectelor în trei dimensiuni, numit\
[i perspectiva sau percep]ia spa]ial\, ne permite s\ estim\m cu precizie forma lor, dar [i
s\ apreciem destul de exact distan]a dintre obiecte sau de la noi p^n\ la ele. Imagina]i-v\
c^t de important\ este percep]ia spa]ial\ în navigarea [i orientarea noastr\ prin mediul
înconjur\tor; f\r\ aceast\ aptitudine ne-am ciocni mereu de obiectele din jur [i nu am mai
putea, spre exemplu, s\ apuc\m sau s\ manipul\m diverse
obiecte.
Cum se realizeaz\ totu[i percep]ia ad^ncimii? Psiho indicatori monoculari
logii au ar\tat c\ exist\ dou\ tipuri de informa]ii de care ne
 indicatori binoculari
folosim în acest proces: indicatorii monoculari (informa]ii
dup\ care apreciem ad^ncimea fie [i privind doar cu un
singur ochi) [i indicatorii binoculari (informa]ii pentru
care avem nevoie s\ privim cu ambii ochi).

Indicatorii monoculari
Cei mai importan]i indicatori monoculari ai ad^ncimii sunt: m\rimea relativ\ a
obiectelor, interpozi]ia [i perspectiva liniar\. S\ îi analiz\m pe r^nd.
M\rimea relativ\ se refer\ la faptul c\ obiectele mai dep\rtate par c\ sunt mai mici
(imaginea lor pe retin\ este mai mic\) dec^t obiecte similare ca m\rime, dar mai apropiate.
Intervine aici constan]a perceptual\ a m\rimii, despre care am vorbit anterior.
Interpozi]ia se refer\ la faptul c\ obiectele mai dep\rtate
sunt acoperite în c^mpul nostru vizual de cele mai
apropiate. Lipsa interpozi]iei ne face s\ apreciem gre[it
 m\rime relativ\
distan]ele (spre exemplu, dac\ privim un obiect pe un
 interpozi]ie
c^mp, unde nu avem repere sau obiecte care se interpun [i
 perspectiv\ liniar\
la care ne putem raporta).
Perspectiva liniar\ descrie faptul c\ liniile paralele care
se dep\rteaz\ de noi par c\ se înt^lnesc. Cu c^t ele converg
mai mult, cu at^t distan]a este perceput\ mai bine.
Perspectiva liniar\ [i m\rimea relativ\ sunt responsabile de unele accidente petrecute la
intersec]ia c\ilor ferate cu [oselele. Din cauza lor, oamenii au tendin]a de a supraestima
distan]a la care se afl\ trenul fa]\ de ei (m\rimea foarte mare a trenului [i percep]ia ei
relativ\ fac ca, privit de pe [ine, frontal, s\ par\ c\ trenul se mi[c\ mai încet dec^t în
realitate sau c\ el se afl\ mult mai departe). De altfel, [i pe unele oglinzi retrovizoare ale
automobilelor fabrican]ii avertizeaz\ c\ obiectele reflectate în oglind\ sunt mult mai
apropiate dec^t par.

Indicatorii binoculari
Doi dintre indicatorii binoculari au fost studia]i mai detaliat: disparitatea retinian\ [i
convergen]a ocular\.
Disparitatea retinian\ se refer\ la faptul c\ imaginile care se formeaz\ pe retin\ sunt
u[or diferite, datorit\ distan]ei dintre ochi (aproximativ 7 cm). Pute]i face un mic experiment pentru a v\ convinge de acest lucru. Duce]i-v\ una dintre m^ini la 15-20 cm în fa]a
ochilor. Închide]i alternativ c^nd un ochi, c^nd cel\lalt [i ve]i vedea c\ m^na pare s\ se
deplaseze în c^mpul vostru vizual.
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Atunci c^nd cele dou\ imagini diferite, provenite de la
cei doi ochi sunt combinate, ceea ce rezult\ este o imagine
tridimensional\. Acest efect este speculat de unele dispo disparitate
zitive pentru a crea efecte spectaculoase. Spre exemplu, în
retinian\
unele parcuri de distrac]ii oamenii primesc ochelari speciali
 convergen]\
cu ajutorul c\rora pot urm\ri filme tridimensionale. Ele au
ocular\
fost realizate film^nd ac]iunea cu dou\ camere simultan,
a[ezate la 7 cm una de alta (c^t distan]a dintre ochi), iar
fiecare camer\ utilizeaz\ un filtru special (o camer\  un filtru albastru, cealalt\  un filtru
ro[u). Ochelarii spectatorilor sunt [i ei construi]i astfel înc^t o lentil\ filtreaz\ doar
imaginile albastre, iar cealalt\ lentil\  doar imaginile ro[ii. Astfel, oamenii vor vedea cu
un ochi ceea ce a filmat o camer\, iar cu cel\lalt  imagini de la cealalt\ camer\. Rezultatul
acestor combin\ri este o imagine tridimensional\. (F\r\ ochelarii speciali, cu ochiul liber,
filmul este neclar [i abia dac\ putem distinge siluetele.)
Convergen]a ocular\ desemneaz\ faptul c\ globii no[tri oculari au capacitatea de a se
orienta în unghiuri diferite unul fa]\ de cel\lalt, pe m\sur\ ce un obiect se apropie sau se
dep\rteaz\ de noi. Urm\ri]i ochii unui coleg care prive[te un obiect mic ce i se apropie de
nas [i ve]i constata c\ el pare s\ î[i încruci[eze ochii pe m\sur\ ce distan]a dintre obiect
[i ace[tia scade. Atunci c^nd al]i indicatori ai ad^ncimii lipsesc, creierul se folose[te în
ultim\ instan]\ de convergen]a ocular\ pentru a estima distan]a p^n\ la un obiect.

Percep]ia mi[c\rii
C^nd un fotbalist love[te mingea pasat\ de un coechipier cu piciorul, cel mai important
factor este aprecierea mi[c\rii. Cum este el capabil s\ aprecieze mi[carea [i traiectoria
unui obiect relativ mic [i care se deplaseaz\ uneori cu o vitez\ de peste 60 km/h? Un prim
r\spuns îl g\sim în faptul c\ noi, c^nd percepem, separ\m obiectul de fondul percep]iei.
{i în aceast\ situa]ie, fotbalistul separ\ mingea (obiect în mi[care) de fondul percep]iei (de
exemplu, gazon, relativ static), ceea ce îi permite s\ aprecieze mi[carea. În al doilea r^nd,
constan]a m\rimii ne spune c\ un obiect care se apropie (sau se dep\rteaz\) de noi nu î[i
schimb\ în realitate m\rimea, ci pozi]ia. Nu în ultimul r^nd, mi[c\rile capului sau ale
globilor oculari, atunci c^nd urm\rim un obiect în mi[care, ne furnizeaz\ informa]ii
despre pozi]ia [i mi[carea lui.
{i totu[i, cele prezentate mai sus nu ar explica complet percep]ia mi[c\rii, dac\ ochii
no[tri nu ar mai avea înc\ o proprietate: persisten]a imaginii retiniene. Ea se refer\ la
faptul c\ un stimul luminos creeaz\ pe retin\ o imagine care nu dispare imediat (oric^t de
scurt ar fi ac]ionat stimulul), ci persist\ aproximativ o zecime de secund\. F\r\ aceast\
proprietate, noi am percepe toate mi[c\rile sacadat (aminti]i-v\ cum îi vede]i mi[c^ndu-se
pe ceilal]i `ntr-un loc unde exist\ lumin\ stroboscopic\, o lamp\ str\lucitoare, ca un blitz
foto, care se aprinde pentru scurt timp la anumite intervale). Persisten]a imaginii retiniene
determin\ ca ceea ce vedem noi la cinematograf s\ fie o mi[care continu\, natural\, de[i
în realitate ne sunt prezentate aproximativ 24 de fotografii
pe secund\, care surprind pozi]ii diferite ale actorilor.

Iluziile perceptive
Iluziile fizice sunt cauzate de distorsiuni ale informa]iilor
care ajung la organele noastre de sim] (cum ar fi imaginea
b\]ului fr^nt pe jum\tate scufundat în ap\), în timp ce

 iluzii fizice
 iluzii perceptive
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iluziile perceptive sunt produse de anumite elemente ale stimulilor care  ac]ion^nd
combinat  ne creeaz\ o percep]ie deformat\ sau chiar imposibil\ (de exemplu, majoritatea
iluziilor magicienilor).
Majoritatea iluziilor perceptive sunt de fapt cauzate de
prea buna func]ionare a mecanismelor percep]iei, în special
de constan]ele perceptuale [i legit\]ile gestaltiste, care în
majoritatea cazurilor ne sunt folositoare.
S\ analiz\m c^teva iluzii optice [i s\ vedem cauzele lor.
a)
Privi]i imaginile a) [i b) ale figurii nr. 8. La prima
vedere avem tendin]a de a aprecia mon[trii din imaginea a)
[i barele din imaginea b) ca fiind inegale. Dac\ îns\ lua]i
o rigl\ [i le m\sura]i, ve]i constata c\ ele sunt identice.
Ce anume determin\ aceast\ percep]ie incorect\? Pe
de o parte, perspectiva liniar\ ne spune c\ avem un
obiect situat mai aproape [i unul situat mai departe ([i nu
unul situat mai sus [i altul mai jos pe pagin\), iar pe de
alt\ parte constan]a m\rimii ([i m\rimea relativ\) ne spune
c\ fiin]ele (ca [i obiectele) sunt în realitate constante, nu î[i
modific\ m\rimea. În acest fel, percep]ia noastr\ subiecb)
tiv\ este aceea c\  de[i imaginile care se formeaz\ pe
retina ochilor no[tri sunt egale  fiin]a sau obiectul mai
dep\rtat trebuie s\ fie mai mare dec^t cel apropiat. Observa]i c\ iluzia nu este dat\ de informa]iile senzoriale (care
sunt corecte), ci de interpretarea lor, adic\ de percep]ie.
Figura nr. 9 prezint\ o alt\ iluzie. Cercurile situate în
Figura nr. 8. Iluzie optic\ cauzat\
mijlocul celorlalte cercuri par de m\rimi diferite, de[i în
de perspectiva liniar\
realitate ele sunt identice.
[i constan]a m\rimii
În acest caz, explica]ia ]ine de percep]ia m\rimii relative
a celor dou\ cercuri din mijloc. În primul r^nd, conform
primului principiu gestaltist (vi-l mai aminti]i?), noi percepem dou\ grupuri de obiecte. În al doilea r^nd, neav^nd
alt context dec^t cercurile din jur, noi estim\m m\rimea
celor din mijloc prin raportare la contextul în care se g\se[te
fiecare dintre ele. Astfel, cercul din mijloc-st^nga este
perceput ca fiind mare (el este într-adev\r mai mare dec^t
cele din jur), iar cel din dreapta  ca fiind mic. F\r\ s\
Figura nr. 9. Iluzie optic\ cauzat\ vrem, atunci c^nd privim întreaga imagine, extindem
de compara]ia relativ\ [i context
aceast\ evaluare [i atunci c^nd compar\m cele dou\ cercuri.

Pornind de la cele prezentate în capitolul de fa]\, încerca]i
s\ explica]i iluzia din figura nr. 10, unde cele dou\ linii
orizontale par inegale.

Figura nr. 10. Iluzia Müller-Lyer
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În încheiere, v\ reamintim c\ senza]iile se refer\ la receptarea informa]iilor din mediul
înconjur\tor, iar percep]ia  la interpretarea lor subiectiv\. Modul în care noi percepem
lumea în care tr\im este foarte mult influen]at de experien]ele noastre. Dac\ am fi avut
experien]e diferite p^n\ acum, am percepe lumea diferit.

Influenþe individuale ºi culturale asupra percepþiei
Anumite caracteristici personale pot influenþa procesul de percepþie. Copiii sãraci estimau
monezile ca fiind mai mari decât copiii proveniþi din familiile bogate. S-a constatat cã este
mult mai probabil ca persoanele înfometate sã perceapã tablourile ambigue ca reprezentând
hranã, în comparaþie cu persoanele care abia au mâncat. Femeile se percep mai atractive
sexual atunci când sunt înconjurate de bãrbaþi decât atunci când nu sunt înconjurate de
ace[tia.

1. Daþi exemple de adaptare a organelor senzoriale pentru fiecare simþ în parte.
2. Explicaþi de ce oamenii nu pot aprecia înãlþimea obiectelor la fel de bine precum
lungimea acestora.
3. Faptul cã interiorul unui container pare mai voluminos privit din interior decât din
exterior este o iluzie perceptivã sau una opticã? Argumentaþi rãspunsul.
4. Dacã într-o salã de sport intensitatea luminii este de 1.000 de lucºi, cu câþi lucºi trebuie
sã creascã aceastã intensitate pentru ca spectatorii sã sesizeze diferenþa de luminã?
5. Gãsiþi alte exemple de interacþiune a analizatorilor.
6. Daþi exemple de contrast senzorial succesiv ºi simultan.

3.2. Reprezent\rile
Sã presupunem cã, plimbându-vã pe stradã, ajungeþi în faþa unui autoturism care vã atrage
atenþia. Vã opriþi în dreptul lui ºi îl priviþi cu atenþie, examinând toate detaliile (forma,
mãrimea, culoarea, spaþiul din interior, dispunerea aparatelor de bord etc.). Imaginea de
ansamblu a autoturismului, care integreazã toate elementele sale componente, este o
imagine perceptivã. Apoi vã continuaþi plimbarea ºi, dupã un timp, vã vine în minte
imaginea autoturismului pe care l-aþi vãzut cu câtva timp în urmã. Aceastã imagine a
autoturismului, care acum lipseºte din câmpul vostru perceptiv, este o reprezentare.
Un prim aspect pe care trebuie sã-l sesizãm este cã imaginea autoturismului privit
anterior nu dispare din mintea voastrã, ci se pãstreazã ºi o puteþi activa dupã un timp, chiar
dacã obiectul nu mai este prezent în faþa voastrã.

Definirea ºi caracterizarea reprezentãrilor prin comparaþie cu percepþia
Capacitatea de a re-construi imaginea în lipsa contactului direct cu obiectul, care
permite cunoaºterea obiectului în absenþa lui, dar cu condiþia ca el sã fi acþionat
anterior asupra organelor de simþ, poartã denumirea de reprezentare.
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Imaginile respective ne sunt foarte familiare. Ne amintim chipul unui prieten, al bunicii
sau imaginile unor obiecte care nu sunt în prezent în faþa noastrã. Ele sunt destul de vii ºi
asemãnãtoare, dar nu total identice cu cele reale.
Reprezentãrile nu sunt aºadar simple reproduceri ale imaginilor anterior percepute, ci
o re-construcþie în plan mental, o transformare a imaginilor de la care s-a pornit iniþial.
În acelaºi timp, transformarea nu este totalã deoarece sunt pãstrate elementele importante
ale imaginii anterioare. Dacã aceastã identitate nu s-ar pãstra, nu am mai putea vorbi de o
re-prezentare (o nouã prezentare) a imaginii anterioare, ci de imaginarea unui obiect
nou, total deosebit de cel perceput anterior.
Sã revenim la percepþia ºi reprezentarea autoturismului. Când automobilul este în faþa
voastrã, imaginea lui conþine toate detaliile, toate însuºirile intuitive ºi figurative ale
acestuia, în timp ce imaginea din reprezentare, deºi pãstreazã aspectele intuitive ºi
figurative, este lipsitã de detalii, reþinându-se doar elementele esenþiale ale unui autoturism,
elemente care-l fac sã fie diferit de un camion, tramvai, autobuz, bicicletã etc.
Din cele prezentate mai sus desprindem câteva asemãnãri între percepþii ºi reprezentãri:
1) Cele douã imagini se aseamãnã prin faptul cã ambele cuprind însuºiri intuitiv-figurative,
adicã sunt imagini concrete ale unui obiect  în cazul nostru, imaginea concretã a
unui automobil.
2) Ambele imagini sunt unitare, în sensul cã cea din reprezentare redã obiectul anterior
perceput în ansamblul sãu.
3) Atât percepþia, cât ºi reprezentarea produc efecte fiziologice. Dacã vedem o lãmâie
sau doar dacã o evocãm prin imagine, în ambele cazuri se produce salivaþia.
4) Atât în percepþie, cât ºi în reprezentare acþiunile practice ale subiectului cu obiectele
au un rol important. Prin activitatea practicã de explorare a obiectelor, prin exerciþii
repetate, se formeazã schemele perceptive, care vor contribui la organizarea informaþiei atunci când un obiect este perceput. Schemele nu sunt înnãscute, ci dobândite
prin experienþã. Experienþa perceptivã stã la baza formãrii reprezentãrilor, proces
care, la rândul sãu, este influenþat de acþiunile practice. Experienþa anterioarã cu
obiectele faciliteazã reliefarea ºi selectarea unor însuºiri, dar ºi estomparea altora.
Acest aspect se reflectã în structura imaginii din reprezentare, care este unitarã, dar
schematicã. Imaginea este unitarã pentru cã obiectul este redat în ansamblul sãu,
dar schematicã pentru cã se reþin doar însuºirile caracteristice ale acestuia.

S\ presupunem c\ privi]i un cric aflat în portbagajul unui autoturism. În acest caz, prin
simpla contemplare, ve]i avea imaginea unui dispozitiv metalic de form\ paralelipipedic\. Dac\ nu a]i folosit niciodat\ un astfel de dispozitiv [i nici nu a]i v\zut cum se
folose[te, caracteristica esen]ial\ a imaginii obiectului va fi forma. Utilizarea efectiv\ a
dispozitivului determin\ extragerea altor aspecte caracteristice. Ne referim la elementele de fixare a dispozitivului pentru a permite ridicarea unor greut\]i prin împingere de
jos în sus, precum [i la elementele mecanismului de împingere (o manivel\ legat\ de o
tij\ prev\zut\ cu filet). Trecerea de la simpla contemplare la ac]iunea practic\ modific\
modul de structurare a imaginii.

5) Atât percepþia, cât ºi reprezentarea sunt însoþite de miºcare. În cazul percepþiei
constatãm prezenþa miºcãrii globilor oculari atunci când sunt explorate contururile
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obiectelor, miºcarea degetelor pe suprafaþa obiectelor pentru cunoaºterea asperitãþii
sau schimbarea poziþiei, a posturii capului pentru a observa mai bine un obiect
plasat într-un unghi nefavorabil.
În cazul reprezentãrilor, imaginarea unor miºcãri provoacã uºoare contracþii ale
muºchilor de care nu vã daþi seama. Un gimnast sau un sportiv care practicã
sãriturile în apã, se concentreazã înainte de a evolua, timp în care îºi reprezintã
miºcãrile. Imaginile sunt însoþite de acte ideomotorii, ce presupun doar reprezentarea miºcãrilor viitoare. Deseori, imaginile respective sunt folosite în ºedinþele
de antrenament.
6) Imaginile din percepþie ºi cele din reprezentare au un înþeles, o semnificaþie. Dacã
priviþi o vazã aflatã pe masã, semnificaþia imaginii este legatã de utilitatea practicã
a obiectului, în acest caz, un obiect în care se pun flori. Imaginea obþinutã prin
reprezentarea acestui obiect are aceeaºi semnificaþie, dar ea o poate evoca ºi pe cea
a unui buchet de crizanteme ce au stat cândva în vazã. Semnificaþia imaginii din
reprezentare este deci mai bogatã, aduce mai multe informaþii.
7) Limbajul are un rol important pentru ambele procese psihice. În cazul percepþiei,
mecanismele verbale au rol de integrator, iar pentru reprezentare, rol de reglator.
Funcþia integratoare a cuvântului pentru percepþie este evidenþiatã atunci când
prezentãm unor subiecþi imagini lacunare (din care lipsesc anumite pãrþi). Dacã le
cerem acestora, fãrã sã dãm nici o indicaþie verbalã, sã recunoascã obiectul din
imagine, timpul de recunoaºtere este mai mare. Dacã specificãm cã obiectul respectiv face parte din categoria pieselor de mobilier, timpul de recunoaºtere este mai
mic. Diferenþa se explicã prin faptul cã indicaþia verbalã de tipul Ce obiect de
mobilier este prezentat în aceastã imagine? faciliteazã organizarea elementelor
percepute într-un ansamblu unitar ºi integral.
Rolul reglator al cuvântului pentru reprezentare se manifestã astfel:
 cu ajutorul cuvântului evocãm reprezentãri deja formate. De exemplu, spun bunicã
ºi evoc imaginea bunicii;
 cu ajutorul cuvântului putem construi imagini mai bogate sau putem schematiza
respectivele imagini. Dupã ce am evocat imaginea bunicii, putem activa, cu ajutorul
cuvintelor, detalii pentru a descrie portretul bunicii (ochi, pãr, talie etc.);
 cuvântul ajutã la înlãnþuirea unor serii de imagini. O datã cu activarea chipului
bunicii putem evoca ºi imagini ale contextului spaþial în care a fost perceputã
bunica: peisaj, casã etc.;
 cu ajutorul cuvântului putem organiza ºi transforma imaginile;
Organizarea imaginilor se referã, în principal, la categorizare, adicã la introducerea
mai multor obiecte în aceeaºi clasã pe baza unor caracteristici esenþiale comune: masa,
scaunul, dulapul, biroul etc., toate pot fi înglobate într-o categorie mai largã, desemnatã
prin cuvântul mobilier.
Transformarea imaginii cu ajutorul cuvântului este o problemã mai complexã,
constând, de obicei, în îmbogãþirea ei prin relaþionarea cu alte imagini. De pildã, dacã
spunem deºert ne reprezentãm imediat pustietatea unor orizonturi, nisipurile fierbinþi,
aerul sufocant ºi soarele torid. Dar dacã pronunþãm cuvântul oazã, imaginea deºertului
se îmbogãþeºte considerabil, transformându-se chiar dintr-un þinut pustiu într-unul fertil,
în care existã apã, umbrã ºi curmali.

 cuvântul integreazã reprezentãrile în procesul gândirii ºi al imaginaþiei.
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Un exemplu l-ar putea constitui metafora  o figur\ de stil reprezentat\ printr-un substantiv,
prezent\ deci sub forma unei imagini, care pentru a-[i face în]eleas\ semnifica]iile
necesit\ o judecat\, o interpretare, cu alte cuvinte, interven]ia mecanismelor gândirii.
Imaginea metaforic\ este adus\ în gândire prin cuvânt: astfel, sintagma Lumina ce-o
simt n\v\lindu-mi în piept  (Lucian Blaga, Lumina) integreaz\ reprezentarea simbolic\
a no]iunii de lumin\ în procesul gândirii, în urma c\ruia se poate ajunge la conota]ii, la
semnifica]iile încifrate pe care a vrut s\ le transmit\ artistul.
Regizorul transpune prin cuvânt (indica]ii regizorale) propria viziune asupra modului în
care trebuie s\ joace actorii, transformând, prin prisma subiectivit\]ii [i a imagina]iei
sale, scena jucat\ [i creând ceva nou.

Existã ºi aspecte prin care reprezentãrile se deosebesc de percepþii:
1) Percepþia este o imagine primarã, se formeazã numai prin acþiunea directã a
obiectelor asupra organelor senzoriale, în timp ce reprezentarea este o imagine
secundarã, formatã pe baza informaþiilor perceptive, dar în absenþa obiectelor din
câmpul perceptiv.
2) Percepþia este o imagine integralã, bogatã în conþinut. Ea structureazã într-un
ansamblu, unitar ºi integral, elementele obiectului perceput ºi cuprinde detaliile
acestuia. Reprezentarea este o imagine schematicã deoarece se reþin doar aspectele
esenþiale ale obiectului perceput anterior.
Dac\ vedem o barc\, imaginea con]ine detalii referitoare la m\rime, culoare, materialul
din care este construit\, prezen]a velelor etc. În reprezentarea unui b\rci r\mân doar
însu[irile importante, caracteristice obiectelor care fac parte din aceast\ categorie.
Însu[irile respective vor fi legate mai ales de forma obiectului ce permite plutirea pe
ap\.

3) Percepþia este contextualã, în timp ce reprezentarea este ruptã de contextul spaþio-temporal. Când percepem un obiect, percepem ºi alte obiecte prezente în câmpul
nostru perceptiv ºi, în acelaºi timp, avem informaþii despre momentul producerii
fenomenului.
S\ presupunem c\ v\ afla]i într-o excursie la mare [i admira]i într-o diminea]\ senin\
r\s\ritul soarelui. Imaginea soarelui, care parc\ apare din ap\, [i reflexia luminii v\
fascineaz\, dar, în acela[i timp, observa]i [i câteva vapoare ce navigheaz\ în apropierea ]\rmului. {ti]i c\ este diminea]\ [i con[tientiza]i momentul recept\rii imaginii.
Dup\ un timp, v\ aminti]i de imaginea feeric\ a r\s\ritului de soare. Ea este deta[at\
de contextul în care a]i perceput-o. Vapoarele nu mai apar [i nici informa]iile referitoare
la momentul în care a]i admirat r\s\ritul soarelui.

4) În percepþie existã conºtiinþa prezenþei obiectului în câmpul perceptiv, în timp ce în
reprezentare avem conºtiinþa absenþei obiectului. În percepþie existã conºtiinþa
realitãþii obiectului, în timp ce în reprezentare existã o conºtiinþã a subiectivitãþii
imaginii. De fapt, în reprezentare, realul este o reconstrucþie mentalã a lumii
exterioare.
5) Percepþia se limiteazã la aspectele aparente, de suprafaþã, în timp ce reprezentarea
trece dincolo de aparenþe ºi devine o imagine panoramicã, poate pãtrunde în
interioritatea obiectului perceput anterior.
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S\ presupunem c\ ave]i în fa]a voastr\ un ceas de[tept\tor. Dac\-l privi]i din fa]\,
imaginea care se formeaz\ cuprinde detalii despre forma, culoarea [i cadranul ceasului
(distribu]ia acelor [i a numerelor ce indic\ ora). Dar, în acela[i timp, pute]i activa [i
informa]ii despre partea nev\zut\ a lui. Ele vizeaz\ chei]ele plasate în spate [i care
sunt folosite pentru mi[carea acelor [i tensionarea arcului. Mai mult, pute]i activa [i
imaginea mecanismului interior (ro]i din]ate, angrenaje, arcul de o]el), elemente care
determin\ func]ionarea ceasului. Toate elementele date apar simultan în reprezentare,
fapt care v\ ajut\ s\ în]elege]i modul de func]ionare a ceasului.

6) Efectele generalizãrii intuitive sunt mai pronunþate în reprezentare faþã de percepþie.
Imaginea din reprezentare nu este o reproducere fidelã a percepþiei, deoarece în
producerea reprezentãrilor sunt implicate operaþiile intelectuale. În urma perceperii
repetate a obiectelor din realitate, prin prelucrãri mentale, se reþin aspectele
caracteristice, esenþiale ºi se eliminã cele mai puþin importante. Este vorba despre
un proces de abstractizare care contribuie la formarea unei imagini tip a unui model
sintetic. Modelul este extins apoi la toate obiectele ce aparþin unui grup, adicã fac
parte dintr-o categorie.
Reprezentãrile generalizate sunt numite preconcepte, deoarece imaginea-tip este un
simbol generalizator ºi poate sã înlocuiascã orice obiect din grupul de obiecte.
În imaginea-tip a unui scaun se vor reþine elementele obiectului care folosesc susþinerii
unei persoane ce se aºazã (picioare, placa pe care ne aºezãm, spãtar).
Iatã o posibilã imagine-tip a scaunului. Ea este extinsã la toate obiectele ce
fac parte din categoria datã, indiferent de numãrul de picioare, forma spãtarului, mãrimea obiectului sau de culoarea materialului din care este confecþionat.
Simbolul este extins ºi la scaunele pe care le aveþi acasã, la cele dintr-o
cofetãrie, salã de festivitãþi etc.

Când vorbim de generalizare intuitivã, prezentã în reprezentare, trebuie sã menþionãm
cã printr-o reconstrucþie mentalã ne formãm imagini care nu au un corespondent în
realitate. Acestea sunt construcþii mentale noi, ce pornesc de la reprezentãrile individuale
ale obiectelor din categoria respectivã.
S\ ne imagin\m ni[te copii de la gr\dini]\ care sunt ruga]i de educator s\ selecteze
dintr-o mul]ime de triunghiuri, cercuri, p\trate, romburi de culori [i dimensiuni diferite
doar cercurile. Exersând opera]ia, ei vor reu[i, dup\ un timp, s\ realizeze o selec]ie
corect\. Apoi opera]ia de selec]ie se va repeta [i pentru p\trate, romburi, dreptunghiuri.
Exerci]iul poate continua introducând pe lâng\ forma obiectelor [i alte criterii de selec]ie
(de exemplu, numai p\tratele mici [i ro[ii). Observ\m c\ se percep [i apoi se reprezint\
succesiv elemente dintr-o categorie mai larg\, cea de figuri geometrice. Figurile geometrice sunt reprezent\ri generalizate, deoarece ele nu exist\ în realitate decât prin
formele particulare (cercuri, p\trate etc.) ce sunt introduse în aceast\ categorie. Tocmai
aici intervin opera]iile intelectuale, materializate, prin construc]ii [i reconstruc]ii mentale,
în reprezent\ri generalizate.
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7) În activitãþile practice, imaginile din reprezentare au o mai mare libertate faþã de
schema perceptivã formatã anterior.

+
-
În imaginea din stânga puteþi observa schema clasicã a
legãrii becurilor în serie (cea întâlnitã probabil în
manualul de fizicã), iar în imaginea din dreapta observaþi dispunerea becurilor într-o acþiune practicã  la
împodobirea bradului de Crãciun, unde schema perceputã anterior se modificã vizibil în funcþie de dorinþele noastre.

+
-

8) Percepþia se impune de la sine, este involuntarã ºi devine voluntarã numai atunci
când ne propunem sã observãm ceva sistematic. Dacã mergem pe stradã ºi auzim un
scârþâit de roþi, involuntar întoarcem capul ºi vedem maºina care a frânat brusc
pentru a evita un accident. Imaginile din reprezentare sunt voluntare, deoarece le
activãm când dorim ºi avem posibilitatea totodat\ sã le îndepãrtãm din minte dacã
vrem.
Reprezentarea este, în concluzie, un intermediar între percepþie ºi gândire, este o
percepþie regânditã. Prin natura sa intuitiv-figurativã se apropie de percepþie, iar prin
conþinut (simbol generalizat, o imagine-tip, prototip), de gândire. Fiind un preconcept
sau un concept figural (dupã J. Piaget), reprezentarea pregãteºte generalizarea conceptualã.

Funcþiile reprezentãrilor
1) Reprezentãrile au funcþia de prezentare, de readucere în minte, sub forma unor
simboluri figurative, imaginile percepute anterior.
Dac\ a]i fost într-o excursie la munte, ulterior pute]i reactiva imaginile peisajului pe care
l-a]i admirat. Ele nu sunt identice cu cele pe care le-a]i v\zut efectiv, ci reprezint\ numai
simboluri ale acestora.

2) Reprezentãrile sunt un sprijin pentru construirea sensului cuvintelor. S\ ne oprim la
semnificaþia cuvântului paralaxã. Una dintre semnificaþii se referã la unghiul sub
care se vede din centrul unui astru; distanþa dintre centrul pãmântului ºi un
observator de pe suprafaþa pãmântului; unghi maxim sub care se vede de pe un
astru raza terestrã corespunzãtoare locului de observaþie (Dicþionar enciclopedic
ilustrat, 1999, p. 695).
Pe baza definiþiei propoziþionale vom avea dificultãþi de înþelegere a semnificaþiei
cuvântului, mai ales dacã preocupãrile noastre pentru astronomie sunt reduse. Dar
dacã definiþia este însoþitã de o imagine, lucrurile se simplificã, confirm^nd dictonul
o imagine valoreazã cât o mie de cuvinte.
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Imaginea pe care o prezentãm mai jos clarificã foarte mult lucrurile. Unghiul notat
cu P reprezintã paralaxa.

3) Reprezentãrile sunt un punct de plecare ºi un suport intuitiv pentru desfãºurarea
unui ºir de raþionamente. Pentru a înþelege aceastã funcþie trebuie sã vã amintiþi
cum proceda învãþãtorul când folosea metoda graficã pentru rezolvarea unor probleme aritmetice sau cum procedaþi pentru a rezolva probleme de geometrie.
Reprezentarea graficã a datelor problemei, reformularea problemei prin reconstrucþia imaginii faciliteazã desfãºurarea unor raþionamente prin punerea în relaþie
a elementelor date.
4) Funcþia de concretizare a reprezentãrilor. Gândirea, ajunsã la un anumit nivel de
dezvoltare, nu mai opereazã cu imagini, mai ales când conceptele vehiculate au
un nivel înalt de abstractizare (nu existã un corespondent într-o imagine concretã). Când avem dificultãþi în a opera cu astfel de concepte apelãm la imagini
concrete.
Iat\, spre exemplu, conceptul de generozitate. Fiecare act de generozitate este diferit
de la o persoan\ la alta, dar ele pot fi grupate, deoarece împart o calitate comun\, a
face un bine necondi]ionat. Când d\m o defini]ie a termenului generozitate, defini]ia va
fi o afirma]ie ce include toate actele de generozitate [i le exclude pe cele de lips\ de
generozitate.

5) Reprezentãrile pregãtesc ºi controleazã generalizãrile din gândire. Introducerea
unui obiect într-o categorie se realizeazã pe baza asemãnãrilor intuitive cu celelalte
exemplare care fac parte din categoria respectivã. Pentru a introduce piersica în
categoria fruct vom face comparaþii mentale între forma, culoarea, aroma piersicii
ºi cele ale altor fructe.
6) Funcþia catharticã a reprezentãrii se referã la descãrcarea tensiunii în plan imaginar.
De exemplu, anumite dorinþe nesatisfãcute (nu am fost la mare vara trecutã) sunt
estompate în plan imaginar. Prin evocarea peisajului marin, a modului în care v-aþi
fi distrat pe litoral diminuaþi pentru moment tensiunea internã.
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1. Cãutaþi exemple prin care sã demonstraþi diferenþa dintre reprezentãrile individuale ºi
cele generale.
2. Daþi un exemplu prin care sã demonstraþi cã reprezentãrile generalizate sunt preconcepte.
3. Stabiliþi asemãnãrile ºi deosebirile dintre percepþii ºi reprezentãri.
4. Selectaþi o definiþie care prezinã dificultãþi de înþelegere ºi cãutaþi o formã de reprezentare
sub forma unei imagini.
5. Cãutaþi alte modalitãþi de transformare a reprezentãrilor în cadrul unor activitãþi practice.

4. Procese cognitive superioare
4.1. Gândirea
A [ti c\ noi, oamenii, g^ndim [i a explica ce este g^ndirea sunt lucruri foarte diferite.
Cogni]ia este termenul folosit de psihologi pentru a descrie g^ndirea, modul în care
acumul\m [i manipul\m cuno[tin]ele. Psihologii cognitivi[ti studiaz\ g^ndirea, felul în
care oamenii înva]\, organizeaz\ cuno[tin]ele, rezolv\ problemele. La prima vedere, aceste
obiective par simple: dac\ dorim s\ [tim ce sau cum g^nde[te cineva, de ce nu-l întreb\m
în mod direct, nu-i a[a? Uneori putem s\ proced\m a[a, alteori nu. De multe ori facem
lucrurile automat, f\r\ s\ fim con[tien]i de modul în care ra]ion\m; alteori avem intui]ii,
g^nduri care par s\ fi ap\rut din senin sau uneori g^ndim at^t de rapid înc^t ne este foarte
greu s\ ne reamintim to]i pa[ii ra]ionamentului.
Psihologii, într-un mod mai larg, definesc g^ndirea ca fiind manipularea reprezent\rilor mentale ale informa]iilor.
Probabil c\ trebuie s\ mai citi]i defini]ia înc\ o dat\, nu? S\ explic\m pu]in termenii
ei. Manipularea se refer\, în general, la orice transformare, combinare sau modificare a
reprezent\rilor mentale. Reprezent\rile mentale pot lua forma cuvintelor, a sunetelor, a
imaginilor vizuale, a ac]iunilor. Informa]ia se refer\ la semnifica]ia sau sensul acordat
modific\rilor energiei din mediul înconjur\tor (stimuli).
G^ndirea ia multe forme, este prezent\ la om de la cele mai fragede v^rste (copiii p^n\
la doi ani posed\ ceea ce numim g^ndire senzorio-motorie) [i evolueaz\ o dat\ cu
dezvoltarea individual\. Cel mai bine se poate eviden]ia modul în care g^ndim urm\rind
scopurile generale ale acestui proces: categorizarea, rezolvarea problemelor [i luarea
deciziilor.

Categorizarea
Înainte de a defini conceptul de categorizare ar trebui s\ r\spundem unor întreb\ri
fundamentale, legate de cuno[tin]e [i de necesitatea organiz\rii lor. De ce avem nevoie de
cuno[tin]e? În primul r^nd, acestea sunt folosite pentru a ne putea descurca [i comporta
adecvat în lumea înconjur\toare. Cuno[tin]ele stau la baza tuturor activit\]ilor [i comportamentelor noastre.
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De ce trebuie cuno[tin]ele s\ fie organizate? Nu este necesar doar s\ acumul\m [i s\
stoc\m experien]a personal\. Trebuie s\ o organiz\m într-o manier\ economic\ [i informativ\. Pentru a ilustra importan]a organiz\rii informa]iei în memorie vom face apel la
descrierea, foarte sugestiv\, a unui personaj, cu o memorie prodigioas\, dar incapabil de
categorizare, imaginat de celebrul scriitor sud-american Jorge Luis Borges:
 Funes î[i amintea nu numai fiecare frunz\ a fiec\rui copac din fiecare p\dure, dar de
asemenea [i fiecare moment în care le-a perceput sau imaginat.
El era, da]i-ne voie s\ nu uit\m, aproape incapabil de a genera orice fel de idee, în
sensul platonic al cuv^ntului. Nu numai c\ era foarte dificil pentru d^nsul s\ în]eleag\
c\ simbolul generic de c^ine includea o gr\mad\ de indivizi de diferite m\rimi [i
forme; dar îl deranja enorm faptul c\ c^inele v\zut la ora trei [i paisprezece minute
(dintr-o parte) avea acela[i nume cu c^inele v\zut la ora trei [i cincisprezece minute (din
fa]\). Propriul chip din oglind\, propriile m^ini îl surprindeau de fiecare dat\ c^nd [i le
vedea (Labirinturi).

Din fericire, nici o fiin]\ uman\ nu este ca acest personaj bizar (cel pu]in nu indivizii
s\n\to[i mental). Noi suntem capabili s\ identific\m categorii de obiecte, cum ar fi c^inii,
tocmai prin evitarea faptului de a ne reaminti fiecare c^ine pe care l-am v\zut, fiecare
form\ pe care ace[tia o vor fi avut.
Sistemul cognitiv uman (memoria în mod special) necesit\ o oarecare economie în
procesul de organizare a experien]ei anterioare, f\r\ de care adaptarea la mediul înconjur\tor, extrem de complex, ar fi imposibil\. Economia cognitiv\ se ob]ine prin structurarea
lumii înconjur\toare în clase [i categorii de lucruri, tocmai pentru a descre[te cantitatea
de informa]ii care trebuie înv\]ate, percepute, reamintite [i recunoscute.
Conceptele sunt condens\ri informa]ionale, generaliz\ri despre obiecte, fiin]e [i
fenomene ce au caracteristici similare.
O dat\ formate, conceptele sunt organizate ierarhic, unele mai generale, altele mai
specifice, fapt ce cre[te [i mai mult economia [i informativitatea sistemului cognitiv.
Exist\ îns\ un echilibru între tendin]a spre economie [i tendin]a de a fi c^t mai
informativ, între rapiditate [i tendin]a de a fi c^t mai precis. Aceste tendin]e sunt opuse [i
cre[terea uneia duce la sc\derea celeilalte. De exemplu, dac\ am avea numai trei categorii
pentru toate lucrurile [i fiin]ele pe care le înt^lnim (animale, plante [i orice altceva), am
avea un sistem conceptual foarte economic, dar care este foarte pu]in informativ, el
nepermi]^ndu-ne s\ facem distinc]ie între mai multe animale de pild\. Psihologii consider\
c\ exist\ un nivel natural de categorizare, adic\ unele categorii sunt mai folosite, mai
naturale dec^t altele. Astfel de categorii sunt numite categorii de baz\. Spre exemplu,
utiliz\m mai des categoriile scaun sau mas\ dec^t categoria mobil\ sau scaun cu
trei picioare.
O premis\ fundamental\ în explicarea [i definirea fenomenului de categorizare este una
foarte simpl\ [i totodat\ foarte plauzibil\:
Noi realiz\m generaliz\ri pornind de la similarit\]ile existente între instan]ele (sau
exemplarele) diferitelor obiecte [i ignor^nd diferen]ele.
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Rezolvarea problemelor
Un profesor de fizic\ a întrebat odat\ un elev pe care-l asculta cum se poate m\sura
în\l]imea unei cl\diri utiliz^nd un barometru. Elevul a r\spuns c\ dac\ ar lega barometrul
cu o sfoar\, l-ar coborî încet p^n\ acesta ar atinge p\m^ntul [i apoi ar m\sura sfoara,
s-ar putea afla în\l]imea cl\dirii. Profesorul a spus c\ r\spunsul este incorect [i a vrut
s\-l depuncteze pe elev. Acesta a ripostat, sus]in^nd c\ nimic din ceea ce a spus nu e
gre[it [i s-a ar\tat dispus s\ fac\ o demonstra]ie. Profesorul a fost de acord c\ ideile
elevului pot fi corecte, dar a precizat c\ nu acesta e r\spunsul pe care dorea s\-l aud\.
În urma protestelor, profesorul s-a oferit s\-l lase pe elev s\ mai încerce o dat\.
Lu\m barometrul [i un cronometru [i urc\m pe cl\dire. L\s\m barometrul s\ cad\ [i
m\sur\m timpul de c\dere. Utiliz^nd apoi formula pentru c\derea liber\, pe baza
timpului scurs [i a constantei gravita]ionale, afl\m în\l]imea cl\dirii. Profesorul a
c\zut pe g^nduri: Hm, ar merge oarecum Te-ai folosit de ni[te cuno[tin]e de fizic\,
e drept, dar tot nu e r\spunsul pe care-l a[teptam. Po]i s\-mi spui alt mod în care putem
folosi barometrul ca s\ stabilim în\l]imea cl\dirii?.
Alt mod? Sigur!, a replicat elevul. Într-o zi cu soare punem barometrul l^ng\
cl\dire. M\sur\m at^t în\l]imea lui, c^t [i lungimea umbrei sale pe p\m^nt. Apoi
m\sur\m lungimea umbrei cl\dirii [i folosind formulele pentru triunghiuri asemenea
afl\m care este în\l]imea cl\dirii, nu?
Exasperat, dar impresionat de diversitatea r\spunsurilor elevului, profesorul spune:
Mai spune-mi doar înc\ un mod în care po]i folosi barometrul pentru a afla în\l]imea
cl\dirii [i  chiar dac\ nu e r\spunsul pe care-l vreau  nu-]i scad nota.
Sigur? întreb\ elevul z^mbind. Înc\ un mod? Nici o problem\. Mergem la proiectantul
cl\dirii [i-i spunem: «Nene, dac\-mi spui c^t de înalt\ e cl\direa asta, î]i dau matale afurisitul \sta de barometru, c\ mie oricum nu-mi mai trebuie» (adaptat dup\ J. Kalat,
Introduction to Psychology, Brooks  Cole Publishing Company, 1996, p. 322).

Uneori ne confrunt\m cu dificult\]i practice sau logice cu care nu ne-am mai înt^lnit
anterior. Trebuie atunci s\ g\sim solu]ii noi; nu ne putem baza pe solu]ii pe care le-am
mai practicat sau memorat anterior. C^teodat\, oamenii dezvolt\ solu]ii creative sau
imaginative  precum elevul din povestioara noastr\; alteori, ei se mul]umesc doar cu
solu]ii rezonabile; ni se înt^mpl\ s\ fim ilogici în solu]iile noastre, ba chiar uneori nu d\m
nici una. Psihologii studiaz\ comportamentul de rezolvare a problemelor, pe de o parte,
pentru a vedea cum g^ndesc oamenii, iar pe de alt\ parte pentru a g\si metode prin care
s\-i ajute s\ rezolve mai u[or sau mai repede diverse tipuri de probleme.
Dar ce este problema?
O problem\ apare atunci c^nd o persoan\ î[i propune s\ ating\ un scop sau s\
reac]ioneze într-o situa]ie [i nu are pentru aceasta un r\spuns dinainte preg\tit.
Pentru a putea spune c\ exist\ o problem\, trebuie s\ identific\m toate cele trei
elemente ale sale: 1) starea ini]ial\, punctul de plecare  folosirea barometrului în
exemplul nostru hazliu, 2) scopul problemei sau starea final\  calcularea în\l]imii cl\dirii
[i 3) ac]iuni sau opera]ii ce ne conduc de la starea ini]ial\ la cea final\  solu]iile propuse
de elev, dar [i cea pe care o avea profesorul în minte.

Clasificarea problemelor
Cunoa[terea elementelor ce alc\tuiesc o problem\ ne permite s\ clasific\m problema [i
s\ ne ajust\m solu]iile în consecin]\. În general, problemele pot fi împ\r]ite în: bine
definite (cunoa[tem bine toate cele trei elemente ale sale  de exemplu, cele mai multe
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probleme matematice) [i probleme slab definite (în care elementele problemei nu sunt
evidente  de exemplu, cum s\ ne consol\m prietenul sau cum s\ ne convingem p\rin]ii s\
ne lase la o petrecere).
Pornind îns\ de la opera]iile prin care se pot solu]iona problemele, acestea pot fi
clasificate astfel:
1) probleme de rearanjare a elementelor  solicitarea este de a reordona elementele
problemei, astfel înc^t s\ îndeplineasc\ un anumit criteriu. În general, la aceste
probleme sunt posibile diverse aranjamente ale elementelor, dar numai unul dintre
ele îndepline[te criteriul solicitat. Rearanjarea unor litere disparate pentru a forma
un cuv^nt cu sens reprezint\ un exemplu.

G^ndi]i-v\ cum a]i putea aranja [ase be]e de chibrit, astfel înc^t ele s\ formeze patru
triunghiuri echilaterale, egale între ele (solu]ia se afl\ la sf^r[itul subcapitolului; încerca]i
mai înt^i singuri [i nota]i pe r^nd solu]iile pe care le da]i, pentru a vedea cum anume
aborda]i problema).

2) probleme de structurare a elementelor  în acest caz suntem solicita]i s\ identific\m
rela]ia dintre elementele problemei [i s\ construim o nou\ structur\, un element
nou. Exemple de astfel de probleme sunt analogiile sau rezolvarea cuvintelor
încruci[ate.

Pornind de la elementele prezentate în figura al\turat\
(o lum^nare mic\, o cutie mare de chibrituri [i c^teva pioneze), încerca]i s\ vede]i cum a]i putea at^rna lum^narea
de o plac\ vertical\ de lemn, astfel înc^t s\ ard\ f\r\ a
curge cear\ pe jos (solu]ia se afl\ la sf^r[itul subcapitolului; nota]i [i aici solu]iile intermediare pe care le da]i).

3) probleme de transformare  solicit\ din partea noastr\ interven]ii astfel înc^t, prin
modific\ri succesive ale st\rii ini]iale, s\ ajungem în starea final\, cea solicitat\. De
obicei, mai apar aici restric]ii legate de timp sau de num\rul de transform\ri
permise.

~n figura din dreapta v\ este prezentat\ o problem\ cunoscut\ sub numele de turnul din
Hanoi. Partea de sus a figurii reprezint\ starea
ini]ial\, iar cea de jos  starea final\. Regulile de
transformare sunt: ave]i voie s\ face]i [apte
mi[c\ri, cercurile se pot deplasa doar unul c^te
unul [i niciodat\ un cerc mai mare nu poate
ajunge peste un cerc mai mic.
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Etapele rezolv\rii problemelor
Din observarea modului în care oamenii rezolv\ problemele, psihologii au ajuns la
concluzia c\ sunt parcurse succesiv mai multe etape:
1) reformularea sau simplificarea problemei  este una dintre etapele foarte importante
nu numai pentru c\ este prima, ci [i pentru c\ de specificarea st\rii ini]iale
(în]elegerea datelor problemei) [i a celei finale depinde ca solu]ia pe care o vom
g\si s\ coincid\ cu cea a[teptat\. În exemplul cu profesorul [i elevul, cei doi nu au
ajuns la o solu]ie comun\ tocmai pentru c\ fiecare a în]eles problema într-un mod
diferit. Astfel, profesorul dorea ca elevul s\ foloseasc\ barometrul ca instrument de
m\sur\ al presiunii, în timp ce elevul era preocupat doar s\ g\seasc\ noi metode de
m\surare a în\l]imii cl\dirii, folosindu-se de barometru ca de un obiect oarecare;
2) avansarea ipotezelor  dup\ specificarea st\rilor problemei, oamenii încep s\
formuleze ipoteze cu privire la modul de rezolvare. Dac\ problema e simpl\ sau ne
este familiar\, atunci solu]ia apare imediat, ea fiind activat\ din memoria de lung\
durat\. În acest caz, strategia de rezolvare adoptat\ este una algoritmic\ (algoritmii
sunt serii ordonate de pa[i ce ne conduc la un rezultat sigur  de exemplu, rezolvarea unei ecua]ii sau
g\titul unui fel de m^ncare dup\ re]et\). Dac\ îns\
 strategie algoritmic\
problema este nou\ sau complex\, pentru care nu
avem solu]ii la îndem^n\, vom folosi o strategie
 strategie euristic\
euristic\ (bazat\ pe metoda încercare-eroare, cum
probabil c\ a]i procedat pentru problemele prezentate
mai sus);
3) testarea ipotezelor  presupune executarea efectiv\ a opera]iilor pe care le solicit\
problema, în vederea reducerii distan]ei dintre starea ini]ial\ [i cea final\;
4) verificarea  const\ din compararea rezultatului ob]inut cu starea final\, solicitat\
de problem\, urmat\ de reluarea rezolv\rii, dac\ rezultatele nu sunt cele a[teptate.

Expertiza sau specializarea într-un domeniu
Vorbind despre modul în care rezolv\m diverse probleme, observ\m c\ unii rezolv\
problemele mai u[or, în timp ce al]ii mai greu. De asemenea, fiecare dintre noi rezolv\
problemele dintr-un domeniu mai bine dec^t problemele din alt domeniu. Obi[nuim s\
spunem despre o persoan\ care are capacitatea de a rezolva probleme complicate dintr-un
anumit domeniu c\ este expert\. Ce anume `l determin\ pe cineva s\ devin\ expert,
specialist? Ce deosebe[te, spre exemplu, un maestru de [ah de un juc\tor novice?
Mul]i dintre noi consider\ c\ pentru a fi expert într-un anumit domeniu trebuie s\ ai
talente speciale sau un volum mare de cuno[tin]e. Psihologii care au studiat acest aspect au
dovedit c\ nu este a[a. Desigur, o persoan\ scund\ sau foarte lent\ din cauza temperamentului nu va ajunge un juc\tor foarte bun de baschet (un expert), dup\ cum o persoan\
cu probleme grave de vedere nu va ajunge un bun fotograf. {i totu[i, dac\ vorbim despre
indivizii cu aptitudini medii într-un domeniu, diferen]a dintre ace[tia [i exper]i este mic\:
ea const\ în efortul mai intens [i practica considerabil\ a acestora din urm\.
Ca o regul\ general\, pentru a deveni expert într-un domeniu sunt necesari cam 10 ani
de studiu [i practic\ intens\. Desigur, efortul depus poate s\ varieze în func]ie de natura
domeniului, dar regula celor 10 ani se aplic\ în foarte multe dintre ele, inclusiv `n
compozi]ia muzical\, c^ntatul la un instrument [i jocul de [ah. Este notoriu cazul psihologului ungur Laszlo Polgar care a demonstrat c\ oricine poate deveni expert într-un
domeniu, cu suficient efort [i exerci]iu. C^nd a descoperit c\ cele trei fiice ale sale sunt
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interesate c^t de c^t de [ah, el le-a încurajat [i sus]inut efortul, asigur^ndu-le toate
condi]iile pentru a-[i dezvolta aptitudinea. Ast\zi, toate sunt maestre ale acestui sport, iar
una dintre ele, Judith Polgar, a ajuns între primele 20 de juc\toare ale lumii dup\ 10 ani de
efort [i practic\, la v^rsta de 15 ani [i 5 luni.
Alte studii au mai ar\tat c\ practica intens\ (repeti]ia
pentru instrumenti[ti, antrenamentul pentru sportivi) este
cea care deosebe[te mae[trii de novici.
 expertiz\
Este oare adev\rat c\ fiecare dintre noi poate deveni
 decizie
expert în ceva, chiar dac\ am a[teptat p^n\ la v^rsta liceului
s\ începem o activitate? R\spunsul este: depinde de domeniul ales. În muzic\, art\ [i sport, începerea practic\rii la v^rste mici este esen]ial\, în
celelalte domenii, dac\ a]i a[teptat p^n\ acum, c^nd sunte]i la liceu, înc\ nu este t^rziu.
Totul este s\ ave]i dispozi]ia necesar\ pentru a depune efort [i de a v\ sacrifica timpul liber
(Judith Polgar, spre exemplu, care a început s\ joace [ah de la 5 ani, petrecea aproape 8 ore
zilnic în fa]a tablei de [ah, sacrific^ndu-[i timpul de joac\ [i cel dedicat [colii).

Luarea deciziilor
De multe ori, problemele slab definite, complexe [i nefamiliare ne pun în situa]ia de a
lua decizii. În principiu, decizia const\ din alegerea unei solu]ii sau a unei op]iuni dintr-o
mul]ime. Într-o zi obi[nuit\ lu\m at^t de multe decizii înc^t uneori nici nu le mai
con[tientiz\m. La limit\, putem considera c\ via]a noastr\ este toat\ un lung [ir de decizii.
De exemplu, diminea]a ne întreb\m c^t timp s\ mai z\bovim în pat, ce haine s\ purt\m,
ce s\ m^nc\m la micul dejun [.a.m.d. Desigur, aceste decizii sunt simple [i nu ne creeaz\
probleme (de aceea nici nu le percepem cu adev\rat ca fiind decizii). Altele îns\ sunt mult
mai importante pentru via]a noastr\: la ce facultate s\ ne înscriem, ce obiecte s\ alegem
la bacalaureat etc. Luarea deciziilor este considerat\ de psihologi drept una dintre formele
cele mai complexe ale g^ndirii.
Ini]ial, psihologii au pornit de la premisa c\ oamenii sunt fiin]e logice. Astfel ei au
c\utat s\ observe dac\ în procesul de luare a deciziilor oamenii folosesc corect, a[a cum
precizeaz\ logica, ra]ionamentele inductive (de la o regul\ sau observa]ie particular\
deducem una general\, adesea prin observa]ie) [i pe cele deductive (concluziile sunt trase
pe baza unor presupuneri generale [i sunt aplicate unor cazuri specifice).
Studiile [i experimentele practice au ar\tat c\ oamenii folosesc acest gen de ra]ionamente (logice) destul de defectuos. Teoriile propuse de psihologi s-au dovedit a fi mai
degrab\ normative (ele arat\ cum oamenii ar trebui s\ g^ndeasc\, nu cum o fac ei de fapt),
dec^t explicative. În cea mai mare parte a vie]ii lor, oamenii nu sunt logici, ci psiho-logici,
adic\ ei î[i stabilesc propriile reguli de g^ndire, de luare a deciziilor, pe baza experien]ei
lor particulare [i  mai important poate  pe baza intereselor [i st\rilor lor afective.
Pornind de la aceste constat\ri, psihologii au propus no]iunea de g^ndire euristic\
pentru a ilustra mai bine procesul de luare a deciziilor.
Euristica se refer\ la regulile mentale care pot conduce la o solu]ie.
Uneori acestea au fost denumite scurt\turi mentale, iar al]ii le-au numit intui]ii.
Observ\m accentuarea, `n cadrul defini]iei, a cuv^ntului pot, tocmai pentru a sugera c\
în domeniul euristicii succesul nu este garantat; el este un proces similar g\sirii unei ie[iri
dintr-un labirint, traseul nu este cel corect de prima dat\, pot exista mai multe drumuri
corecte, uneori ne mai putem [i r\t\ci.
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Psihologii au identificat mai multe tipuri de ra]ionamente euristice; prezent\m în
continuare doar dou\ dintre ele, ilustr^ndu-le mai ales cu exemple ce arat\ c\ ne putem
u[or în[ela în ra]ionamentele noastre.

Euristica reprezentativit\]ii

C^]iva psihologi au intervievat 30 de ingineri [i 70 de avoca]i pentru un studiu. Una dintre
persoane, domnul X, este un b\rbat în v^rst\ de 45 ani, c\s\torit, cu patru copii. Conform
analizei psihologice, el este în general precaut, grijuliu [i ambi]ios. Nu pare interesat de
chestiunile politice, iar cea mai mare parte a timpului liber [i-o petrece juc^nd fotbal,
citind sau dezleg^nd rebusuri. Care este probabilitatea ca domnul X s\ fie unul dintre
inginerii din e[antionul investigat?

Cei mai mul]i oameni, dup\ ce citesc descrierea de mai
sus, trag concluzia c\ domnul X este probabil inginer,
pentru c\ elementele portretului psihologic par s\ se potri euristica
veasc\ mai bine cu stereotipul despre aceast\ profesie. De
reprezentativit\]ii
ce îns\ sunt ignorate informa]iile matematice, statistice din
exemplu? Se precizeaz\ totu[i c\ inginerii sunt de dou\ ori
mai pu]ini dec^t avoca]ii, astfel c\  obiectiv vorbind  sunt
de dou\ ori mai multe [anse s\ vorbim despre un avocat dec^t despre un inginer. Psihologii
au folosit în experimentele lor mai multe astfel de povestioare [i au observat c\ aceast\
eroare în judecat\ este foarte frecvent\. Ei au denumit acest tip de g^ndire euristica
reprezentativit\]ii.
Euristica reprezentativit\]ii este tendin]a de a presupune c\, dac\ ceva seam\n\ cu
un membru al unei anumite categorii, acel ceva face parte din categoria respectiv\,
indiferent de datele statistice aflate la îndem^n\.
Spre exemplu, ce pute]i spune despre persoana urm\toare: Gina a terminat Facultatea
de Filosofie. Ea are 31 de ani, este inteligent\, sociabil\ [i mereu preocupat\ de
chestiunile legate de discriminare [i injusti]ie social\. Acum (încerca]i s\ r\spunde]i
înainte de a trece mai departe) spune]i care este probabilitatea ca Gina s\ fie func]ionar
la ghi[eul unei b\nci? Dar probabilitatea ca ea s\ fie un func]ionar cu orientare feminist\
al unei b\nci?
Este greu de [tiut cu adev\rat care sunt aceste probabilit\]i. Dar nu aceasta e demonstra]ia. Rezultatele arat\ c\ cei mai mul]i oameni care r\spund la aceast\ întrebare acord\
o valoare mai mare probabilit\]ii ca Gina s\ fie un func]ionar de banc\ feminist, dec^t celei
de a fi un simplu func]ionar de banc\. Rezultatul contrazice logica: sunt mult mai mul]i
func]ionari de banc\ (categorie general\), dec^t func]ionari de banc\ femini[ti (categorie
specific\). Motivul comiterii acestei erori este acela c\ descrierea de mai sus e mai
apropiat\ de categoria feminist ([i atunci oamenii o caracterizeaz\ pe Gina ca fiind
ceva feminist), în timp ce nimic din descriere nu pare s\ aduc\ cu un func]ionar de
banc\.
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Euristica disponibilit\]ii

Încerca]i s\ r\spunde]i la întreb\rile:
a) Dac\ ar fi s\ c\l\tori]i la fel de des cu avionul precum c\l\tori]i cu autobuzul, în care
caz e mai probabil s\ fi]i implicat în accident?
b) Care dintre activit\]ile urm\toare este mai periculoas\? (acorda]i-le note de la 1  cea
mai pu]in periculoas\, la 7  cea mai periculoas\):
 a c\l\tori 50 km cu o motociclet\ (cauza mor]ii: accident);
 a c\l\tori 400 km cu un autobuz (cauza mor]ii: accident);
 a zbura 4 minute cu un avion de 4 locuri (cauza mor]ii: accident);
 a zbura 4 ore cu un avion mare, al unei companii aeriene (cauza mor]ii: accident);
 a lucra 3 ore într-o min\ (cauza mor]ii: accident);
 a bea dou\ pahare de vin (cauza mor]ii: ciroz\ sau accident de automobil).

La prima întrebare, majoritatea oamenilor r\spund c\ o c\l\torie cu avionul este mai
periculoas\ dec^t cea cu autobuzul, de[i statisticile arat\ c\ probabilitatea de a fi implica]i
într-un accident de avion este cu mult mai mic\ dec^t în cazul accidentelor rutiere. La a
doua întrebare, avem tendin]a de a aprecia diferit toate aceste probabilit\]i, de[i conform
datelor statistice, ele sunt toate la fel de probabile ([ansele de accident în cazurile
men]ionate sunt una la un milion).
Ce anume determin\ aceast\ tendin]\? Psihologii au denumit acest mod de ra]ionament
euristica disponibilit\]ii.
Euristica disponibilit\]ii este tendin]a de a presupune c\ un eveniment sau un
lucru este cu at^t mai frecvent cu c^t îl putem evoca mai u[or din memorie.
Eroarea este explicat\ de faptul c\ atunci c^nd apreciem ceva, în special frecven]e sau
probabilit\]i, începem, de obicei, prin a ne aminti diverse exemple similare; astfel, cu c^t
evocarea este mai la îndem^n\, cu at^t avem tendin]a de a supraestima.
Cu toate aceste erori demonstrate de psihologi, oamenii nu vor renun]a la a folosi
euristicile [i vor continua s\ gre[easc\, chiar dup\ ce au fost pu[i în gard\. De ce? Din trei
motive: 1) nu totdeauna dispunem de informa]ii complete în via]a de zi cu zi, 2) noi nu
suntem statisticieni, nu suntem fiin]e complet logice [i ra]ionale (ci mai mult afective,
psiho-logice [i ra]ionalizatoare) [i 3) uneori trebuie s\ lu\m decizii foarte rapide,
astfel c\ nu avem timp s\ mai judec\m logic, algoritmic [i sistematic; euristica este
singura noastr\ solu]ie adaptativ\.
Experien]ele noi trebuie încadrate în categoriile vechi pe care le avem la îndem^n\ pur
[i simplu pentru a le putea în]elege. Nu putem s\ trat\m fiecare experien]\ pe care o tr\im
ca pe ceva complet nou, cu care nu am mai avut de-a face.

1. Descrie]i categoria fruct. G^ndi]i-v\ care sunt aspectele comune tuturor fructelor [i
care sunt cele pe care trebuie s\ le ignora]i atunci c^nd face]i aceast\ descriere.
2. Da]i c^te dou\ exemple corespunz\toare fiec\rui tip de problem\.
3. Alege]i-v\ o problem\ [i analiza]i cele patru etape pe m\sur\ ce o rezolva]i.
4. Da]i exemple de ra]ionamente euristice similare celor descrise.
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Rezolv\rile exerci]iilor de la pagina 40
 Problema cu be]ele de chibrit
Dac\ se a[az\ be]ele de chibrit sub forma unei piramide (trei s\ formeze baza [i trei
 muchiile pe vertical\), atunci se vor ob]ine cele patru triunghiuri cerute.
 Problema cu lum^narea
Se scot be]ele din cutia de chibrituri, se prinde cutia de un panou de lemn cu ajutorul
pionezelor, se a[az\ lum^narea `n cutie [i i se d\ foc.
 Problema cu turnul din Hanoi
C-3, B-2, C-2, A-3, C-1, B-3, C-3.

4.2. Memoria
Ce este memoria?
S\ ne imagin\m pentru o clip\ cum ar fi via]a omului f\r\ memorie. Cazul muzicianului
Clive Wearing, care s-a îmboln\vit de encefalit\ în urma unei infec]ii virale, reprezint\ o
ilustrare dramatic\ a consecin]elor pierderii memoriei.
El a fost afectat într-o asemenea m\sur\, înc^t nu-[i mai poate aminti dec^t ceea ce s-a
înt^mplat cu c^teva minute înainte [i, în consecin]\, consider\ c\ abia în momentul
respectiv [i-a rec\p\tat con[tien]a. El ]ine un jurnal în care noteaz\ aceast\ obsesie:
pagini întregi de note în care se men]ioneaz\ data, ora [i faptul c\ abia a redevenit
con[tient. [...] Ori de c^te ori apare so]ia sa, Clive o înt^mpin\ cu bucuria celui care nu
a v\zut persoana iubit\ timp de mai multe luni, astfel înc^t ea nu trebuie dec^t s\
p\r\seasc\ înc\perea timp de dou\, trei minute [i s\ se reîntoarc\, pentru ca bucuria s\
se repete; este un proces întotdeauna plin de emo]ie, care se exprim\ întotdeauna în
acela[i mod. Clive tr\ie[te într-un prezent permanent, fiind incapabil s\ înregistreze
schimb\rile sau s\ foloseasc\ trecutul pentru anticiparea viitorului, o situa]ie pe care el
a descris-o o dat\ ca fiind «iadul pe p\m^nt. Este ca [i c^nd ai fi mort în tot acest timp
nenorocit». [...] Nu se poate bucura de c\r]i deoarece nu le poate urm\ri intriga, nu
manifest\ nici un interes pentru problemele curente, acestea fiind pentru el lipsite de
sens, întruc^t nu î[i poate aminti contextul. Dac\ iese din cas\, se pierde imediat.
Muzicianul este un adev\rat prizonier într-o mic\ insul\ a con[tientului înconjurat\ de
marea amneziei (Alan Baddeley, Memoria uman\, Teora, 1998, pp. 8-9).

F\r\ memorie via]a omului ar fi practic imposibil\. Am tr\i într-un prezent continuu,
f\r\ trecut [i f\r\ viitor, incapabili s\ înregistr\m schimb\rile. Toate obiectele care
ac]ioneaz\ asupra noastr\ ni s-ar p\rea absolut noi, necunoscute. Nu am avea posibilitatea
s\ folosim rezultatele cunoa[terii [i ar trebui s\ o lu\m de fiecare dat\ de la început.
Din punctul de vedere al dezvolt\rii [i al organiz\rii, memoria uman\, `n raport cu
formele existente la alte specii, a atins gradul maxim de complexitate.
Memoria este procesul psihic care asigur\ întip\rirea, stocarea [i reactualizarea
experien]ei anterioare.
Con]inutul memoriei este divers [i se constituie din imagini, cuvinte, propozi]ii, idei,
tr\iri afective, mi[c\ri. Memoria, în calitate de proces psihic, se realizeaz\ în trei faze:
a) întip\rirea (fixarea, encodarea, engramarea) este faza memoriei în care informa]ia
se traduce într-un cod (imagine, sunet, propozi]ie), astfel înc^t s\ poat\ p\trunde în
sistemul memoriei;
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b) stocarea (conservarea, p\strarea) se refer\ la re]inerea informa]iilor pentru o
perioad\ mai lung\ sau mai scurt\ de timp;
c) reactualizarea (recuperarea) are în vedere aducerea la suprafa]\ a informa]iilor
re]inute în vederea utiliz\rii lor în activitatea uman\. Reactualizarea se poate realiza
sub forma recunoa[terii sau a reproducerii. Recunoa[terea se produce în prezen]a
materialului care a fost memorat, iar reproducerea, în absen]a materialului. Dac\ la
o lucrare de control primi]i întreb\ri cu r\spunsuri la alegere, reactualizarea informa]iilor se va realiza prin recunoa[terea r\spunsurilor corecte, iar dac\ întreb\rile
v\ vor solicita s\ construi]i în mod liber r\spunsul, atunci reactualizarea informa]iilor se bazeaz\ pe reproducere.

Caracteristicile memoriei
Memoria uman\ este o modalitate de reflectare a trecutului. Ea nu trebuie în]eleas\
îns\ ca o înregistrare mecanic\  a[a cum se produce pe banda magnetic\  a evenimentelor
anterioare. Memoria este un proces activ deoarece faptele memorate, p\strate [i reactualizate suport\ modific\ri importante: reorganiz\ri, sistematiz\ri, reconstruc]ii. Înc\ din
momentul întip\ririi, omul modific\ [i reconstruie[te informa]ia pentru a-i deveni mai
familiar\ [i pentru a o putea în]elege mai bine. {i în timpul p\str\rii exist\ o dinamic\ a
informa]iilor, care presupune organizarea [i reorganizarea celor memorate, stabilirea de
leg\turi între cuno[tin]ele noi [i cele anterior stocate.
Memoria are un caracter inteligibil, ceea ce presupune în]elegerea informa]iilor memorate, organizarea materialului de memorat dup\ criterii de semnifica]ie. Imagina]i situa]ia
în care ave]i de înv\]at o lec]ie [i face]i o prelucrare a materialului pentru a-l putea re]ine
mai u[or: îl împ\r]i]i în fragmente, desprinde]i ideile principale, face]i o schem\, realiza]i
asocia]ii cu informa]ii anterioare. Chiar [i atunci c^nd materialul de memorat nu con]ine
în sine leg\turi logice, tendin]a omului este aceea de a introduce diferite leg\turi care s\-l
ajute în re]inerea materialului.
Cercet\rile asupra memoriei umane au pus în eviden]\
caracterul selectiv al acesteia. Omul re]ine [i reactualizeaz\
doar o parte a informa]iilor. Memorarea tuturor con]inu memoria :
turilor informa]ionale nu este nici posibil\ [i nici necesar\.
 proces activ
De obicei, re]inem [i reactualiz\m informa]iile care prezint\
 proces inteligibil
o anumit\ semnifica]ie pentru noi [i deci corespund preocu proces selectiv
p\rilor, intereselor, gradului de cultur\ [i v^rstei. Selectivitatea poate fi determinat\ de implicarea noastr\ emo]ional\,
de atitudinea pe care o avem fa]\ de un anumit eveniment.

Memoria martorilor oculari
Caracteristica memoriei de a fi un proces activ [i constructiv în baza c\ruia oamenii
reconstruiesc o informa]ie într-o manier\ unic\ a condus imediat c\tre problema veridicit\]ii
depozi]iei martorilor oculari. Psihologii sunt îngrijora]i de faptul c\ este posibil ca unii
oameni nevinova]i s\ fie condamna]i numai pe baza a ceea ce unul sau mai mul]i martori
declar\ c\ î[i amintesc, de[i, în realitate, nu puteau s\-[i aminteasc\ foarte exact. ªi aceasta
cu at^t mai mult cu c^t atunci c^nd este vorba de producerea unei crime sau de un jaf,
înc\rc\tura emo]ional\ a situa]iei poate influen]a considerabil memoria martorilor. Din
acest motiv, psihologii au fost solicita]i s\ ajute poli]ia s\-[i `mbun\t\]easc\ tehnicile de
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anchetare [i s\ m\reasc\ precizia depozi]iilor martorilor oculari. Datoria poli]istului care
ancheteaz\ cazul este de a ajuta martorul s\-[i reaminteasc\ am\nuntele actului delictual
c^t mai precis [i cu c^t mai pu]in\ p\rtinire. Aceasta implic\ în]elegerea faptului c\
martorul a prelucrat deja informa]iile, re]in^nd aspectele care l-au frapat sau care au o
semnifica]ie deosebit\ pentru el, ignor^ndu-le pe celelalte. De asemenea, intervalul de timp
scurs între percep]ie [i relatare conduce la cre[terea zilnic\ a erorilor. Denatur\rile ap\rute
în relat\rile unor martori pot fi determinate, inten]ionat sau neinten]ionat, [i prin modul în
care se desf\[oar\ interogarea martorului. Folosirea unor întreb\ri sugestive poate produce
manipularea martorului în sensul de a-[i aminti detalii care nici m\car nu existaser\.
Una este s\ întrebi: A]i v\zut cadavrul? [i altceva este ca întrebarea s\ fie formulat\
astfel: A]i v\zut un cadavru?. Distorsiunile informa]iilor se pot produce [i sub influen]a
credin]elor, mentalit\]ilor sau prejudec\]ilor oamenilor.

a) Urm\ri]i un film în care sunt folosite depozi]iile martorilor oculari [i analiza]i modul în
care are loc interogarea martorilor.
b) Face]i un rezumat al unei partide de fotbal dintre dou\ echipe care au suporteri în
clasa voastr\. Compara]i versiunile celor dou\ tabere cu ale colegilor neutri. Ce
caracteristic\ a memoriei este pus\ în eviden]\ ?

Formele memoriei
Cercet\rile efectuate asupra memoriei au permis identificarea mai multor forme sau
tipuri de memorie. Cea mai frecvent\ clasificare are la baz\ criteriul duratei p\str\rii
informa]iilor. Pe baza acestui criteriu sunt delimitate trei forme ale memoriei umane:
a) memoria senzorial\ (de foarte scurt\ durat\); b) memoria de scurt\ durat\; c) memoria
de lung\ durat\.
Memoria senzorial\ (numit\ [i registru senzorial) reprezint\ o modalitate de stocare
pentru un timp foarte scurt (0,5 secunde) a informa]iei primite de organele receptoare.
Mecanismele de procesare extrag informa]ia util\ din materialul stocat, dup\ care informa]ia trebuie s\ p\r\seasc\ registrul senzorial pentru a
face loc unui nou flux de informa]ii. Acest tip de memorie
 memorie senzorial\
este specific fiec\rei modalit\]i senzoriale. Vom distinge
 memorie
a[adar o memorie vizual\, o memorie auditiv\, o memorie
de scurt\ durat\
tactil\ etc.
Memoria de scurt\ durat\ asigur\ stocarea informa]iei
 memorie
timp de aproximativ 15-20 secunde. Dup\ acest interval
de lung\ durat\
informa]ia este uitat\ sau este trecut\ în ceea ce se cheam\
memoria de lung\ durat\. Via]a cotidian\ ne ofer\ numeroase ocazii pentru a ilustra acest tip de memorie. Pentru a
forma un num\r de telefon abia aflat trebuie s\ ac]ionezi
foarte repede [i s\ nu fii deranjat. Altfel, num\rul este
repede uitat. La fel se înt^mpl\ [i în cazul în care efectu\m
un calcul mental (o adunare, de exemplu). Datele care intr\
`n calcul sunt re]inute în memorie p^n\ c^nd obiectivul este
atins, apoi sunt uitate. Memoria de scurt\ durat\ ne ajut\ s\
oper\m cu informa]iile curente, cotidiene exact at^t timp
c^t este necesar. Ea se mai nume[te [i memorie de lucru sau
Memoria de lucru... la lucru
memorie opera]ional\.
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Memoria de scurt\ durat\ este limitat\ nu numai în ceea ce prive[te durata conserv\rii
informa]iilor, ci [i în ceea ce prive[te volumul ei. Cercet\rile au ar\tat c\ volumul sau
capacitatea acestui tip de memorie este de 7 ± 2 elemente (cifre, litere, imagini). Totu[i,
s-a constatat c\ volumul informa]iei pe care o putem re]ine pe termen scurt cre[te
considerabil dac\ vom realiza o grupare a unit\]ilor informa]ionale dup\ criterii de
semnifica]ie.

Citi]i seria de litere BBCCNNNBCPROTV. Închide]i ochii [i încerca]i s\ le reproduce]i în
ordinea citirii lor. Fiind o serie de 14 litere, ve]i avea dificult\]i în reamintirea întregului
[ir. Dac\, în loc s\ memora]i fiecare liter\ în parte, le ve]i grupa în patru unit\]i cu sens:
BBC / CNN / NBC / PROTV, memorarea lor va fi mult mai u[oar\, mai ales c\ fiecare
unitate reprezint\ numele unor posturi de radio sau televiziune foarte cunoscute.

Memoria de lung\ durat\ cuprinde totalitatea informa]iilor receptate care pot fi p\strate
un timp nelimitat (ore, zile, ani [i chiar întreaga via]\). În timp ce memoria de scurt\
durat\ are o capacitate limitat\, capacitatea memoriei de lung\ durat\ este foarte mare,
întruc^t ea fixeaz\ aproape tot ce ni se înt^mpl\: evenimente zilnice, cuno[tin]e, deprinderi,
tr\iri afective. O mare parte a con]inutului acestei forme a memoriei nu este disponibil\ în
permanen]\. Con]inutul poate fi reactivat în func]ie de necesit\]ile subiectului sau în
situa]ii deosebite (stres, de exemplu).
Cantitatea mare [i diversitatea informa]iilor stocate în memoria de lung\ durat\ necesit\
o organizare f\r\ de care o mare parte a acestui material ar deveni inaccesibil\ reactualiz\rii. Memoria de lung\ durat\ este organizat\ pe criterii semantice. Informa]iile sunt
grupate, în func]ie de semnifica]ia lor, într-o vast\ re]ea de scheme, opera]ii, no]iuni.
Memoria semantic\ asigur\ o conservare trainic\ a cuno[tin]elor.
Memoria de lung\ durat\ ne permite s\ utiliz\m un vast bagaj de cuno[tin]e abstracte,
dar tot ea re]ine [i evenimentele vie]ii noastre. De exemplu, avem amintiri despre prima zi
de [coal\, despre casa p\rinteasc\, despre cum ne-am petrecut vacan]a de var\. Stocarea
informa]iilor despre evenimente se realizeaz\ prin ceea ce s-a numit memorie episodic\.
O aplica]ie interesant\ a cercet\rilor asupra memoriei episodice este cea referitoare la
depozi]iile martorilor oculari.

Cazurile de memorie excep]ional\ sunt o dovad\ privind capacitatea enorm\ a memoriei de
lung\ durat\. Un caz de memorie supranormal\ a fost studiat de psihologul rus A. Luria.
Este cazul unui jurnalist care poseda o memorie uluitoare, bazat\ în mare parte pe
imagistic\. Redactorul-[ef al ziarului la care lucra jurnalistul a observat c\ oric^t de
complicate erau instruc]iunile pe care i le d\dea înainte de realizarea unui reportaj, el nu
lua niciodat\ noti]e. Cu toate acestea, putea repeta, cuv^nt cu cuv^nt, tot ce i se spusese.
~n urma unor teste de memorie, s-a constatat c\ jurnalistul putea stoca o cantitate enorm\
de informa]ii: [iruri lungi de silabe lipsite de sens, liste de peste 100 de cifre, poezii în
limbi pe care nu le cuno[tea, formule [tiin]ifice complicate. Secretul uimitoarei memorii a
jurnalistului era, se pare, capacitatea lui imagistic\ extraordinar\. El codifica într-o imagine
orice informa]ie pe care trebuia s\ o memoreze. Alc\tuirea unor povestiri cu astfel de
imagini [i plasarea lor de-a lungul unui traseu familiar, cum ar fi, de exemplu, strada Gorki
din Moscova, erau c^teva dintre tehnicile utilizate de jurnalist.
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C\uta]i, între personalit\]i din diferite domenii de activitate, cazuri de memorie excep]ional\
pe care s\ le prezenta]i apoi în clas\.

Memorie [i uitare

a) teoria [tergerii urmelor sus]ine c\ anumite
cuno[tin]e se deterioreaz\ [i dispar din
memorie ca urmare a trecerii timpului [i
neutiliz\rii informa]iilor;

Procentajul de elemente re]inute

Pentru a în]elege memoria trebuie s\ cunoa[tem nu numai modul în care ob]inem
informa]ia, ci [i modul în care pierdem informa]ia. Oricare dintre noi s-a aflat, cel pu]in
o dat\, în imposibilitatea de a-[i aminti unele evenimente, date, informa]ii, fie în totalitatea
lor, fie doar par]ial. C^nd nu putem nici reproduce, nici recunoa[te un text, o dat\, o
situa]ie, atunci vorbim despre fenomenul uit\rii.
Uitarea este un fenomen psihic natural [i necesar deoarece
are menirea de a evita supraînc\rcarea depozitului memoriei [i de a asigura echilibrarea sistemului cognitiv al individului. Dac\ uit\m informa]iile neesen]iale, devalorizate,
detaliile, atunci putem spune c\ uitarea are un rol pozitiv
pentru activitatea uman\. Din p\cate, uit\m adesea [i informa]ii esen]iale, necesare, utile, situa]ie în care uitarea apare
ca un veritabil factor perturbator al activit\]ii umane.
Herman Ebbinghaus, psiholog german, a studiat fenomenul uit\rii, iar rezultatele sale cele mai cunoscute sunt
exprimate în curba uit\rii. Utiliz^nd ca material silabe lipsite
Herman Ebbinghaus
de sens, Ebbinghaus a stabilit c\ uitarea este masiv\ imediat
(1850-1909),
dup\ înv\]are [i apoi ritmul este din ce în ce mai lent, aproape
psiholog german,
a realizat primele cercet\ri
stagnant.
Cercet\rile ulterioare au pus în eviden]\ faptul c\ o serie experimentale asupra memoriei
de factori, precum: volumul materialului, semnifica]ia lui,
procedeele utilizate în procesul memor\rii, parti%
cularit\]ile de v^rst\ [i individuale ale subiec]ilor,
100
determin\ aceast\ curb\ s\ ia forme diferite.
Care sunt cauzele uit\rii? Cum poate fi expli80
cat\ uitarea?
Exist\ o serie de teorii care explic\ apari]ia
60
uit\rii:
40
20
0

19

24

48

144 ore

b) teoria interferen]ei explic\ uitarea prin efecFigura nr. 1. Curba uit\rii unor silabe
tele negative pe care le au cuno[tin]ele
f\r\ sens dup\ H. Ebbinghaus
înv\]ate unele asupra altora: interferen]a
retroactiv\ (c^nd informa]ia nou achizi]ionat\ are influen]\ negativ\ asupra celei înv\]ate anterior) [i interferen]a proactiv\
(c^nd informa]ia anterior înv\]at\ o influen]eaz\ negativ pe cea nou\);
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c) teoria uit\rii motivate î[i are originea în concep]ia
lui Sigmund Freud, ini]iatorul psihanalizei, referitoare la faptul c\ oamenii uit\ informa]iile asociate
cu evenimente nepl\cute, dureroase sau amenin]\toare. Con[tiin]a împinge aceste informa]ii în
incon[tient prin fenomenul numit refulare.

 interferen]\
 refulare

Relata]i în scris c^t mai multe evenimente din primii opt ani de via]\. Încerca]i apoi s\ le
clasifica]i conform categoriilor: pl\cut  nepl\cut  neutru. Observa]i care este ponderea
fiec\rei categorii de evenimente. Judeca]i rezultatele prin prisma teoriei uit\rii motivate.

Exist\ [i cazuri de pierdere par]ial\ sau total\ a memoriei. În aceste situa]ii vorbim
despre amnezie. Ea poate avea drept cauze: infec]ii ale creierului, lezarea fizic\ a acestuia
(în accidente, de exemplu), alcoolismul cronic, îmb\tr^nirea. Cazul lui Clive Wearing este
un exemplu de amnezie cauzat\ de o boal\ infec]ioas\ (encefalita).

Condi]ii ale optimiz\rii memoriei
Am o memorie îngrozitoare! De c^te ori nu vi s-a înt^mplat s\ face]i aceast\
afirma]ie atunci c^nd, fiind asculta]i la lec]ie, constata]i c\ nu v\ pute]i aminti cuno[tin]ele
pe care credea]i c\ le st\p^ni]i suficient de bine.
Memoria devine un sistem eficient de p\strare [i de reg\sire a informa]iei doar dac\
este educat\ [i dac\ sunt respectate o serie de condi]ii care asigur\ optimizarea func]ion\rii
ei. Tot ceea ce intr\ în memoria de lung\ durat\ are nevoie de un sprijin din partea noastr\.
a) Un rol important în sporirea eficien]ei memoriei îl are motiva]ia. Un motiv puternic
constituie cauza pentru care re]inem cu mai mult\ tr\inicie o informa]ie. Dorin]a de
a cunoa[te, ambi]ia de a fi mereu în frunte, aspira]iile profesionale, pasiunea [i
interesul pentru un anumit domeniu constituie tot at^tea surse motiva]ionale pentru
o bun\ memorare. Cercet\rile atest\ faptul c\ se memoreaz\ [i se p\streaz\ mai
bine materialul care prezint\ interes pentru subiect. Dac\, de exemplu, sunte]i
microbi[ti înfoca]i, ]ine]i minte zeci de fotbali[ti, scoruri ale partidelor [i alte
informa]ii legate de subiect. În schimb, pute]i avea dificult\]i în memorarea unor
date istorice sau geografice dac\ nu sunte]i pasiona]i de aceste domenii. Dac\ nu v\
intereseaz\ un subiect, în mod sigur v\ ve]i g^ndi la alte lucruri în timp ce înv\]a]i,
fapt ce va îngreuna re]inerea informa]iilor. Cre[terea interesului este unul dintre
mijloacele cele mai importante de optimizare a func]ion\rii memoriei.
b) Eficien]a memoriei depinde de organizarea [i sistematizarea informa]iei care urmeaz\
a fi însu[it\. Memoria a fost adesea comparat\ cu o bibliotec\ vast\ plin\ cu
informa]ii. Dac\ informa]ia nu a fost înmagazinat\ în mod organizat [i sistematic,
este pu]in probabil c\ va fi reg\sit\ atunci c^nd vom avea nevoie de ea. O memorie
bun\ presupune organizare [i sistematizare, activit\]i la care se poate recurge chiar
[i în cazul celor mai pu]in interesante materiale. De aceea, atunci c^nd înv\]a]i o
lec]ie nou\, încerca]i s\ stabili]i corela]ii cu cuno[tin]ele anterioare, s\ identifica]i
ideile principale, s\ grupa]i informa]iile în unit\]i cu sens [i s\ alc\tui]i un plan
unitar [i coerent. Dac\ ave]i de înv\]at un material cu un volum mai mare, trebuie
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s\ recurge]i la frac]ionarea lui în segmente unitare ca sens [i s\ proceda]i la
însu[irea lor succesiv\. Chiar [i modul de aranjare a unei pagini este important în
actul memor\rii.
Urm\ri]i maniera de organizare a informa]iilor în paginile acestui manual [i ve]i
constata c\ se bazeaz\ pe principiile unei memor\ri eficiente: sublinierea defini]iilor
[i a ideilor principale, marcarea cuvintelor-cheie la marginea textului etc.
c) În cazul în care materialul de memorat a fost prelucrat urm\rindu-se stabilirea
în]elesului, fixarea lui este mult mai durabil\. Concentrarea pe în]eles este o
caracteristic\ a memoriei semantice [i reprezint\ o modalitate profund\ de prelucrare a informa]iilor. Dac\ ve]i încerca s\ spune]i cu propriile cuvinte materialul
care trebuie re]inut, v\ ve]i for]a s\-i p\trunde]i [i în]elesul. Astfel, procesarea va
fi mai profund\. De aceea se spune c\ memorarea logic\ este superioar\ celei
mecanice.
d) O bun\ memorare se bazeaz\ [i pe efectele benefice ale repeti]iei. Nu degeaba
latinii afirmau c\ repetitio est mater studiorum. {i în cazul repeti]iei este necesar s\
respect\m c^teva exigen]e:
 num\rul de repeti]ii trebuie s\ fie optim pentru a ob]ine rezultatul dorit (un num\r
prea mare de repeti]ii duce la supraînv\]are [i la apari]ia fenomenului de
satura]ie, iar un num\r prea mic duce la subînv\]are [i la apari]ia iluziei
înv\]\rii);
 e[alonarea repeti]iei este mai eficient\ dec^t repeti]ia comasat\ (dac\, de exemplu,
ave]i de recapitulat materia pentru teza de psihologie, mult mai eficient va fi s\
repeta]i materia c^te o or\ pe zi timp de trei zile, dec^t s\ repeta]i timp de trei
ore cu o zi înainte de tez\);
 repeti]ia este mai eficient\ atunci c^nd lectura se combin\ cu încerc\ri de
reproducere (dup\ una, dou\ lecturi trebuie s\ facem efortul de a reproduce
materialul, deoarece acest lucru ne oblig\ s\ fim mai aten]i [i s\ observ\m de la
început ce am re]inut [i ce nu);
 repeti]ia poate fi organizat\ diferit prin reluarea materialului în întregime
(metoda repet\rii globale) sau prin fragmentarea materialului (metoda repet\rii
secven]iale). La un volum mic al materialului mai eficient\ este metoda repet\rii
globale, pe c^nd la un volum mai mare de material mai eficient\ este metoda
repet\rii secven]iale.
e) Sunt situa]ii în care, oric^t de multe eforturi facem, ne confrunt\m cu dificult\]i în
memorarea unor informa]ii care scap\ memoriei logice (memor\ri de cifre, de date,
de liste de termeni, de nume proprii, de formule etc.). Pentru a u[ura re]inerea
acestor informa]ii s-au dezvoltat procedeele mnemotehnice. Acestea reprezint\ un
ansamblu de tehnici menite s\ confere  pe cale artificial\  un sens materialelor de
memorat pentru a le integra în sisteme ordonate.

1) Pentru re]inerea valorii num\rului p profesorul de matematic\ sugereaz\, de obicei,
folosirea enun]ului: Dar e bine a vedea lucr\rile de foarte multe ori în care num\rul
de litere ale fiec\rui cuv^nt corespunde unei cifre:
3,141592653
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Sau, la istorie, sintagma CESAUTICA poate fi folosit\ pentru a re]ine succesiunea
primilor împ\ra]i romani: Cesar, Augustus, Tiberius, Caligula.
~n via]a cotidian\ recurgem adesea la diferite mijloace pentru a ne sprijini memoria [i
a putea duce la bun sf^r[it diferite sarcini: calendare, agende de însemn\ri etc.
2) Procedeele mnemotehnice bazate pe imaginile vizuale sunt cunoscute din timpuri foarte
vechi. Dup\ Cicero, primul procedeu de acest fel a fost imaginat de poetul grec
Simonide. Acesta recita la un banchet unul dintre poemele sale c^nd a fost întrerupt de
sosirea unui sol care l-a chemat afar\. În timpul absen]ei lui, tavanul s\lii de banchet s-a
pr\bu[it, zdrobindu-i pe oaspe]i [i f\c^ndu-i de nerecunoscut. Simonide [i-a reamintit
cu exactitate locul unde se afla fiecare invitat, identific^nd astfel trupurile. Tristul
eveniment l-a determinat pe poetul antic s\ inventeze o tehnic\ de memorare bazat\ pe
asocierea dintre datele care trebuie memorate [i imaginea anumitor locuri. De exemplu,
el vizualiza în detaliu o înc\pere, imagin^ndu-[i apoi amplasarea elementelor ce trebuiau
memorate în diferite locuri ale înc\perii. De c^te ori trebuia s\-[i aminteasc\ acele
elemente, el le c\uta cu ochii min]ii în locurile corespunz\toare. Aceast\ tehnic\ s-a
dezvoltat [i a devenit a[a-numita metod\ a locului.

Memorie [i înv\]are
Memoria are un rol foarte important în actul de înv\]are. Înv\]area este o activitate
complex\ în care sunt implicate nu numai procesele memoriei, ci [i toate celelalte procese
[i însu[iri ale personalit\]ii. Înv\]area [colar\ are în vedere re]inerea cuno[tin]elor pentru
o perioad\ lung\ de timp. De aceea, trebuie acordat\ toat\ aten]ia nu numai în]elegerii
ini]iale a celor înv\]ate, ci [i asimil\rii temeinice, consolid\rii cuno[tin]elor, repeti]iei.
F\r\ o memorie trainic\ nu se poate asigura însu[irea temeinic\ a cuno[tin]elor. Este
necesar ca memoria s\ se sprijine pe inteligen]\, care are menirea s\ construiasc\, s\
rezolve [i s\ solu]ioneze situa]ii problematice noi. Succesul în activitatea de înv\]are
depinde în egal\ m\sur\ de efortul voluntar depus, de concentrarea [i mobilizarea resurselor
motiva]ionale, de st\p^nirea unor strategii adecvate de organizare a înv\]\rii.
~n înv\]are, succesul înseamn\ a înv\]a cum s\ înv\]\m sau, cu alte cuvinte, cum s\
însu[im un volum mai mare de cuno[tin]e într-o perioad\ mai scurt\ de timp [i cu efort
redus. Înv\]area inteligent\ presupune o metod\ care înseamn\ a st\p^ni un ansamblu de
reguli ale unei înv\]\ri organizate care s\ ne fereasc\ de pericolul unei înv\]\ri haotice,
înt^mpl\toare.

V\ prezent\m o metod\ care poate fi folosit\ pentru a v\ îmbun\t\]i modul în care înv\]a]i
sau v\ preg\ti]i pentru un examen. Metoda presupune parcurgerea a cinci etape, în englez\
ea fiind cunoscut\ sub numele SQ3R (Survey-Question-Read-Recit-Review, adic\ Sondaj-~ntrebare-Citire-Recitire-Revizie):
1) Prima etap\ const\ în formarea unei imagini generale asupra textului printr-o examinare
de ansamblu a titlurilor subcapitolelor, a cuvintelor subliniate în cursul textului, a
schemelor [i ilustra]iilor. Se citesc cu aten]ie concluziile din sumarul prezentat la
sf^r[itul fiec\rui capitol (unde exist\ asemenea sumare).
2) Etapa a doua const\ în citirea atent\ a titlurilor [i formularea întreb\rilor, pornindu-se
de la aceste titluri. De exemplu, dup\ ce s-au urm\rit subtitlurile lec]iei Memoria, se
pot pune urm\toarele întreb\ri la care a[tepta]i un r\spuns prin studierea lec]iei: La ce
serve[te memoria pe termen scurt? Dar cea pe termen lung? De ce uit\m? Cum ne
putem îmbun\t\]i memoria?
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3) Etapa a treia este destinat\ citirii pe fragmente a textului. Se recomand\ o citire activ\,
urm\rindu-se identificarea ideilor principale (care se pot sublinia), c\utarea r\spunsurilor la întreb\rile puse, stabilirea leg\turilor cu alte cuno[tin]e.
4) În etapa a patra se vizeaz\ reproducerea din memorie a ideilor principale [i a r\spunsurilor la întreb\rile puse. În aceast\ faz\ se pot face scheme care s\ cuprind\ ideile
principale ale fragmentului citit. Se compar\ r\spunsurile date cu informa]ia din manual.
5) Etapa a cincea este una a tratamentului integral al textului memorat. Acum se rev\d ideile
principale pentru întregul text, se completeaz\ schemele [i se coroboreaz\ unele cu
altele, se caut\ exemple [i ilustr\ri ale con]inutului studiat, se stabilesc leg\turi cu alte
cuno[tin]e sau cu experien]a de via]\ a elevului, se rezolv\ exerci]iile [i aplica]iile
posibile.
Aceast\ metod\ de înv\]are te determin\ s\ intri în dialog cu textul. Este o interac]iune care
face materialul mai interesant [i mai plin de în]eles. Chiar dac\ utilizarea metodei ia destul
de mult timp, beneficiul va fi resim]it în momentul recapitul\rilor pentru evalu\rile finale,
c^nd vei avea nevoie de un timp mult mai mic pentru a-]i reaminti ceea ce ai înv\]at.

1. Compara]i memoria de lung\ durat\ cu memoria de scurt\ durat\.
2. Cum poate fi explicat\ uitarea?
3. Realiza]i un eseu pe tema Cum ar fi via]a omului f\r\ memorie?.
4. Pe baza datelor privind func]ionarea memoriei, alc\tui]i un ghid al memor\rii eficiente.

4.3. Imagina]ia
Sã ne reamintim când s-a mai vorbit de imagini în prezentarea diferitelor procese psihice.
Mai întâi, senzaþiile au fost definite ca imagini simple care ne oferã informaþii despre
caracteristicile izolate ale stimulilor, când aceºtia acþioneazã asupra organelor de simþ.
Apoi, percepþiile sunt tot imagini rezultate din structurarea ºi interpretarea informaþiilor
senzoriale. Acestea sunt imagini complexe, unitare ºi integrale, oferindu-ne informaþii
despre obiecte în totalitatea lor. În fine, am fãcut referinþã la imagini atunci când am vorbit
despre reprezentãri. Acestea sunt imagini secundare, unitare, dar schematice. Ele se
formeazã pe baza informaþiilor perceptive, dar sunt superioare lor deoarece se reþin doar
aspectele esenþiale, caracteristice ale unor obiecte, aspecte care ulterior sunt extinse la o
clasã, categorie de obiecte.
Acum vom vorbi tot despre imagini, dar de data aceasta ca produse ale imaginaþiei.

Definiþia ºi caracterizarea imaginaþiei
Omul este o fiinþã care posedã capacitãþi anticipative ºi prin aceasta nu se rezumã la
prelucrarea informaþiei prezente. El cautã soluþii noi de rezolvare a problemelor cu care se
confruntã, anticipeazã derularea unor evenimente, elaboreazã permanent proiecte de
dezvoltare. Aceste acþiuni sunt posibile prin restructurarea, recombinarea în plan mental a
informaþiilor de care dispune cu scopul obþinerii unui produs nou.
Imaginaþia este procesul psihic care constã în obþinerea unor imagini sau produse
noi în plan cognitiv, afectiv sau motor.
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Subliniem din definiþie faptul cã imaginaþia nu se referã numai la imagini, deoarece am
limita termenul doar la câteva domenii (picturã, tehnicã, literaturã, creaþie muzicalã).
Imaginaþia însã este prezentã ºi la un sportiv care practicã patinajul artistic sau gimnastica
ºi care dovedeºte originalitate prin modalitãþile noi de combinare a miºcãrilor. Foarte
multe elemente din gimnasticã sau din patinajul artistic poartã numele sportivului care le-a
inventat. De multã imaginaþie a dat dovadã ºi A. Einstein atunci când a elaborat teoria
relativitãþii. Multã imaginaþie trebuie sã aibã ºi actorul care încearcã sã transmitã spectatorilor stãrile afective ale unor personaje interpretate.
Imaginaþia la om atinge un nivel înalt, dar germenii ei pot fi observaþi ºi la animate. Iatã un
exemplu relevant (dupã A. Cosmovici, Psihologie generalã, Polirom, 1996, p. 154):
Un scriitor avea un câine de rasã, foarte rãsfãþat, cãruia îi plãcea sã doarmã într-un
fotoliu confortabil. Într-o zi, venind din altã parte, cãþelul constatã cã stãpânul stã aºezat
tocmai în fotoliul sãu preferat. Dupã ce se învârte de câteva ori nemulþumit, se îndreaptã
spre uºa de ieºire afarã ºi scânceºte pentru a i se da drumul. Scriitorul se scoalã ºi se
duce sã o deschidã, dar, în acel moment, câinele se repede triumfãtor ºi se aºazã la locul
sãu preferat.

Prin imaginaþie se realizeazã o adaptare activã a indivizilor deoarece se produc imagini,
idei, obiecte noi, necesare proiectãrii activitãþii ºi anticipãrii rezultatelor viitoare. Imaginaþia are însã ºi un rol prospectiv, de analizã a viitorului. Aceste prospecþiuni contribuie la
planificarea ºi anticiparea viitoarelor rezultate.
Produsele imaginaþiei nu apar de la sine. Combinatorica imaginativã este posibilã
datoritã relaþiilor cu celelalte procese psihice.
Atât datele actuale, cât ºi, mai ales, cele stocate anterior în structurile cognitive oferã
materialul necesar prelucrãrilor, restructurãrilor, recombinãrilor cu scopul obþinerii unor
produse noi.
Limbajul este implicat în evocarea informaþiilor necesare prelucrãrii, iar prin mecanismele gândirii se asigurã verificarea ipotezelor ºi veridicitatea rezultatelor.
Imaginaþia utilizeazã schemele operatorii ale gândirii, raþionamentele logice inductive
sau deductive, algoritmica, dar mai ales euristica, cu toate cã specificul ei rãmâne noutatea,
originalitatea, care frecvent intrã în contradicþie cu rigorile gândirii logice. Frecvent,
imaginaþia depãºeºte limitele realitãþii, ale logicii, ajungând în sfera fantasticului, a
ficþiunii. Atât timp cât aceste construcþii imaginare sunt utile nu trebuie sã avem motive de
îngrijorare. Foarte multe dintre construcþiile imaginare ale lui Jules Verne, care pãreau
imposibile în epocã, s-au realizat o datã cu progresul omenirii. În acelaºi timp, nu putem
aproba construcþiile delirante ale bolnavilor psihici, pline de fantasme ºi idei bizare.
Motivaþia ºi afectivitatea oferã suportul energetic ºi orientarea produselor imaginaþiei.
Emoþiile au un rol relevant, mai ales în creaþia artisticã. Suportul energetic provenit din
emoþii determinã apariþia unor momente de mare productivitate creativã, iar motivaþia sporeºte receptivitatea faþã de anumite domenii ale realitãþii. Motivaþia eroticã ºi
emoþiile puternice provocate de persoana iubitã explicã imaginile poetice inedite create
de M. Eminescu, atunci când descrie persoana iubitã.
Atât de fragedã, te-asemeni
Cu floarea albã de cireº,
ªi ca un înger, dintre oameni,
În calea vieþii mele ieºi.
(M. Eminescu, Atât de fragedã)
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Procesele imaginaþiei
Realizarea unui produs al imaginaþiei presupune folosirea unor procedee specifice,
adicã a unor modalitãþi de operare în plan mental, o succesiune de descompuneri, compuneri, reorganizãri, restructurãri ale materialului de care un individ dispune.
Operaþiile fundamentale utilizate sunt analiza ºi sinteza. Prin analizã se realizeazã o
descompunere în pãrþi componente a imaginilor vehiculate în minte, iar prin sintezã,
reorganizarea acestora într-un nou ansamblu, obþinându-se în acest fel un produs nou.
Operaþia de sintezã presupune procedee specifice printre care:
Aglutinarea este procedeul prin care se realizeazã o sintezã mentalã a unor pãrþi
eterogene din diferite fiinþe sau obiecte. Concret, constã în contopirea într-un întreg a
diferitelor pãrþi ale unor obiecte cunoscute. Sfinxul, centaurul, sirenele sunt exemple
relevante întâlnite în mitologie. Hidroavionul, radiocasetofonul, combina muzicalã sunt
exemple ale acestui procedeu din tehnica actualã.
Amplificarea sau diminuarea constã în modificarea exageratã a dimensiunilor. Procedeul
este întâlnit în basme (uriaºi, pitici, Setilã), dar ºi în tehnicã (microprocesoarele, minicalculatoarele). Caricaturiºtii folosesc acest procedeu, mai ales prin amplificarea unor atribute
fizice ale personajelor.
Multiplicarea sau omisiunea unor pãrþi ale fiinþelor sau obiectelor. În basme apare
balaurul cu ºapte capete, ciclopul în mitologie, Coloana infinitului în artã, rachetele cu
mai multe trepte în tehnica aerospaþialã.
Diviziunea ºi rearanjarea constau în separarea unui obiect, dispozitiv în pãrþi componente ºi modificarea dispunerii acestor elemente în spaþiu. Autoturisme cu motorul în
spate sau trecerea de la tracþiunea de pe roþile din spate la cea pe roþile din faþã pentru
evitarea derapajelor.
Adaptarea constã în modificarea unui obiect în aºa fel încât sã corespundã anumitor
situaþii, cerinþe etc. Spre exemplu, hidroavionul, automobilele amfibii, materialele hidroºi termoizolante.
Substituþia presupune înlocuirea unui element (obiect, material, substanþã etc.) cu un
altul, mai avantajos. De exemplu, în construcþii, înlocuirea cãrãmizilor fabricate din argilã
arsã cu blocuri din BCA (beton celular autoclavizat), material cu o greutate mai micã ºi
mai bun termoizolant.
Modificarea formei, volumului sau culorii unor obiecte pentru a corespunde unor noi
cerinþe. Botaniºtii obþin mereu forme noi prin modificarea structurii genetice a diferitelor
specii de plante. Acest procedeu este frecvent folosit în producerea bunurilor de consum
pentru a le face mai atractive ºi în ton cu moda.
Schematizarea vizeazã selecþia unor trãsãturi esenþiale ale unui element ºi eliminarea
aspectelor secundare, nesemnificative. Procedeu folosit frecvent în proiectarea tehnicã,
realizarea portretelor-robot, în realizarea hãrþilor geografice.
Tipizarea presupune identificarea ºi contopirea într-un personaj concret a aspectelor
comune unei categorii. De exemplu, tipurile literare avarul, politicianul demagog, parvenitul.
Analogia este o formã superioarã de comparaþie prin care se ajunge la inovaþii ºi la
descoperirea de informaþii noi. Descoperirea structurii atomului prin asemãnare cu cea a
sistemului planetar.
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Empatia constã în transpunerea cuiva în pielea altei persoane, cãutând sã se înþeleagã
mai bine felul în care ea interpreteazã evenimentele. Identificarea actorilor cu personajul
interpretat este un exemplu relevant.

Formele imaginaþiei
Mai întâi vom face distincþia între imagini ale memoriei ºi imagini ale imaginaþiei.
Imaginile memoriei sunt de fapt reprezentãri ale unor obiecte, peisaje percepute
anterior, pe care, dupã un timp, le reactivãm în mintea noastrã.
Aceste imagini sunt mai mult sau mai puþin exacte, dar ceea ce este important este
faptul cã nu sunt modificate caracteristicile obiectului anterior perceput. Dacã am vizitat
castelul Bran, ulterior putem evoca imaginea castelului fãrã a opera modificãri relevante.
Imaginile imaginaþiei pornesc de la date anterior percepute, dar în reconstrucþia
imaginii intervin date noi care nu au fost întâlnite în realitate.

S\ presupunem c\ cineva dore[te s\-[i construiasc\ o cas\ de vacan]\ la munte. Cu
toate c\ persoana a v\zut mai multe case de vacan]\, imaginea casei pe care dore[te
s-o construiasc\ este diferit\ total de celelalte imagini. Aici intervin modific\ri ale imaginii
în conformitate cu propriile dorin]e, de[i pot exista [i unele elemente ale caselor de
vacan]\ v\zute anterior.

Formele imagina]iei sunt: imaginaþia voluntarã ºi imagina]ia involuntarã.
Imaginaþia voluntarã presupune un control conºtient al actului imaginativ desfãºurat
prin prezenþa efortului voluntar. Formele imaginaþiei voluntare sunt: imaginaþia
reproductivã, imaginaþia creatoare, visul de perspectivã.
 Imaginaþia reproductivã este altceva decât o imagine a memoriei. Ea constã în
posibilitatea noastrã de a ne reprezenta imagini pe baza lecturii unor texte sau pe
baza unor relatãri verbale.
 În imaginaþia creatoare se folosesc procedeele speci imagina]ia reprofice descrise anterior cu ajutorul cãrora se realizeazã
ductiv\
o prelucrare a experienþei prezente ºi anterioare, iar
în final se obþine o imagine sau un produs nou,
 imagina]ia creaoriginal. Ea se manifestã în domeniul ºtiinþific,
toare
tehnic, artistic ºi organizatoric ºi poate duce la noi
 visul de perspectiv\
descoperiri, invenþii, inovaþii în aceste domenii.
Modul de reconstrucþie a realitãþii în imagini creatoare poate fi exemplificat prin
urmãtoarele versuri:
Aburii uºori ai nopþii ca fantasme se ridicã
ªi, plutind deasupra luncii, pintre ramuri se despicã.
Râul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineþii miºcã solzii lui de aur

(V. Alecsandri, Malul Siretului).
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 Visul de perspectivã este forma imaginaþiei care constã în proiectarea mentalã a
drumului propriu în viaþã, a modalitãþilor de dezvoltare personalã în acord cu
potenþialul de care dispunem (abilitãþi/posibilitãþi), dar ºi cu oportunitãþile oferite
de societate.
Imaginaþia involuntarã se caracterizeazã prin absenþa intenþiei de a imagina ºi
nu presupune un efort voluntar. Formele imaginaþiei involuntare sunt: reveria
(visarea cu ochii deschiºi), imaginile hipnagogice ºi hipnopompice, visul din
timpul somnului.
a) Reveria apare atunci când suntem în stare de relaxare ºi ne lãsãm gândurile sã
zboare. Relaxaþi fiind, ne trece prin minte un gând de la care pornim, dând frâu liber
imaginaþiei. Construcþia imaginarã este fantezistã, iar noi urmãrim pasiv aceastã derulare
a imaginilor ºi, eventual, intervenim spre a le orienta în direcþia dorinþelor noastre.
Aceste imagini sunt puternic influenþate de aºteptãrile, dorinþele ºi sentimentele noastre.
Imaginile se deruleazã în faþa noastrã ca un film la care participãm activ ºi controlãm
produsul imaginativ. Construcþia imaginarã are rolul de a scãdea tensiunile, de a satisface
imaginar unele dorinþe. Iatã câteva versuri relevante, care sugereazã imaginile vehiculate în
mintea poetului cu gândul la persoana iubitã.
Fruntea albã-n pãrul galben
Pe-al meu braþ încet s-o culci,
Lãsând pradã gurii mele
Ale tale buze dulci
Adormind de armonia
Codrului bãtut de gânduri
Flori de tei deasupra noastrã
Or sã cadã rânduri-rânduri.
(M. Eminescu, Dorinþa)

De multe ori, aceste construcþii imaginare se îndepãrteazã de realitate ºi se apropie de
fantastic, de neverosimil. Elevul îºi imagineazã replica tãioasã pe care o va da unui profesor
despre care spune cã l-a neîndreptãþit prin acordarea unei
note mici, dar nu va avea niciodatã curajul sã facã acest lucru.
 reveria
Visarea poate avea consecinþe pozitive pentru susþinerea
 imagini hipnagogice
activitãþilor ce presupun efort îndelungat ºi rutinã. Este
 imagini
cazul sportivilor, care, pentru obþinerea unor performanþe
hipnopompice
remarcabile, sunt nevoiþi sã facã antrenamente istovitoare
ºi viseazã la depãºirea unor recorduri, la obþinerea unor
medalii olimpice sau mondiale.
Prelungirea stãrilor de reverie poate fi dãunãtoare deoarece se axeazã doar pe satisfacerea fictivã, imaginarã a unor dorinþe fãrã imboldul de a acþiona efectiv.
b) Imaginile hipnagogice ºi hipnopompice. Imaginile hipnagogice apar în timpul
trecerii de la starea de veghe la cea de somn (hipnos = somn, agogos = a aduce), iar
cele hipnopompice apar în timpul trezirii din somn (pompos = care aduce). Sunt
imagini de scurtã duratã, îºi au originea în memorie, nu participãm la producerea lor ºi nu
le considerãm reale. Aceste imagini apar sub forma unor linii, puncte strãlucitoare, figuri
geometrice ºi, foarte rar, pot apãrea peisaje sau figuri umane.
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c) Visele
Multe secole omenirea a fost învãluitã de mister ºi superstiþii, elaborându-se idei dintre
cele mai ciudate ºi naive pentru explicarea producerii ºi rolului visului. Abia în 1953 s-a
stabilit un indicator fiziologic specific al activitãþii onirice (miºcãrile oculare rapide).
Astfel s-a deschis calea unor cercetãri obiective ale viselor din timpul somnului.

Somnul REM (Rapid Eye Movement)  somn cu miºcãri oculare rapide. Prin observaþii ale
subiecþilor în timpul somnului s-a constatat cã din când în când ochii acestora încep sã se
miºte rapid. Dupã un timp, aceste miºcãri dispar ºi subiecþii dorm liniºtiþi, pentru ca apoi
miºcãrile sã reaparã. Miºcãrile rapide ale ochilor apar la toþi subiecþii. Prin examinarea
atentã a subiecþilor treziþi din somnul REM (lent, superficial, paradoxal) ºi din perioadele
de somn în care aceste miºcãri nu apãreau (somn NREM sau somn ortodox), s-a constatat
cã majoritatea subiecþilor treziþi din somnul REM visau. La om, somnul REM ºi cel NREM
sunt considerate douã tipuri distincte de somn.
Un studiu efectuat pe 191 de subiecþi treziþi în timpul unei faze de somn paradoxal (REM)
a arãtat cã 152 visau, în timp ce, în afara acestei faze de somn, nici un subiect nu a raportat
existenþa unei activitãþi onirice. Concluzia dedusã din acest experiment este cã visul apare
în fazele de somn paradoxal. Deºi se pare cã existã vise ºi în faza de somn lent, visele din
faza paradoxalã sunt cele mai vii, au un bogat conþinut emoþional ºi sunt trãite intens.

Imaginile care se produc în timpul somnului au câteva caracteristici care le deosebesc
de alte tipuri de imagini.
În primul rând, scenele din vis sunt frecvent ireale, chiar absurde, lipseºte controlul
realitãþii ºi totul pare posibil. De asemenea, visul are un caracter afectiv. În vis trãim
emoþii puternice, stãri de spaimã, bucurie sau neliniºte. Imaginile din vis au un caracter
simbolic. Aceste simboluri au o semnificaþie strict individualã, dar sunt interpretate diferit
în funcþie de culturã. Dacã am cunoaºte semnificaþia individualã a respectivelor simboluri
ar fi uºor sã interpretãm visele. Uneori aceastã semnificaþie este uºor de stabilit. Sã luãm
cazul unui copil care, plimbându-se cu mama prin oraº, doreºte sã mãnânce piersici, dar
mama îl refuzã, argumentând cã nu are bani suficienþi pentru a cumpãra fructe. Noaptea,
în somn, copilul viseazã cã mãnâncã piersici ºi în felul acesta îºi satisface dorinþa în vis.
În acest caz, semnificaþia simbolului din vis este evidentã deoarece existã o relaþie directã
între realitate ºi imaginea din vis.
În cazul adulþilor, imaginile din vis apar sub o formã mascatã ºi nu mai existã o
corespondenþã între dorinþa realã ºi simbolul din vis. Diferenþele, considerã S. Freud, apar
din cauza deformãrilor produse de cenzura Supraeului, deoarece dorinþele, mai ales cele de
ordin sexual, sunt interzise.

1. Alegeþi un obiect uzual ºi încerca]i o transformare a acestuia folosind procese ale
imaginaþiei.
2. Daþi exemple prin care sã diferenþiaþi imaginaþia reproductivã de cea creatoare.
3. Realizaþi un eseu pe tema Cum ar fi viaþa omului fãrã imaginaþie?.
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5. Limbajul
5.1. Preciz\ri terminologice: comunicare, limb\, limbaj
Oamenii nu trãiesc izolaþi, ci în comunitãþi sociale de diferite tipuri ºi dimensiuni. În
cadrul acestor comunitãþi, între indivizi au loc schimburi de informaþii în diferite scopuri.
Comunicarea este o relaþie fundamentalã între indivizii unei societãþi, realizatã cu
ajutorul limbajului ºi al altor coduri ºi semne, în care au loc schimburi de informaþii,
opinii, idei etc.
Comunicarea animalã este un schimb de semnale (acustice, mecanice, chimice etc.)
între indivizii aceleiaºi specii, în diferite scopuri (hranã, apãrare, înmulþire etc.).
Fãrã a intra în detaliile unei scheme de comunicare, trebuie sã precizãm cã orice
comunicare se realizeazã pe baza unui cod.
Codul este un sistem de semne prin care se semnificã ceva.

Semnalele agentului de circula]ie sunt semne care au o semnifica]ie atât pentru agent,
cât [i pentru ceilal]i participan]i la trafic. Imagina]i-v\ ce s-ar întâmpla dac\ aceste
semnale nu ar avea semnifica]ie pentru pietoni sau pentru conduc\torii auto.

În concluzie, semnificaþia codului trebuie sã fie cunoscutã atât de cel care transmite
informaþia (emiþãtor), cât ºi de cel care o primeºte (receptor).
Limba este un sistem de comunicare specific oamenilor, alcãtuit din sunete articulate.
Este un produs al istoriei ºi îndeplineºte funcþia de principal mijloc de comunicare.
Dupã cum am precizat, comunicarea este prezentã între indivizii unei societãþi, dar ºi
între animalele aceleiaºi specii.
Existã o diferenþã fundamentalã între cele douã forme de comunicare. Oamenii comunicã
folosind limba ca principal mijloc de comunicare. În acest caz este vorba de o semnalizare
semanticã, care presupune semnificaþii de nivel conceptual.
La animale, comunicarea se realizeazã prin semnalizare senzorialã, iar posibilitatea
decodificãrii semnificaþiei semnalelor este înnãscutã.
Limbajul este un mod specific de exprimare a ideilor, sentimentelor ºi gândurilor în
cadrul limbii comune; reprezint\ modalitatea de utilizare a limbii în relaþiile cu ceilalþi.
Limbajul este alcãtuit din structurã gramaticalã, foneticã ºi lexicalã proprie.
Unii cercetãtori considerã cã limbajul derivã dintr-o abilitate generalã de cunoaºtere.
Alþii susþin cã limbajul este rezultatul combinãrii abilitãþilor cognitive, care include
aptitudini intelectuale (utilizarea gramaticii), informaþie verbalã (semnificaþia cuvintelor),
strategii cognitive (organizarea unei propoziþii pe baza regulilor gramaticale ºi a
semnificaþiei cuvintelor), abilitãþi motorii (miºcãrile buzelor ºi limbii în timpul vorbirii).
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Existã ºi pãrerea conform cãreia limbajul este o aptitudine
specialã, specific umanã, diferitã de alte aptitudini cogni comunicare
tive. Se considerã cã limbajul poate afecta gândirea atât de
 cod
puternic încât aceasta s\ fie modificatã sau limitatã de
cuvintele utilizate în limbaj. Înseamnã cã oamenii pot gândi
 limb\
doar în limitele limbajului pe care îl posedã. Limbajul
 limbaj
faciliteazã modul în care oamenii se raporteazã la probleme
ºi fac diferenþieri.
Limbajul se bazeazã pe folosirea unor semne sau simboluri care au o semnificaþie ºi
care respectã anumite reguli gramaticale. Gramatica este un ansamblu de reguli care
specificã relaþiile ce se stabilesc între aceste semne sau simboluri.

5.2. Însu[irea limbajului
Au fost elaborate mai multe teorii ale însuºirii limbajului, care pot fi împãrþite în trei
categorii principale: teoriile comportamentului, teoriile nativiste ºi teoriile sociale.
Teoriile comportamentului. Abordarea a fost propusã de Skinner în 1957, care considerã
cã punctul de plecare în însuºirea limbajului îl reprezintã gânguritul copilului. Când un
copil gângureºte, produce diverse foneme. Fiinþele umane sunt capabile sã producã un
numãr foarte mare de foneme distincte. Atunci când un copil gângureºte, el produce
întreaga gamã de foneme pe care le folosesc fiinþele umane din întreaga lume. Gângurind,
copilul ajunge sã lege, accidental, câteva foneme pe care pãrinþii sãi le considerã a fi
primul cuvânt, cum ar fi mama. Când acest lucru se întâmplã, pãrinþii sunt foarte
satisfãcuþi, iar copilul este recompensat pentru comportamentul sãu. Recompensa mãreºte
probabilitatea de repetare a comportamentului (sã reproducã fonemul). Treptat, printr-un
proces de încercare ºi eroare ºi de recompensare a comportamentului (copilul este
recompensat doar pentru anumite sunete), se formeazã din ce în ce mai multe cuvinte pe
care ajunge sã le spunã la momentul oportun.
Teoriile nativiste. Lingvistul Chomsky a criticat abordarea lui Skinner, aducând patru
argumente:
a) dacã toþi copiii ar deprinde limbajul prin acest proces de încercare ºi eroare, atunci
fiecare ºi-ar însuºi limbajul în felul sãu strict individual. Limbajul ºi învãþarea
acestuia de cãtre copii prezintã însã aceleaºi structuri de bazã peste tot în lume;
b) timpul necesar unui copil pentru a deprinde limbajul este prea scurt pentru a valida
învãþarea acestuia prin încercare ºi eroare. Ar fi imposibilã însuºirea unui sistem
atât de complex în aproximativ 2 ani de la primul cuvânt, dacã procesul s-ar realiza
în acest mod;
c) se pare cã existã un fel de predeterminare (o tendinþã înnãscutã) a copiilor pentru
a fi atenþi la cei care vorbesc în mediul lor, fãrã a da atenþie celorlalte sunete, iar
acest aspect necesitã o explicaþie;
d) trebuie explicat de ce, deºi nimeni nu-i învaþã pe copii sã vorbeascã, ei reuºesc sã
extragã suficient din fragmentele incomplete ºi deseori negramaticale pe care le aud
de la alþii, deprinzând în acest fel reguli ºi principii lingvistice.
Chomsky susþine ideea moºtenirii mecanismului de deprindere a limbajului, care
opereazã prin extragerea regulilor de bazã, din ansamblul cuvintelor auzite de copil.
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Copilul nu trebuie sã fie învãþat sã vorbeascã, deoarece
poate identifica regulile limbajului doar auzindu-i pe alþii
 teoriile
vorbind. Pentru funcþionarea mecanismului de deprindere a
comportamentului
limbajului, copilul trebuie doar sã asculte limba vorbitã.
 teoriile nativiste
Sistemul este înnãscut, automat.
Se pune problema dacã moºtenim limbajul sau toate
 teoriile sociale
regulile gramaticale specifice oricãrei limbi. Chomsky susþine
cã regulile gramaticale de care suntem conºtienþi sau pe
care le deprindem atunci când învãþãm o limbã nouã reprezintã doar structura de suprafaþã
a limbii respective. Structura de suprafaþã diferã de la o limbã la alta, dar sub aceasta se
gãseºte structura profundã, care este identicã pentru toate limbajele umane. Copilul posedã
la naºtere structurile profunde ale limbajelor, care-i dau posibilitatea sã recunoascã
substantive sau verbe atunci când aude limba vorbitã.
Observãm cã ºi teoria lui Chomsky este o abordare reducþionistã. Considerând deprinderea limbajului un proces genetic, copilul rãmâne inactiv în acest proces, deoarece
învãþarea are loc mai mult sau mai puþin automat. Deprinderea limbajului este redusã mai
curând la acþiunea genelor decât la realizarea conexiunilor stimul-rãspuns.
Teoriile sociale. Brown (1973) a observat cã teoriile anterioare asupra dobândirii
limbajului au omis deseori scopurile ºi semnificaþiile care stau la baza utilizãrii limbajului
de cãtre copil. El a elaborat o teorie în care a evidenþiat aspectele sociale ale dezvoltãrii
limbajului. Teoria porneºte de la ideea cã limbajul provine din nevoia copilului de a
comunica, fiind cunoscutã sub denumirea de gramaticã a relaþiilor semantice. Conform
acestei teorii pentru copil este important sensul, intenþia indicatã prin ceea ce spune.
Versiunile scurtate ale enunþurilor copiilor sunt numite vorbire telegraficã, deoarece
vorbirea lor seamãnã cu o telegramã din care se omit cuvintele de legãturã fãrã a se pierde
însã semnificaþia. Astfel, o frazã ca Dã lapte ar fi adecvatã mesajului Aº mai dori puþin
lapte dacã se poate ºi dacã sunteþi amabili sã-mi oferiþi. Omiterea cuvintelor de genul
articolelor, prepoziþiilor ºi conjuncþiilor duce la o versiune prescurtatã a limbajului, fãrã a
se pierde însã conþinutul semantic.
Efectuând studii longitudinale asupra vorbirii copiilor, el a evidenþiat faptul cã însuºirea
limbajului se desfãºoarã într-o succesiune care parcurge aproximativ cinci etape. În prima
etapã, copilul articuleazã doar propoziþii simple de douã cuvinte Vreau maºinuþã sau
Mama plecat. Pe mãsurã ce intrã în a 2-a etapã, începe sã foloseascã forme flexionare ºi
articole, spunând Uite o pisicã sau Am plecat. În etapa a 3-a, copilul începe sã punã
întrebãri, de la cele relativ uºoare, cum ar fi ce?, unde? ºi când?, pânã la cum
ºi de ce ?. Etapa a 4-a este caracterizatã prin introducerea frazelor simple, cum ar fi Eu
am bãut lapte ºi cãþeluºul a bãut lapte. În cea de-a 5-a etapã, copilul este capabil sã lege
propoziþii prin elemente de relaþie ºi sã utilizeze propoziþii subordonate: Eliza care
locuieºte acolo merge la ºcoala noastrã. În aceastã etapã, copilul poate formula majoritatea
tipurilor de construcþii gramaticale specifice adulþilor, dezvoltarea ulterioarã a limbajului
realizându-se, în principal, prin îmbogãþirea vocabularului.

5.3. Structura semantic\ [i sintactic\ a limbajului
Psiholingviºtii au studiat limbajul uman pentru a descoperi cum oamenii decid sã spunã
ceva. Procesul nu este simplu. Sã presupunem cã o persoanã, într-o zi toridã de varã, este
însetatã. Cum îºi exprimã persoana dorinþa de a bea un pahar cu apã? Cum exprimã
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aceastã semnificaþie într-o propoziþie structuratã? Pur ºi simplu va spune Vreau un pahar
cu apã. Aparent, lucrurile sunt simple, dar cum ajunge persoana sã formuleze aceastã
propoziþie? Cum a pus cuvintele împreunã? Sunt unele cuvinte mai importante decât
altele? Probabil cã persoana nu a început sã caute în întreg vocabularul cuvântul vreau
pe care a decis sã-l foloseascã ca prim cuvânt. Oamenii aleg întreaga propoziþie înainte de
a o spune. Ei construiesc sintaxa unei propoziþii astfel încât aceasta sã exprime un anumit
înþeles, înainte de exprimarea verbalã. Sintaxa cuprinde regulile care precizeazã modul în
care cuvintele pot fi puse în legãturã pentru a forma propoziþii cu sens. Unele cuvinte din
propoziþie sunt mai importante decât altele. Într-o propoziþie, substantivele ºi verbele au
funcþii principale, în jurul lor fiind organizate alte cuvinte care ajutã la exprimarea semnificaþiei. Acest aspect a fost demonstrat experimental. Subiecþii erau condiþionaþi clasic sã
saliveze atunci când auzeau anumite propoziþii. Apoi, li s-au prezentat cuvinte individuale
selectate din aceste propoziþii, mãsurându-se cantitatea de salivã. Deºi articolele, adjectivele
ºi prepoziþiile erau la fel de numeroase ca ºi substantivele ºi verbele, s-a constatat cã
substantivele ºi verbele generau un rãspuns salivar mai intens. Nu se cunoaºte încã modul
în care oamenii construiesc o propoziþie. Unii cercetãtori considerã cã se folosesc strategii
de procesare cognitivã necunoscute încã, care pornesc de la o semnificaþie la sintaxa folositã
pentru exprimarea acestei semnificaþii. Alþii susþin cã formularea unei propoziþii este
legatã atât de semnificaþie, cât ºi de regulile gramaticale necesare exprimãrii semnificaþiei.

5.4. Rela]ia dintre gândire [i limbaj
Gândirea ºi limbajul ne fac unici, probabil mai mult decât alte aspecte ale naturii umane.
Deºi maimuþele, de exemplu, pot gândi, gândirea lor este limitatã deoarece ele pot învãþa
doar un limbaj rudimentar. Abilitãþile noastre de a gândi ºi vorbi au reprezentat piatra de
temelie pentru civilizaþia modernã. Generaþiile anterioare au gãsit soluþii la multe dintre
probleme ºi le-au comunicat prin intermediul limbajului. Noi am construit plecând de la
cunoºtinþele lor, dar, în acelaºi timp, noi vom rezolva problemele noastre ºi le vom
comunica generaþiilor urmãtoare. Mai mult decât alte specii avem puterea de a controla
lumea ºi de a ne construi un loc mai bun pentru a trãi. Ironic, tocmai aceste abilitãþi ne-ar
putea fi fatale pentru cã le-am folosit pentru înarmare ºi devastare.
Problema raportului dintre gândire ºi limbaj a stârnit numeroase controverse printre
cercetãtori, fãrã sã se ajungã încã la un punct de vedere unitar. Totuºi, rezultatele cercetãrilor ne permit sã afirmãm cã gândirea ºi limbajul sunt interdependente, în strânsã relaþie.
Orice proces de comunicare verbalã presupune transmiterea unui mesaj care are un
conþinut semantic (un înþeles). Conþinutul semantic poate fi cognitiv (se referã la înþelesul
general, comun al cuvântului) ºi afectiv (se referã la înþelesurile secundare, sensurile
figurative ale cuvintelor). Conþinutul semantic vehiculeazã informaþia cognitivã, iar cel
afectiv, trãiri emoþionale în sensul de plãcut-neplãcut.
Vom prezenta spre analizã comparativã douã mesaje:
Ambroji, salitazaia nauroza hataua
Portarul înaripat mai þine întins
Giajnegi coni burda boho ºi iu bahatua. Un cotor de spadã fãrã de flãcãri.
Nu se luptã cu nimeni, dar se simte învins. ( )
Arând fãrã îndemn
Cu pluguri de lemn,
Arhangheli se plâng de greutatea aripilor. ( )
(Lucian Blaga, Paradis în destrãmare)
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Primul text nu are nici o semnificaþie pentru voi deoarece cuvintele nu au nici un
înþeles. Înþelesurile secundare pot fi legate doar de ritmicitatea sau de muzicalitatea
rezultatã, dacã receptãm mesajul pe canalul auditiv.
În cazul celui de-al doilea text lucrurile se schimbã radical. Cunoscând semnificaþia
fiecãrui cuvânt, construiþi semnificaþia de ansamblu, care la rândul ei conþine semnificaþii
afective. Construcþia semnificaþiei ansamblului nu ar fi posibilã fãrã activarea operaþiilor
gândirii, cu ajutorul cãrora vom prelucra semnificaþiile individuale ale cuvintelor.
În acord cu titlul poeziei, se pot observa cu uºurinþã câteva elemente de naturã
religioasã: portarul înaripat, arhanghelii. Acestea poartã însã semnul demitizãrii,
fiind desacralizate (îngerii sunt decãzuþi, spaþiul este profan), iar semnificaþiile afective pe
care a vrut sã le transmitã poetul transpar: eºecul, blazarea, oboseala. Greutatea aripilor
sugereazã imposibilitatea zborului, a înãlþãrii, orice gest urmând traiectoria cãderii. Pornind
de la conotaþiile izolate ale unor termeni se ajunge la o interpretare globalã a fragmentului
în cadrul întregii poezii.
Legãtura dintre gândire ºi limbaj este ºi mai evidentã atunci când mesajul are un nivel
mai mare de abstractizare, se detaºeazã total de imaginile concrete. La un nivel evoluat nu
se poate gândi fãrã mijloacele limbajului.

Prezent\m, pentru interpretare, un mesaj de acest fel:
Polimorfismul existen]ei mele, bulversat în expectan]e cvasi structurate, îmi va aduce
mereu aminte de neantul transcendent prin care «corola de minuni a lumii» va risipi
tainele necunoscutului.
Proceda]i la identificarea semnifica]iei cuvintelor din text, folosind dic]ionarul, apoi realiza]i o interpretare a mesajului în întregime.

Prezenþa limbajului în gândirea abstractã este aºadar indispensabilã.
Orice mesaj fãrã un conþinut cognitiv este o formã fãrã sens. Deºi în mesajul urmãtor
conþinuturile semantice ale cuvintelor sunt cunoscute, ansamblul nu oferã un înþeles
coerent, ci este o salatã de cuvinte, aºezate într-o formã fãrã conþinut semantic.
Dintr-un colþ de cerc, din pãru-mi scuturam borcanele,
Ca sã nu mã-ntrebe calul de ce-mpung vagoanele.
ªi în liniºtea în care, sar din ciorbã ciorile,
Stând pe-un vârf de cui, cu capul gâdilam culorile.

5.5. Func]iile limbajului
Funcþia de comunicare
Constã în transferarea unui conþinut informaþional de la o persoanã la alta.
Rolul unui enunþ este de a transmite un mesaj unui interlocutor: interlocutorul poate
ignora mesajul, dar în acelaºi timp poate fi influenþat sau convins de conþinutul acestuia.
Limbajul participã deci la relaþiile sociale, devine un instrument de acþiune în planul
relaþiilor interindividuale. Limbajul este un sistem format dintr-un set de reguli, convenþii
ºi cunoºtinþe care susþin nu numai comunicarea verbalã, dar ºi ansamblul activitãþilor
sociale.
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Funcþia de reprezentare
Constã în substituirea obiectelor, fenomenelor ºi relaþiilor prin formule verbale. Funcþia
unui enunþ este de a descrie realitatea. Limbajul este considerat drept un tablou al realitãþii,
un instrument de decupare a lumii. El intervine, în mare mãsurã, în achiziþionarea
cunoºtinþelor, în prelucrarea ºi stocarea informaþiilor. De pildã, Mãrul este un fruct sau
Bastonul A este mai mare decât bastonul B sunt exemple clare ale acestei funcþii.

Funcþia emotiv-expresivã
Este centratã asupra celui care recepteazã mesajul. Emiþãtorul, folosindu-se de mesaj,
doreºte sã dea impresia unei emoþii oarecare, adevãrate sau simulate. Limbajele au mijloace
diferite de a realiza aceastã funcþie, prin care sã permitã destinatarului sã-ºi exprime
reacþiile emoþionale în funcþie de conþinutul mesajului. Prin interjecþii acest lucru este însã
mai uºor. De exemplu, Ah! poate exprima un sentiment viu de plãcere, durere,
admiraþie etc.
Interjecþiile realizeazã cel mai bine funcþia emotivã, dar, în realitate, întreg mesajul
conþine informaþii emoþionale pentru destinatar. Aspectele emoþionale se manifestã ºi la
nivel fonic, gramatical ºi lexical. Intonaþia unei fraze poate exprima furie, în timp ce
modificarea intonaþiei poate exprima satisfacþie. Introducerea unor modificãri fonice fãrã
ca sensul cuvântului sã se schimbe (prelungirea vocalei a în cuvântul da) este un alt
mijloc de transmitere a unor reacþii emotive.

Funcþia persuasivã
Vizeazã convingerea ºi incitarea interlocutorului la acþiune. Utilizarea imperativului
este forma cea mai directã de activare a acestei funcþii. Nu se vizeazã transmiterea unei
informaþii, ci obþinerea unor reacþii comportamentale din partea destinatarului. Formulele
religioase sau magice, rugãciunile evidenþiazã funcþia de incitare a mesajului, chiar dacã se
adreseazã unui interlocutor imaginar, important fiind ca el sã reacþioneze sub influenþa
forþei cuvântului.

Funcþia catharticã
Se referã la descãrcarea tensiunilor interne prin relatarea unui interlocutor a problemelor
deranjante, apãsãtoare. Spovedania este un exemplu bun pentru descãrcarea prin limbaj a
tensiunilor cauzate de sentimentele de vinovãþie. Un om credincios se elibereazã atunci
când îi povesteºte preotului pãcatele pe care le-a fãcut.

Funcþia reglatorie
Constã în determinarea conduitei altei persoane ºi a propriului nostru comportament.
Indicaþiile primite de la instructorul auto atunci când învãþãm sã conducem un automobil
au rolul de corectare a manevrelor greºit executate. În acelaºi timp, prin comenzi verbale
interne ne reglãm propriul comportament. În drum spre ºcoalã, alunecaþi pe gheaþã ºi vã
loviþi foarte tare. Durerea fiind puternicã aveþi tendinþa sã nu vã ridicaþi, aºteptând ajutor.
Dar, din sens opus, vine în vitezã o maºinã, care ar putea derapa. În acel moment îþi spui
Trebuie sã mã ridic, altfel accidentul poate fi mai grav!. În felul acesta, prin limbaj
interior, reglaþi acþiunile care urmeazã.
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Funcþia ludicã (de joc)
Constã în realizarea unor asociaþii verbale de efect, jocuri de cuvinte, calambururi,
cuvinte încruciºate.
Aceste funcþii nu apar izolat, cel mai frecvent acelaºi mesaj îndeplinind mai multe
funcþii în acelaºi timp. De exemplu, Of! nu exprimã numai un sentiment (funcþie
emotivã), ci ºi resimþirea unei dureri.

1. Care este deosebirea dintre comunicarea umanã ºi cea animalã?
2. Daþi exemple din care sã reiasã funcþia catharticã a limbajului.
3. Stabiliþi care este diferenþa dintre limbã ºi limbaj.
4. Comparaþi cele trei teorii ale însuºirii limbajului.

6. Procese reglatorii
6.1. Motiva]ia
Ce este motivaþia?
Mereu ne punem întrebãri ºi cãutãm explicaþii pentru acþiunile noastre sau ale semenilor.
De ce învãþãm sau de ce nu învãþãm? De ce decidem sã mergem la un film, deºi avem de
pregãtit o lucrare scrisã pentru a doua zi? De ce prietenul meu nu a venit la întâlnire?
Rãspunsurile la aceste întrebãri trebuie cãutate în domeniul motivaþiei.
Motivaþia reprezintã ansamblul factorilor care declanºeazã activitatea individului,
o orienteazã cãtre anumite scopuri ºi o susþine energetic.
Aceºti factori pot fi numiþi generic motive.
Orice act de conduitã este motivat, chiar dacã uneori nu ne dãm seama de ce facem o
acþiune sau alta. Studiul motivaþiei are în vedere analiza factorilor care determinã comportamentul ºi a mecanismelor care le explicã efectele. Sub efectul stimulãrilor interne sau
externe, motivele aduc individul în stare de acþiune ºi îi susþin activitatea o perioadã de
timp, în ciuda obstacolelor care pot apãrea. De asemenea, ele pot determina individul sã
urmãreascã un scop sau altul ºi sã stabileascã o anumitã ierarhie între scopurile posibile.
Deducem, aºadar, cã motivaþia are rolul de activizare ºi de mobilizare energeticã,
precum ºi de orientare, de direcþionare a conduitei într-un anumit sens. Motivaþia este o
sursã de activitate ºi, de aceea, este consideratã motorul personalitãþii.

Dimensiunea structuralã a motivaþiei
Repertoriul motivaþional al personalitãþii este extrem de divers. El include: trebuinþe,
impulsuri, dorinþe, intenþii, aspiraþii, interese.
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Trebuinþa este expresia psihicã a necesitãþilor înnãscute sau dobândite ale omului.
Ea se manifestã ca un semnal de alarmã care îl determinã pe individ sã acþioneze în
vederea satisfacerii ei. Facem distincþia între trebuinþe care corespund nevoilor fiziologice
ale organismului ºi trebuinþe care depind de condiþiile sociale ale omului.
Unele trebuinþe semnaleazã apariþia unui dezechilibru în organism. De exemplu, atunci
când nu mâncãm, foamea indicã deficitul de substanþe nutritive, ceea ce se traduce în plan
psihic prin apariþia unei trebuinþe, trebuinþa de hranã. La fel apar ºi alte trebuinþe: de apã,
de odihnã. Constatãm deci cã unele dintre acþiunile noastre au la bazã trebuinþe biologice
care îºi au sursa într-un deficit.
Existã însã ºi trebuinþe ce exprimã nevoia de explorare a mediului înconjurãtor, nevoia
de activitate, de manipulare a obiectelor. În aceste situaþii, individul pare a cãuta stimularea,
creºterea tensiunii, dezechilibrul. Trebuinþa de stimulare, de activitate a fost pusã în
evidenþã în cadrul unui experiment:

Efectele privaþiunii senzoriale
Subiecþii sunt culcaþi confortabil, în repaus total, într-o camerã în care contactul cu
realitatea înconjurãtoare este complet întrerupt. Ei vãd doar o luminã difuzã printr-o
pereche de ochelari translucizi, aud numai un zgomot uºor al instalaþiei de aer condiþionat
ºi nu au senzaþii tactile, deoarece mâinile sunt înmãnuºate ºi introduse în cilindri de carton.
În ciuda unei sume mari de bani care le este oferitã, cei mai mulþi subiecþi nu pot suporta
aceastã situaþie mai mult de douã, trei zile, deoarece, dupã douãsprezece ore de privare
senzorialã, apar tulburãri extrem de neplãcute: halucinaþii, scãderea capacitãþilor intelectuale ºi motorii, tulburãri emoþionale. Subiecþii preferã sã fie expuºi la solicitãri care cer
eforturi mari decât sã repete situaþia de privare senzorialã.

Comportamentul uman poate fi motivat ºi de trebuinþa
de apreciere, trebuinþa de performanþã ºi realizare de sine,
trebuinþa de comunicare, trebuinþa de cunoaºtere, trebuinþa
 trebuin]\
de integrare în grup. Aceste trebuinþe se formeazã o datã cu
 impuls
lãrgirea experienþei de viaþã a fiecãruia ºi în funcþie de
 dorin]\
condiþiile socio-culturale în care omul trãieºte. În astfel de
trebuinþe, factorul cognitiv ºi cel social au un rol important.
 inten]ie
Impulsul se naºte o datã cu trebuinþa ºi constã, din
 scop
punct de vedere fiziologic, în apariþia unei excitabilitãþi
accentuate a centrilor nervoºi corespunzãtori. Din punct
de vedere psihologic, impulsul se trãieºte ca o stare de
activare, de tensiune, de pregãtire a acþiunii. Impulsul
declanºeazã un rãspuns (o serie de acþiuni) destinat atingerii obiectivului  satisfacerea trebuinþei. Satisfacerea trebuinþei înseamnã ºi reducerea
tensiunii din organism.
Cele douã componente structurale ale motivaþiei  trebuinþa ºi impulsul  nu pot fi
separate. Ele alcãtuiesc o unitate, deoarece sunt douã laturi ale aceluiaºi fenomen:
Trebuinþã → Impuls → Rãspuns → Þintã → Reducerea trebuinþei
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Trebuinþele pot fi satisfãcute de o gamã variatã de obiecte sau situaþii. Când trebuinþa
devine conºtientã de obiectul sãu, ea se transformã în dorinþã. Oamenii pot controla
voluntar selecþia, împlinirea sau reprimarea dorinþelor. Întemeietorul psihanalizei, Sigmund
Freud, vorbeºte despre acest mecanism de reprimare a dorinþelor care sunt inacceptabile
din punct de vedere moral, social sau de împlinire a lor într-o formã admisã de societate.
Intenþia marcheazã orientarea motivului spre scopuri sau proiecte. Ea se referã la ceea
ce individul încearcã sã facã. Existã intenþii imediate ºi pe termen scurt (intenþia de a
cumpãra o carte), dar ºi intenþii pe termen lung (intenþia de a urma o facultate).
Scopul este prefigurarea mentalã a rezultatului, a efectului dorit. De multe ori, la
întrebarea De ce întreprinde omul o anumitã acþiune?, rãspundem indicând scopul
acþiunii. Scopul nu se identificã însã cu motivul. În timp ce motivul este factorul declanºator
al acþiunii, scopul este anticiparea, proiecþia punctului terminus al acþiunii. De exemplu,
scopul poate fi obþinerea unui premiu la olimpiada naþionalã de psihologie, dar motivul
este intrarea fãrã admitere la facultatea de psihologie ori nevoia de performanþã, de
afirmare.
Interesul este o componentã motivaþionalã complexã, care exprimã orientarea activã,
relativ stabilã a personalitãþii umane spre anumite domenii de activitate, obiecte sau
persoane. Interesele se formeazã în cursul activitãþii, în strânsã legãturã cu trebuinþele,
intenþiile, scopurile, aspiraþiile, dar ºi cu aptitudinile persoanei. Poþi manifesta interes faþã
de o disciplinã ºcolarã, faþã de o anumitã profesiune sau faþã de o activitate pentru timpul
liber. Interesele copiilor sunt mai puþin stabile decât cele ale adulþilor.
Chestionarele care privesc dinamica intereselor au scos în evidenþã diferenþele individuale în aceastã privinþã. Cunoaºterea intereselor permite consilierea elevilor în ceea ce
priveºte opþiunea lor profesionalã. S-a constatat cã reuºita într-o meserie depinde nu numai
de aptitudini, ci ºi de interesul manifestat pentru meseria respectivã.
Oamenii acþioneazã pentru satisfacerea trebuinþelor, dorinþelor, aspiraþiilor, intereselor.
Uneori se interpun obstacole de ordin fizic, moral, social sau psihologic, care împiedicã
realizarea acestora. Individul trãieºte atunci un sentiment de frustrare care duce la apariþia
unor reacþii dintre cele mai variate: agitaþie, agresivitate, apatie, evaziune în imaginar,
compensare.

Formele motiva]iei
Motivaþia umanã se caracterizeazã prin varietate ºi ierarhie. Propunerile de sistematizare sunt numeroase ºi diverse.
Cea mai frecvent\ distincþie se face între motiva]ia extrinsec\ ºi motiva]ia intrinsec\.
Motivele extrinseci îºi au sursa în afara activitãþii desfãºurate. Dacã un elev învaþã pentru
a obþine anumite recompense (note bune, aprecieri din partea profesorilor sau colegilor,
laude sau chiar cadouri din partea pãrinþilor), atunci motivele sunt considerate extrinseci.
Activitatea desfãºuratã nu reprezintã decât un mijloc pentru îndeplinirea unui scop. Elevul
realizeazã activitatea de învãþare nu pentru plãcerea de a învãþa ºi de a dobândi cunoºtinþe,
ci pentru anumite consecinþe pe care le doreºte.
Motivele intrinseci îºi au sursa în însãºi activitatea
desfãºuratã ºi se satisfac prin îndeplinirea acelei activitãþi.
 motiva]ii extrinseci
Când citim o carte sau ne plimbãm pentru plãcerea pe
 motiva]ii intrinseci
care ne-o provoacã aceste activitãþi, vorbim despre
prezenþa motivelor intrinseci. Pentru geniile creatoare,
pasiunea este motivul activitãþii lor. Nu ne putem imagina
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cã Pasteur sau soþii Curie puteau fi animaþi de dorinþa de a obþine o recompensã. Pentru
perioade lungi de timp, ei uitau de odihnã, chiar ºi de
hranã, fiind absorbiþi de febra creaþiei.
În practica educaþionalã, constatãm cã activitatea de
 motiva]ie `nn\scut\
învãþare este motivatã atât extrinsec, cât ºi intrinsec. Un
 motiva]ie dob^ndit\
elev poate sã înveþe la o disciplinã pentru cã îl intereseazã
ºi îl pasioneazã domeniul respectiv, dar ºi pentru cã vrea
sã-ºi impresioneze colegii ori profesorii prin cunoºtinþele
sale. De asemenea, în anumite condiþii, o motivaþie extrinsecã poate da naºtere uneia
intrinseci. Un elev care învaþã la început pentru a lua note bune sau pentru a face plãcere
pãrinþilor poate ajunge sã înveþe din interes ºi pasiune pentru domeniul respectiv.
O alt\ distincþie se face între motiva]ia `nn\scut\ sau primar\ ºi motiva]ia dob^ndit\
sau secundar\. Motiva]ia `nn\scut\ (primar\) este legat\ de procesele de dezvoltare,
maturizare [i homeostazie ale organismului. Satisfacerea motivelor primare este absolut
necesarã pentru menþinerea echilibrului organismului. Din aceastã categorie fac parte
trebuinþele biologice (foamea, setea, impulsul sexual). La acestea se adaugã trebuinþele de
explorare, de activitate, de manipulare a obiectelor, numite ºi trebuinþe funcþionale. La
om, ele sunt modelate de viaþa socialã, de culturã, de experienþa individului. O trebuinþã
precum foamea declanºeazã mecanisme de reglare fiziologicã pe care le putem considera
identice la om ºi la animalele superioare. Însã comportamentul alimentar al omului este
mult mai complex: are preferinþe culinare, mesele se servesc la ore fixe urmând un adevãrat
ritual, se respectã anumite reguli alimentare.
Motiva]ia secundar\ este dobândit\ pe parcursul vieþii sub influenþa experienþei ºi a
condiþiilor socio-culturale. Din aceastã categorie fac parte: trebuinþa de comunicare,
trebuinþa de succes, trebuinþa de aprobare, trebuinþa de autorealizare, trebuinþa de cunoaºtere.

Alc\tui]i o list\ cu motivele care v\ determin\ s\ înv\]a]i la psihologie. Grupa]i aceste
motive în extrinseci [i intrinseci.

O clasificare interesantã a varietãþii trebuinþelor care stau la baza
activitãþii umane este cea realizatã de psihologul american Abraham
Maslow. Modelul ierarhic al trebuinþelor umane, dispus sub forma
unei piramide, cuprinde urmãtoarele categorii de trebuinþe:
a) trebuinþe fiziologice (foamea, setea, trebuinþa sexualã);
b) trebuinþe de securitate (apãrare, protecþie, echilibru emoþional);
c) trebuinþe de iubire ºi apartenenþã la grup (trebuinþa de a fi
acceptat, de a aparþine unei comunitãþi, trebuinþa de a primi ºi
oferi afecþiune);
Abraham Maslow
d) trebuinþe de stimã de sine (trebuinþa de a beneficia de aprobare
(1908-1970),
ºi recunoaºtere, trebuinþa de prestigiu, trebuinþa de a atinge
psiholog american
obiective);
e) trebuinþe cognitive (trebuinþa de a înþelege, de a cunoaºte, de a explora);
f) trebuinþe estetice (trebuinþa de frumos, de simetrie, de ordine);
g) trebuinþe de autorealizare (trebuinþa de a-ºi realiza potenþialul creativ, de a gãsi
autoîmplinirea).
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Maslow repartizeazã aceste trebuinþe în
douã mari categorii: trebuinþe de deficienþã
(care apar în urma unei lipse ºi care includ
primele patru clase de trebuinþe) ºi trebuinþe
de creºtere (care exprimã dorinþa omului de a
avea succes, de a ºti, de a-ºi satisface aptitudinile ºi includ ultimele trei clase de trebuinþe).
Sistemul lui Maslow presupune o ordine
de prioritate, în sensul cã individul va acþiona
pentru satisfacerea trebuinþelor fiziologice înaintea celor de securitate, a trebuinþelor de securitate înaintea celor de iubire ºi apartenenþã etc.;
de asemenea, cu cât o trebuinþã se aflã mai Figura nr. 1. Piramida trebuin]elor (A. Maslow)
spre vârful piramidei, cu atât ea este mai specific umanã, iar satisfacerea ei produce mulþumire ºi dezvoltã o tensiune plãcutã în organism.
Cercetãri ulterioare au arãtat însã cã ordinea trebuinþelor nu este totdeauna aceeaºi.
Vârsta ºi trãsãturile de personalitate pot determina modificãri în ceea ce priveºte prioritãþile
motivaþionale. Pentru tineri trebuinþa de realizare este foarte importantã ºi se dezvoltã mai
mult, în timp ce trebuinþa de stimã rãmâne mai slab exprimatã. De asemenea, scrierile
biografice au arãtat cã anumite personalitãþi au o trebuinþã de realizare atât de puternicã
încât nu mai conteazã nici mãcar satisfacerea trebuinþelor fiziologice. În perioada studiilor
sale la Sorbona, Marie Curie a fost gãsitã de mai multe ori leºinatã din cauza lipsei de
hranã.
La originea comportamentelor noastre nu se aflã un singur motiv, ci o constelaþie
motivaþionalã, un ansamblu de factori conºtienþi ºi inconºtienþi, fiziologici, intelectuali,
afectivi, sociali, care sunt într-o interacþiune permanentã. De aceea spunem cã acþiunile
umane sunt plurimotivate.

Motivaþie ºi performanþã
Nivelul de aspiraþie
Cum se poate explica faptul cã aceeaºi notã obþinutã la o disciplinã de învãþãmânt (nota
7, de exemplu) îl bucurã foarte mult pe un elev, în timp ce pe altul îl întristeazã? Cei doi
elevi apreciazã diferit aceeaºi notã pentru cã, pe baza rezultatelor obþinute în prealabil, au
un nivel de aspiraþie diferit. Elevul cu un nivel de aspiraþie ridicat va considera nota 7 un
eºec, în timp ce elevul cu un nivel de aspiraþie scãzut va considera nota 7 un succes.
Nivelul de aspiraþie este definit drept standardul pe care o persoanã se aºteaptã ºi
sperã sã-l atingã într-o sarcinã datã.
În motivarea actelor de conduitã, nivelul de aspiraþie are un rol important, deoarece
eforturile pe care le facem pentru îndeplinirea unei sarcini sunt în funcþie de acest nivel.
Pe de o parte, nivelul de aspiraþie ne impulsioneazã în realizarea diferitelor activitãþi, iar
pe de altã parte, rezultatele obþinute influenþeazã nivelul de aspiraþie. Cercetãrile efectuate
au arãtat cã succesul face sã creascã nivelul de aspiraþie, în timp ce eºecul îl coboarã.
Existã însã ºi diferenþe individuale. Persoanele foarte ambiþioase nu renunþã la þelurile lor,
chiar dacã au avut un eºec. Aceste reacþii atipice se datoreazã atât trãsãturilor de personalitate, cât ºi mediului familial ºi educaþiei.
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Nivelul de aspiraþie trebuie sã fie în concordanþã cu posibilitãþile individului. Cunoaºterea
propriilor posibilitãþi este foarte importantã. Un nivel de aspiraþie mult prea înalt în raport cu
posibilitãþile reale este dãunãtor deoarece ne poate angaja în activitãþi pe care nu le putem
îndeplini ºi ne vom alege doar cu insuccese ºi decepþii. Sentimentul înfrângerii este demobilizator. El atrage dupã sine pierderea încrederii în forþele proprii, frustrarea ºi chiar resemnarea. La fel de dãunãtor poate fi ºi un nivel scãzut al aspiraþiilor în raport cu posibilitãþile
reale, deoarece împiedicã progresul individului, iar capacitãþile sale rãmân nevalorificate.

Optimul motivaþional
Motivaþia reprezintã o condiþie esenþialã pentru reuºita unei activitãþi. Una dintre
problemele care se ridicã este urmãtoarea: Cât de puternicã trebuie sã fie motivaþia pentru
a obþine performanþe înalte în activitãþile desfãºurate?
Atât motivarea prea intensã (supramotivarea), cât ºi
motivarea prea scãzutã (submotivarea) într-o activitate pot
conduce la rezultate slabe sau chiar la eºec. Supramotivarea
 supramotivarea
determinã o mobilizare energeticã maximã ºi o tensiune
 submotivarea
emoþionalã care pot avea drept consecinþe blocajul psihic,
stresul, dezorganizarea conduitei ºi, în final, eºecul. Submotivarea conduce la o insuficientã mobilizare energeticã,
la tratarea cu superficialitate a sarcinilor, iar, în final,
rezultatul este nerealizarea scopului propus.
Care este nivelul optim al motivaþiei? Rãspunsul la
aceastã întrebare se regãseºte în legea optimului motivaþional, conform cãreia creºterea performanþei este proporþionalã cu intensificarea motivaþiei numai pânã la un
punct, dincolo de care începe stagnarea ºi chiar regresul.
Momentul în care începe declinul depinde de complexitatea
ºi dificultatea sarcinii. În cazul sarcinilor simple, de rutinã,
zona criticã a motivaþiei apare la un nivel mai ridicat, în
timp ce în cazul sarcinilor complexe zona criticã se situeazã
la un nivel mai scãzut (vezi figura nr. 2).
Nivelul optim al motivaþiei depinde nu numai de difi- Figura nr. 2. Rela]ia dintre perforcultatea sarcinii, ci ºi de particularitãþile psihice indivi- man]\ [i intensitatea motiva]iei
duale: emotivitate, echilibru, stãpânire de sine. Persoanele
care aparþin tipului puternic, echilibrat sunt capabile sã suporte tensiuni psihice semnificative, provocate de stãri motivaþionale mai ridicate sau de sarcini mai dificile. Persoanele
care aparþin tipului slab ºi celui dezechilibrat nu reuºesc o asemenea performanþã. Eficienþa
activitãþii este maximã la o anumitã mãrime a intensitãþii motivaþiei, numitã optim motivaþional. El diferã de la o activitate la alta ºi de la o persoanã la alta.

1. Explicaþi rolul motivaþiei în activitatea umanã.
2. Analizaþi categoriile de trebuinþe propuse de Abraham Maslow ºi ierarhizaþi-le în funcþie
de propriile prioritãþi. Argumentaþi alegerea fãcutã.
3. Realizaþi o scurtã compunere cu tema Motivaþie ºi reuºitã ºcolarã.
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6.2. Afectivitatea
Procesele afective: definiþie ºi caracterizare
Imagineazã-þi cã te confrunþi cu urmãtoarele situaþii: a) te prezinþi nepregãtit la
examen; b) eºti prins copiind la tezã; c) ai obþinut o bursã de studii la Paris; d) te
desparþi de un prieten adevãrat care se mutã în altã localitate; e) eºti pedepsit pe nedrept
(primeºti nota 2 pe motiv cã ai suflat colegului de bancã, ceea ce nu este adevãrat).
Ce putem constata din aceste exemple? Fiecare situaþie, chiar ºi imaginatã, nu ne lasã
indiferenþi, ci are un ecou, o anumitã rezonanþã în conºtiinþã. Unele evenimente ne bucurã,
altele ne întristeazã, unele fapte trezesc entuziasm, în timp ce altele determinã indignare.
Aceste trãiri reprezintã o parte dintre reacþiile noastre la evenimentele ºi situaþiile cu care
ne confruntãm în existenþa cotidianã. Ele sunt culoarea ºi substanþa experienþelor individuale.
Relaþiile noastre cu mediul înconjurãtor sunt reflectate sub formã de trãiri afective.
Natura acestor trãiri este în strânsã legãturã cu trebuinþele, interesele, aspiraþiile persoanei.
Dacã trebuinþele sunt satisfãcute, efectul emoþional este pozitiv, implicând plãcere, satisfacþie, bucurie. Nesatisfacerea trebuinþelor determinã nemulþumire, indignare, tristeþe.
Fiecare individ îºi reflectã propriile situaþii ºi experienþe de viaþã. De aici rezultã marea
diversitate a trãirilor afective. Aºa se explicã faptul cã aceeaºi situaþie poate declanºa trãiri
afective diferite la persoane diferite. De exemplu, o excursie la munte în timpul iernii
poate fi atractivã ºi un prilej de bucurie pentru un elev care iubeºte muntele ºi sporturile
de iarnã. Ea poate fi mai puþin gustatã de un elev pentru care vara este anotimpul
preferat ºi marea, locul principalelor bucurii. Explicaþia variabilitãþii subiective a proceselor afective nu þine de structurile de cunoaºtere ale subiecþilor, ci de structurile lor
motivaþionale.
Procesele afective sunt stãri sau trãiri subiective care reflectã relaþiile omului cu
lumea înconjurãtoare, mãsura în care necesitãþile lui interne sunt sau nu satisfãcute.
Ansamblul proceselor afective (emoþii, dispoziþii, sentimente, pasiuni) constituie
afectivitatea.

Particularitãþile proceselor afective
În psihologia româneascã, o preocupare sistematicã pentru studiul afectivitãþii a avut
psihologul Vasile Pavelcu. El a surprins o serie de caracteristici ale proceselor afective:
a) Nota distinctivã a proceselor afective este subiectivitatea. Orice fenomen psihic
este subiectiv, în sensul cã aparþine unui subiect, dar trãirile afective exprimã
aceastã caracteristicã la nivelul cel mai înalt. Ele depind de trebuinþele noastre
actuale. Modul în care reacþionãm afectiv la o anumitã situaþie dezvãluie natura
trebuinþelor noastre ºi gradul lor de satisfacere.
b) Procesele afective implicã o apreciere, o evaluare. Ele traduc utilitatea obiectelor
sau situaþiilor, importanþa lor pentru subiect. Plãcerea, satisfacþia, bucuria ne informeazã cã un obiect ne convine, corespunde trebuinþelor noastre, în timp ce neplãcerea, insatisfacþia ar fi semnele valorii negative a obiectelor sau situaþiilor care
le-au declanºat. Un sentiment este ºi o atitudine favorabilã sau nefavorabilã faþã de
o persoanã, faþã de un eveniment sau situaþie.
c) Procesele afective au o valoare motivaþionalã. Orice stare afectivã posedã o încãrcãturã energeticã, o tensiune care o poate transforma în forþã declanºatoare a
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acþiunii. Trãirea afectivã nu este doar un însoþitor al
motivului acþiunii, ci poate deveni, ea însãºi, un motiv.
Trebuinþa ºi starea afectivã, în relaþiile lor dinamice,
îndeplinesc fiecare rolurile de cauzã ºi efect. De aceea
se spune cã procesele afective pot fi considerate motive
active în plinã desfãºurare, pe când motivele ar putea
reprezenta cristalizãri ale proceselor afective.
d) Polaritatea proceselor afective indicã tendinþa acestora
de a gravita în jurul polului pozitiv sau negativ, de a
forma cupluri contrare (bucurie  tristeþe, iubire 
urã, admiraþie  dispreþ). Viaþa afectivã se prezintã ca
o alternanþã a contrastelor. Iubirea se transformã în
contrariul ei când ne simþim trãdaþi, admiraþia se transformã în dispreþ când aºteptãrile ne sunt înºelate.
Vasile Pavelcu atrage atenþia asupra faptului cã dinamica
vieþii afective confirmã dictonul extremele se ating.
Iubirea este mai aproape de urã decât de indiferenþã,
gelozia apare drept energia iubirii convertitã în urã.

Vasile Pavelcu (1900-1991),
psiholog rom^n, profesor la
Universitatea Al.I. Cuza, Ia[i,
are contribu]ii în domeniul psihologiei afectivit\]ii [i structurii
personalit\]ii. Lucr\ri : 1938 
Caracterele afectivit\]ii ; 1969 
Din via]a sentimentelor ; 1965 
Drama psihologiei ; 1970  Invita]ie la cunoa[terea de sine ;
1982  Cunoa[terea de sine [i
cunoa[terea personalit\]ii.

e) Mobilitatea proceselor afective exprimã trecerea de la
o trãire afectivã la alta (de la iubire la urã, de la
admiraþie la dispreþ), dar ºi trecerea de la o fazã la alta
în interiorul aceleiaºi trãiri afective, treceri realizate în funcþie de situaþie ºi de
solicitãri. O mobilitate extremã a trãirilor afective indicã însã instabilitatea afectivã
a individului. Aceasta este semnul unei imaturitãþi afective sau al unei boli psihice.
Stabilitatea afectivã reflectã maturizarea personalitãþii.
f) Procesele afective sunt caracterizate ºi printr-o anumitã intensitate (forþã, tãrie,
profunzime) ºi duratã (persistenþã în timp). Intensitatea ºi durata sunt dependente
de tipul trãirii afective, dar ºi de particularitãþile subiectului ºi ale situaþiei.

Formele vieþii afective
Sfera afectivitãþii umane este extrem de bogatã ºi de variatã. Ea include toatã gama
trãirilor care reflectã relaþiile dintre individ ºi mediul înconjurãtor. Vom regãsi deci în
cadrul afectivitãþii: emoþii, dispoziþii, sentimente ºi pasiuni.
Emoþiile sunt trãiri afective de scurtã duratã, de intensitate variabilã, care exprimã
reacþiile noastre la situaþiile, evenimentele cu care ne confruntãm.
Emoþiile au un caracter situaþional ºi o orientare bine
determinatã. Nu ne este fricã în general, ci de ceva anume,
bine precizat. Emoþiile pot fi declanºate de o împrejurare
realã sau de una imaginatã. Gândul cã profesorul va depista
faptul de a fi copiat tema de la un coleg îl face pe elev sã-i
fie fricã de întâlnirea cu profesorul. Existã o mare varietate
de emoþii. Bucuria, tristeþea, admiraþia, dispreþul, surpriza,
dezgustul, ruºinea, nemulþumirea, frica, furia, speranþa,
mila sunt numai câteva dintre emoþiile pe care le trãim.

 emo]ii
 dispozi]ii
 sentimente
 pasiuni

73

MANUAL DE PSIHOLOGIE

Psihologul american R. Plutchik considerã
cã existã opt emoþii de bazã: teama, surpriza,
tristeþea, dezgustul, furia, anticiparea, bucuria
ºi acceptul. Celelalte emoþii ar rezulta din combinarea acestora. De exemplu, dispreþul ar
rezulta din combinarea furiei cu dezgustul (vezi
figura nr. 1).
Emoþiile variazã ca intensitate de la forme
uºoare sau moderate la forme intense sau foarte
intense. De exemplu, tristeþea poate varia de la
o uºoarã mâhnire pânã la tristeþe profundã sau
disperare. Frica poate trece de la o imperceptibilã teamã pânã la frica paralizantã (groaza).
Atunci când emoþiile sunt foarte intense, vorbim
de emoþii-ºoc sau afecte. Au fost identificate
Figura nr. 1. Cele opt emo]ii de baz\
patru emoþii-ºoc tipice: groaza, furia, dispe[i derivatele lor (R. Plutchik)
rarea (tristeþea profundã) ºi bucuria explozivã.
Ele se caracterizeazã prin apariþie bruscã ºi
duratã scurtã, o desfãºurare tumultuoasã ºi o expresivitate accentuatã. Afectele tind sã
scape controlului conºtient. Este motivul pentru care, sub influenþa lor, oamenii pot
sãvârºi fapte necugetate. Când sunteþi foarte furioºi, prietenii vã recomandã sã respiraþi
adânc, sã numãraþi în gând pânã la 10 pentru a putea depãºi momentul maximei intensitãþi
a afectului ºi a nu întreprinde vreo acþiune pe care apoi sã o regretaþi.
Dispoziþiile sunt trãiri afective difuze ºi generalizate, de intensitate redusã, care pot
dura multã vreme, dând astfel o anumitã tonalitate întregii noastre vieþi psihice. Când
cineva este bine dispus, vede totul în culori luminoase ºi se bucurã de cele mai neînsemnate
lucruri. Dimpotrivã, când este prost dispus, vede numai aspectele neplãcute ale existenþei,
nu are chef de nimic, cautã motive de ceartã cu cei din jur.
Dispoziþiile alcãtuiesc un fel de fond emoþional care controleazã comportamentul o
perioadã mai lungã sau mai scurtã de timp. Spre deosebire de emoþii, în cazul cãrora omul
este conºtient de obiectul sau situaþia care i-a provocat emoþia, dispoziþiile afective par sã
nu fie legate de o situaþie anume. Ceea ce nu înseamnã însã cã ele nu au o cauzã, chiar dacã
individul nu-ºi dã seama de existenþa acesteia. Uneori, cauzele sunt de ordin intern:
oboseala, starea de sãnãtate, resursele energetice. Alteori, ele sunt de ordin extern:
atmosfera de la locul de muncã, climatul familial, relaþiile cu prietenii.
Sentimentele sunt trãiri afective complexe, de lungã duratã, stabile ºi de intensitate
moderatã. Gama sentimentelor umane este foarte diversã. Pentru a denumi sentimentele se
utilizeazã de multe ori aceiaºi termeni ca ºi în cazul emoþiilor: iubire, urã, simpatie,
antipatie, gelozie, invidie, admiraþie, recunoºtinþã. Acest lucru se datoreazã faptului cã
sunt trãite similar, se aflã în consonanþã ºi, adesea, trec unele în altele. Ele nu trebuie
confundate. Sentimentul este o emoþie repetatã, stabilizatã ºi generalizatã, ce persistã în
timp ºi rezistã la diverºi factori perturbatori. Nu poate fi confundatã prima emoþie a
îndrãgostirii cu sentimentul iubirii.
Prin gradul lor de stabilitate ºi generalitate, sentimentele devin adevãrate atitudini
afective faþã de obiecte, evenimente, persoane semnificative pentru individ. Sentimentele
se nasc ºi se dezvoltã în timp. Orice sentiment are o desfãºurare procesualã care cuprinde
faze relativ distincte. Se delimiteazã o fazã de cristalizare, echivalentã cu structurarea ºi
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constituirea sentimentelor, o fazã de maturizare, care înseamnã stabilitate, constanþã,
organizare a sentimentelor, ºi o fazã de decristalizare, când sentimentele slãbesc, se sting
prin uzurã, saþietate sau suprasolicitare.
În structurarea sentimentelor intervin elemente de ordin cognitiv ºi volitiv. Sentimentele
presupun un control conºtient, o analizã raþionalã în vederea înþelegerii ºi justificãrii
atitudinii respective, precum ºi efort voluntar în vederea realizãrii nãzuinþelor. Sentimentele
pot fi în relaþie cu anumite valori ºi atunci facem distincþie între sentimente morale,
sentimente estetice ºi sentimente intelectuale. Sentimentele au fost generos ilustrate în
creaþiile artistice ºi literare.
Pasiunile sunt trãiri afective foarte intense, stabile, de lungã duratã, care antreneazã
întreaga personalitate. Pasiunile sunt foarte active. Ele îl stãpânesc pe om ºi îl împing cu
putere într-o anumitã direcþie, în desfãºurarea unei activitãþi. Omul stãpânit de o pasiune
îºi mobilizeazã toate energiile ºi demonstreazã o neobiºnuitã tenacitate în promovarea
acestora.
Din punct de vedere valoric, pasiunile pot fi pozitive (nobile, constructive) sau negative
(pasiuni oarbe, numite patimi sau vicii). Iubirea pasionalã, pasiunea pentru un domeniu
ºtiinþific, artistic, ori pasiunea de colecþionar sunt tot atâtea
pasiuni nobile, constructive. Gelozia, avariþia, patima jocuDic]ionar
rilor de noroc, dependenþa de droguri, alcoolismul sunt
psihoz\
pasiuni oarbe sau vicii care au ca efect bulversarea vieþii
boal\ psihic\ manifestat\
psihice ori degradarea fizicã ºi moralã a omului. Ele pot
prin grave tulbur\ri ale
atinge o intensitate patologicã care face ravagii în perafectivit\]ii, g^ndirii [i comsonalitatea individului ºi sfârºesc prin adevãrate psihoze
portamentului, de care bolpasionale. Personaje literare celebre: Othello, Harpagon,
navul nu este con[tient.
Hagi-Tudose, Phedra, ilustreazã consecinþele nefaste ale
dominaþiei patimilor.

G\si]i fragmente literare care ilustreaz\ manifest\ri ale diferitelor sentimente [i pasiuni.

Manifestãrile procesului emoþional
Studiul proceselor afective se face luând ca fenomen tipic emoþia. Adesea se preferã
termenul emoþie pentru a desemna toatã gama trãirilor afective. Orice proces emoþional are
o configuraþie complexã care implicã: a) modificãri organice, vegetative; b) manifestãri
comportamentale; c) trãirea afectivã. Aceste laturi alcãtuiesc o unitate, cãci trãirea
subiectivã are la bazã mecanisme neurosomatice fãrã de care nu poate sã aparã.
a) Modificãrile organice. Pentru a pune în evidenþã modificãrile organice care au loc în
procesul emoþional, au fost înregistrate, cu aparate speciale, activitatea cardiovascularã
(ritmul cardiac), activitatea sistemului circulator (pulsul, tensiunea), tonusul muscular,
conductanþa pielii (reacþia electrodermalã), ritmul respiraþiei, diametrul pupilei, compoziþia
chimicã a sângelui, secreþia salivarã. S-a constatat cã apariþia unei emoþii determinã
perturbãri ale ansamblului acestor componente. Unele dintre ele sunt uºor de constatat
prin manifestãrile lor exterioare: paloare, înroºire, tremur, lacrimi, transpiraþie.
Nu se poate vorbi despre modificãri fiziologice specifice fiecãrui tip de emoþie. În
consecinþã, nu se poate determina, pe baza înregistrãrii acestor modificãri, ce emoþie
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trãieºte persoana respectivã. De exemplu, tremurul poate apãrea în emoþiile de fricã, de
furie, dar ºi într-o stare neemotivã, ca efect al oboselii sau al consumului exagerat de
cafea. De asemenea, s-a constatat cã indivizii plasaþi în aceeaºi situaþie emoþionalã pot
avea reacþii diferite.
Cercetãrile experimentale au scos în evidenþã faptul cã reacþiile cele mai frecvente care
apar în emoþia de fricã sunt accelerarea ritmului respiraþiei ºi creºterea conductanþei pielii.
Mânia este însoþitã de încetinirea ritmului cardiac, creºterea tensiunii musculare ºi creºterea
rezistenþei electrice a pielii. Frica ºi mânia mãresc nivelul colesterolului. Secreþia salivarã
descreºte în emoþiile de fricã ºi de mânie, în schimb se accentueazã transpiraþia. Cu cât
emoþia este mai puternicã, cu atât modificãrile fiziologice sunt mai pregnante.

Poligraful sau detectorul de minciuni
Poligraful este un aparat care permite înregistrarea concomitentã a numeroase ºi variate reacþii fiziologice. Asocierea
emoþiei cu acest ansamblu de modificãri ºi posibilitatea
înregistrãrii lor cu aparate speciale au sugerat ideea utilizãrii
poligrafului ca tehnicã de detectare a minciunii. Poligraful
înregistreazã modificãrile produse în timpul interogãrii
subiectului, dupã care înregistrãrile sunt interpretate. Dintre
indicatorii cei mai des utilizaþi  respiraþie, presiune sangvinã,
tensiune muscularã ºi reacþie electrodermalã  se pare cã
indicaþiile cele mai sigure cu privire la sinceritatea subiectului
sunt date de reacþia electrodermalã. Folosirea detectorului de
minciuni ca probã în judecarea unui inculpat este deseori
contestatã deoarece sunt persoane care pot foarte bine sã-ºi
controleze emoþiile ºi sã nu se trãdeze atunci când mint dupã
cum sunt persoane mai emotive, care reacþioneazã emoþional
foarte puternic chiar ºi atunci când nu sunt vinovate.
Subiect supus probei cu
detectorul de minciuni

Urm\ri]i un film în care se folose[te ca prob\ detectorul de minciuni [i nota]i întreb\rile
care sunt puse subiectului. Analiza]i apoi întreb\rile puse din punctul de vedere al relevan]ei pentru determinarea reac]iei emo]ionale a individului.

b) Manifestãrile comportamentale. Emoþiile sunt însoþite de manifestãri comportamentale, accesibile observaþiei, ºi anume: mimica, pantomimica, expresia vocalã. Mimica
reprezintã ansamblul modificãrilor expresive la care participã elementele mobile ale feþei
(ochii, sprâncenele, muºchii feþei, buzele). Ea este cea mai elocventã manifestare exterioarã
a emoþiei, fiind consideratã un adevãrat barometru al emoþiei. Când un om este bucuros
sau mânios, i se poate citi pe faþã.
Mimica are o componentã nativã. Acest lucru a fost observat urmãrindu-se, comparativ,
expresiile faciale ale copiilor foarte mici, orbi din naºtere ºi ale celor vãzãtori. S-a
constatat cã râsul, reacþia de fricã, mânie, bucurie sunt aceleaºi la cele douã categorii de
subiecþi. O datã cu vârsta, expresia emoþiilor la orbii nativi slãbeºte ºi sãrãceºte. Mimica
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are deci ºi o componentã dobânditã, însuºitã prin imitaþie ºi efort voluntar. Uneori pot
apãrea discrepanþe între trãirea afectivã ºi expresia emoþionalã. Actorii pot simula o gamã
foarte variatã de trãiri sufleteºti.
Pantomimica se exprimã în felul de a merge, în miºcãrile pe care le facem când vorbim,
þinuta corporalã. Mersul agale, cu braþele atârnând ºi capul aplecat, trãdeazã tristeþea unei
persoane. Mersul sãltãreþ, cu balansarea puternicã a braþelor ºi þinuta dreaptã indicã
bucuria persoanei.
Expresia vocalã se traduce prin modificãri în tonalitate, timbru, intensitate, accent,
pauze. Vocea se moduleazã în funcþie de emoþie. În stãrile de mânie apare tremurul vocii,
tonul se ridicã, în timp ce în starea de fricã se scoate un þipãt sau se vorbeºte piþigãiat ºi
repezit. În voioºie apare râsul, iar în mâhnire, oftatul.
Toate aceste modificãri comportamentale sunt corelate cu modificãrile fiziologice ºi se
organizeazã în jurul unei trãiri, formând ceea ce se numeºte conduita emoþional-expresivã.
Modificãrile fiziologice ºi comportamentale sunt foarte puternice în cazul afectelor, în
timp ce, în emoþiile obiºnuite, ele sunt mai moderate. Conduitele expresive constituie un
mod de comunicare, o manierã de a exercita o influenþã asupra celuilalt.

În cazul furiei, manifestãrile sunt foarte pregnante. Accesul de furie se manifestã prin
înroºirea feþei, ochii par sã iasã din orbite ºi sunt injectaþi, pulsul se accelereazã, persoana
începe sã gâfâie, se agitã, gesticuleazã, trânteºte obiectele din cale. Existã ºi situaþii când
persoana reacþioneazã, în mod paradoxal, invers. Sunt aºa numitele furii palide, în care
persoana devine lividã ºi imobilã.

1. Descrie]i conduitele emo]ional-expresive în cazul altor afecte (fric\, triste]e profund\,
bucurie exploziv\).
2. Fotografiile de mai jos exprim\ diferite emo]ii. Descrie]i componentele expresiei
faciale [i încerca]i s\ identifica]i ce tip de emo]ie exprim\ fiecare.

c) Trãirile afective constituie aspectul subiectiv al procesului emoþional ºi þin de
experienþa nemijlocitã, intimã a persoanei. Trãirile afective pot fi cunoscute prin relatãrile verbale ale subiecþilor, precum ºi prin înregistrarea manifestãrilor fiziologice ºi
comportamentale. Nevoia omului de a comunica trãirile afective creºte o datã cu vârsta.
Comunicarea trãirilor afective poate constitui un mijloc de descãrcare a tensiunii nervoase. De aceea, în psihoterapie se utilizeazã diferite procedee (convorbiri, imagini
proiective, dramatizãri) prin care i se dã pacientului posibilitatea de a-ºi exterioriza
trãirile afective, mai ales pe cele conflictuale, ceea ce duce la o slãbire a tensiunii
nervoase. Trãirile afective sunt exprimate ºi prin mijloace artistice ºi literare (poezie,
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muzicã, dans). Orice trãire afectivã trebuie definitã în funcþie de context ºi prin integrarea
în ansamblul manifestãrilor emoþionale.

Rolul proceselor afective în activitatea umanã
Procesele afective alcãtuiesc fondul ºi latura energeticã a vieþii psihice ºi a comportamentului uman. Ele intervin ca surse de energie internã care potenþeazã activitatea
sau chiar ca imbolduri cãtre anumite acþiuni. Unele dintre ele, de exemplu sentimentele,
constituie motive de activitate susþinutã. Emoþiile nu numai cã susþin energetic activitatea
omului, dar o pot ºi anticipa în coordonatele ei esenþiale.
Funcþia de bazã a proceselor afective este aceea de a pune organismul în acord cu
situaþia, deci de a regla ºi adapta conduita umanã. Aceastã funcþie a fost mult timp
controversatã. Unii psihologi au susþinut cã emoþiile, prin starea de agitaþie pe care o
genereazã, dezorganizeazã conduita umanã. La polul opus se situeazã cei care apreciazã
cã, prin mobilizarea energeticã pe care o realizeazã, emoþiile organizeazã conduita. Unii
fiziologi trateazã emoþia ca pe un ansamblu de reacþii cu caracter adaptativ. Modificãrile
organice care se produc ca efecte ale descãrcãrii sistemului nervos vegetativ sunt modificãri
utile organismului, mai ales în condiþii dificile.
Vasile Pavelcu a susþinut cã doar emoþiile dezorganizeazã conduita, în timp ce sentimentele o organizeazã. Se apreciazã însã cã procesele afective pot îndeplini ambele roluri,
dar în condiþii diferite. Emoþiile de intensitate medie au, de regulã, un efect dinamizator,
adaptativ, în timp ce emoþiile de intensitate maximã au ca efect dezorganizarea conduitei
(prin agitaþie inutilã, încremenire în faþa primejdiei, anihilarea acþiunii).
Afectivitatea este o componentã importantã a profilului personalitãþii. Multe tipologii
temperamentale iau în considerare dimensiunea emoþionalã în definirea ºi diferenþierea
temperamentelor. Comportamentul afectiv individualizeazã persoana în situaþii diferite de
viaþã. Perceput de ceilalþi, acest comportament reprezintã un instrument al cunoaºterii
interpersonale. Este cheia cu care deschidem poarta cãtre înþelegerea celuilalt.

1. Comparaþi sentimentele cu emoþiile.
2. Explicaþi rolul adaptativ al proceselor afective.
3. Realizaþi un eseu pornind de la afirmaþia lui Vasile Pavelcu: Cheia înþelegerii altora se
aflã în propriile noastre vibraþii afective.
4. Alcãtuiþi un portofoliu care sã conþinã: ilustrãri literare ale diferitelor trãiri afective;
imagini (din reviste) care sã surprindã varietatea expresiilor emoþionale umane.

6.3. Voin]a
Voinþa: definiþie ºi caracteristici
În fiecare zi suntem angrenaþi în activitãþi dintre cele mai diverse: activitãþi de învãþare,
activitãþi de muncã, activitãþi de creaþie, activitãþi de relaxare. Chiar dacã sunt activitãþi de
complexitate diferitã, fiecare dintre ele presupune prezenþa unui scop ºi a intenþiei de
realizare a acelui scop. Este vorba, de fapt, de apariþia motivaþiei de realizare a unei
activitãþi. În desfãºurarea unei activitãþi apar, în mod inevitabil, ºi dificultãþi sau obstacole
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pentru a cãror depãºire nu este suficientã motivaþia. În asemenea momente intervine acea
capacitate a omului pe care o numim voinþã ºi prin care acesta devine capabil sã-ºi
urmãreascã cu consecvenþã scopurile propuse, trecând peste diferite obstacole.
Voinþa este un proces psihic reglator care const\ `n capacitatea de a acþiona în
vederea realizãrii unui scop conºtient stabilit, prin depãºirea unor obstacole interioare
sau exterioare.
Prin voinþã omul delibereazã, iniþiazã, organizeazã, controleazã, regleazã, amânã sau
suspendã în mod conºtient activitatea. Voinþa se manifestã atât ca iniþiere ºi susþinere, cât
ºi ca frânã, abþinere sau amânare a unei activitãþi. Imaginaþi-vã cã aveþi de învãþat pentru
o tezã importantã ºi dificilã care are loc a doua zi. Pe neaºteptate, primiþi un telefon de la un
prieten care vã aminteºte cã astãzi este ultima zi când se proiecteazã un film foarte bun pe care
îl aºteptaþi de multã vreme. În aceste condiþii, cel care are voinþã va ºti sã-ºi înfrângã dorinþa
de a vedea filmul ºi va rãmâne sã înveþe. Reglajul voluntar s-a manifestat atât în abþinerea
de la o acþiune (renunþarea la film), cât ºi în iniþierea
acþiunii de repetare a materiei pentru teza de a doua zi.
O caracteristicã importantã a voinþei constã în faptul cã
ea nu intrã în funcþiune în orice tip de acþiuni, ci doar în
 obstacol
cele în a cãror realizare apar o serie de obstacole. Obstacolul
 efort voluntar
în activitatea voluntarã nu are un sens fizic, obiectual, ci
unul psihologic, relaþional, reprezentând o confruntare între
posibilitãþile individului ºi condiþiile obiective ale respectivei activitãþi. În vederea depãºirii obstacolului, omul îºi mobilizeazã efortul voluntar.
Trebuie precizat cã efortul voluntar nu se identificã cu efortul fizic, muscular, deºi sunt
categorii de sarcini în care este nevoie de forþã fizicã pentru depãºirea obstacolului (de
exemplu, pentru ridicarea unei greutãþi). În activitãþile intelectuale, efortul fizic este
minim, însã este considerabil efortul în planul gândirii, al memoriei ºi al imaginaþiei.
Efortul voluntar presupune mobilizarea ºi direcþionarea resurselor fizice, intelectuale ºi
emoþionale ale omului pentru atingerea scopurilor propuse. Totul se concentreazã pe linia
realizãrii scopurilor ºi, astfel, voinþa devine o condiþie subiectivã esenþialã pentru obþinerea
succesului ºi a performanþelor `nalte în orice fel de activitate.
În biografiile multor personalit\]i g\sim exemple de mobilizare a efortului voluntar pentru
dep\[irea diferitelor obstacole [i pentru atingerea ]elurilor propuse. Astfel, celebru este
cazul lui Demostene care, bâlbâit din fire, voia, cu orice pre], s\ devin\ un mare orator. La
primele sale cuvânt\ri ]inute în adun\rile publice, Demostene nu a avut succes, de[i
avea o bun\ preg\tire juridic\, politic\, filosofic\ [i istoric\. Cu toate c\ a fost luat în
derâdere [i batjocorit, Demostene nu s-a demoralizat. Eforturile pentru remedierea
deficien]elor mo[tenite au durat ani de zile [i au fost extrem de anevoioase.
Demostene î[i umplea gura cu pietricele, se a[eza pe malul m\rii [i se str\duia s\-[i
rosteasc\ cu glas tare discursurile, accentuând fiecare cuvânt [i repetându-l pân\
reu[ea s\-l pronun]e corect. El izbute[te s\ se fac\ auzit pe deasupra vuietului valurilor.
Pentru a-[i normaliza respira]ia, urc\ [i coboar\ în goan\ colinele din împrejurimi,
recitând pasaje întregi. În plus, Demostene renun]\ la orice contact cu lumea, izolându-se
ca un sihastru [i, în acest scop, `[i cl\de[te un bordei pe malul m\rii, pe care `l
mobileaz\ simplu, cu o mas\ de scris [i un pat de odihn\. Pentru a înl\tura orice ispit\
a ora[ului, spune legenda, î[i rade jum\tate din p\rul de pe cap, c\p\tând o înf\]i[are
ridicol\, încât p^n\ [i copiii care se jucau în apropiere f\ceau haz pe socoteala lui. La
cap\tul acestor chinuitoare eforturi, Demostene a avut `ns\ bucuria de a constata anularea
defectului ereditar. El devine, astfel, un mare orator, un adev\rat prin] al cuvântului.
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Actul de voinþã este unul foarte complex, de sintezã, în care sunt antrenate toate
celelalte procese psihice ºi întreaga personalitate a omului: gândire ºi imaginaþie, memorie,
afectivitate ºi motivaþie, trãsãturi temperamentale ºi caracteriale. Astfel, înainte de a fi
efectiv realizate, acþiunile voluntare sunt gândite, planificate în plan mental ºi orientate
spre scopuri proiectate imaginativ. Numeroase cercetãri evidenþiazã rolul deosebit al
limbajului în realizarea nivelului superior al autoreglãrii. Cu ajutorul limbajului, omul îºi
propune sã realizeze acþiunile voluntare, sã analizeze ºi sã raþionalizeze efortul, sã inhibe
sau sã amâne anumite acþiuni.

Fazele actului voluntar
Unele acþiuni voluntare sunt simple ºi atunci se ajunge la soluþie sau la scop în mod
direct, aproape automat, fãrã o concentrare intensã sau prelungitã. De exemplu: a cãuta un
cuvânt într-un dicþionar sau a efectua un exerciþiu simplu de calcul aritmetic. Alteori,
acþiunile voluntare sunt complexe, de duratã (de exemplu, pregãtirea unui examen de
admitere), iar atingerea scopului se realizeazã prin parcurgerea mai multor momente sau faze:
a) Apariþia motivaþiei (sub formã de impulsuri, tendinþe) de realizare a unei activitãþi.
Concomitent cu motivaþia ºi în strânsã legãturã cu ea, apare pe plan mental scopul
sau rezultatul acþiunii. Deocamdat\ nu avem însã exprimatã decât o dorinþã care
poate rãmâne la acest stadiu. Pentru ca acþiunea voluntarã sã se realizeze este
necesar ca dorinþa sã se transforme în intenþie ºi sã se prevadã diferite modalitãþi de
realizare a scopului (se construieºte planul mental al rezolvãrii acþiunii).
b) Lupta motivelor este datã de situaþia în care apar, în acelaºi timp, douã sau mai
multe motive ce orienteazã persoana spre scopuri diferite, ce nu pot fi atinse
concomitent. Omul este pus atunci în situaþia de a alege, de a opta pentru un motiv
sau altul, dupã o analizã ºi o evaluare a acestora. Ceea ce nu este foarte simplu
pentru cã presupune multe frãmântãri, emoþii ºi un consum nervos important atunci
când trebuie sã alegi între douã sau mai multe scopuri (alternative de acþiune) la fel
de atrãgãtoare. Sunt solicitate intens atât procesele afective, cât ºi procesele intelectuale,
întrucât trebuie analizate consecinþele unor acþiuni, trebuie comparate ºi ierarhizate
motivele concurente. Uneori, conflictele motivaþionale au un caracter dramatic.
c) Decizia este un moment foarte important al acþiunii voluntare. Pe baza analizei
întreprinse în faza anterioarã, în care am evaluat ºi ierarhizat motivele ºi alternativele
de acþiune dupã gradul lor de importanþã sau de eficienþã, se formuleazã hotãrârea
de a efectua acþiunea corespunzãtoare. Am ales un motiv, le-am inhibat sau le-am
amânat pe celelalte ºi m-am fixat pentru o variantã concretã a demersului pentru
atingerea scopului. În actul deciziei sunt implicate ºi trãsãturile de personalitate.
Aºa se explicã faptul cã exist\ oameni care se hotãrãsc foarte repede în privinþa
motivului ºi a alternativei de acþiune, în timp ce alþii sunt ºovãitori, oscileazã mult
între alternativele de acþiune ºi se dovedesc incapabili s\ adopte o hotãrâre fermã.
d) Execuþia hotãrârii este faza prin care se ajunge la atingerea propriu-zisã a scopului.
Aceasta reprezintã, de fapt, indicatorul obiectiv al nivelului de dezvoltare a voinþei.
Nu este suficient sã iei o hotãrâre. Trebuie sã fii capabil sã o duci la îndeplinire
pentru cã, pe parcursul execuþiei, pot apãrea diferite dificultãþi, obstacole ce
presupun o mobilizare deosebitã a efortului ºi menþinerea lui pânã la atingerea
scopului.
e) Pentru anumite acþiuni complexe este nevoie ºi de o a cincea fazã: verificarea ºi
evaluarea rezultatelor ºi formularea unor concluzii pentru activitatea viitoare.
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Identifica]i în cadrul unei activit\]i pe care a]i desf\[urat-o (de exemplu, preg\tirea unui
examen) fazele actului voluntar.

Calitãþile voinþei
Voinþa, ca formã superioarã de autoreglare a comportamentului ºi activitãþii, nu este
înnãscutã, ci se formeazã pe parcursul vieþii ca rezultat al executãrii a numeroase acþiuni
voluntare. Întregul proces al dezvoltãrii voinþei depinde de situaþiile externe, de natura ºi
caracterul sarcinilor cãrora trebuie sã le facem faþã, dar ºi de particularitãþile individuale
(tipul de sistem nervos, stabilitate emoþionalã, tipul de deschidere, temperament, particularitãþi ale motivaþiei). Gradul de dezvoltare a voinþei se rãsfrânge asupra întregii activitãþi
a omului ºi se exprimã printr-o serie de calitãþi precum: puterea voinþei, perseverenþa,
independenþa, promptitudinea deciziei.
 Puterea voinþei (forþa) exprimã capacitatea individului de a mobiliza ºi concentra
energia necesarã pentru atingerea scopului propus în ciuda oricãror dificultãþi.
Forþa voinþei este cu atât mai mare cu cât obstacolul depãºit este mai mare. Omul
cu voinþã puternicã se caracterizeazã prin faptul cã îºi propune scopuri mai îndepãrtate sau mai apropiate ºi este capabil sã depunã eforturi considerabile pentru
realizarea lor. Un rol important îl are ºi valoarea scopului urmãrit. Sã ai voinþã
înseamnã sã ai motivaþie puternicã ºi sã poþi subordona motivele inferioare celor
superioare. Opusul acestei calitãþi este slãbiciunea voinþei, care se manifestã prin
imposibilitatea de a te mobiliza în direcþia realizãrii hotãrârilor luate. Existã ºi o
formã patologicã a acestei caracteristici, numitã abulie, [i care se exprimã printr-o
stare de indiferenþã, de pasivitate, prin incapacitatea subiectului de a lua o decizie,
de a duce la bun sfârºit un proiect.
 Perseverenþa presupune menþinerea efortului voluntar atât timp cât este necesar
pentru atingerea scopului, în pofida diverselor piedici sau dificultãþi care pot apãrea.
Opusul ei este delãsarea, adicã amânarea unei activitãþi sau chiar abandonul ºi
renunþarea la efort, atunci când rezultatele întârzie sau când apar noi obstacole.
Perseverenþa nu trebuie însã confundatã cu încãpãþânarea, care presupune stãruinþa
într-o idee sau acþiune, chiar dacã nu ai nici o ºansã de reuºitã. Încãpãþânarea poate
fi rezultatul unor carenþe educaþionale (pãrinþii au îndeplinit întotdeauna toate
mofturile copiilor), dar ºi al unei inerþii sau al lipsei de flexibilitate în gândire.
 Independenþa voinþei exprimã capacitatea individului de a lua decizii pe baza
chibzuinþei proprii ºi de a-ºi asuma conºtient rãspunderea faptelor sale. Independenþa
dã mãsura autodeterminãrii persoanei în relaþiile cu situaþiile cu care se confruntã
sau în relaþiile cu semenii. Aceastã calitate a voinþei este în mare parte rezultatul
modului în care familia a încurajat manifestarea comportamentelor independente
ale copilului, exprimarea opiniilor, afirmarea liberã a personalitãþii lui. Opusul
independenþei este sugestibilitatea, care se exprimã în adoptarea necriticã a opiniilor
altora ori în dificultatea de a lua o decizie fãrã un sprijin din partea altei persoane.
 Promptitudinea deciziei se exprimã în rapiditatea cu care omul delibereazã într-o
situaþie concretã ºi adoptã o hotãrâre. O asemenea calitate a voinþei presupune
analiza rapidã a elementelor implicate în situaþia respectivã, a consecinþelor
acþiunii ºi adoptarea celei mai bune soluþii. Nu este vorba `ns\ de a lua decizii
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pripite ºi superficiale ce pot avea consecinþe grave în situaþii critice în care
conteazã foarte mult factorul timp. Opusul promptitudinii este nehotãrârea,
tergiversarea, care constã în oscilarea îndelungatã între diferite motive ºi
posibilitãþi.
Existã ºi alte calitãþi ale voinþei precum: stãpânirea de sine, fermitatea, consecvenþa în
urmãrirea scopurilor propuse, capacitatea de a lucra în mod planificat. Toate aceste
calitãþi se afl\ în relaþie de interdependenþã ºi condiþionare reciprocã, formând profilul
specific al voinþei în plan individual ce se integreazã ca o componentã importantã a
caracterului.

Realiza]i
s\tur\ a
alegerea
formula]i

un autoportret care s\ ilustreze profilul specific al voin]ei voastre. Fiecare tr\voin]ei trebuie sus]inut\ cu argumente, exemple de situa]ii care s\ sus]in\
f\cut\. Discuta]i apoi cu colegul de banc\ portretele realizate de fiecare [i
împreun\ sugestii pentru corectarea tr\s\turilor negative.

Educarea voinþei
Voinþa se formeazã ºi se dezvoltã sub influenþa educaþiei din familie ºi din ºcoalã. În
acelaºi timp, pe mãsurã ce începem sã ne cunoaºtem propriile capacitãþi voluntare ºi sã le
autoevaluãm, putem acþiona în vederea dezvoltãrii lor. Prin autoeducaþie omul poate face
foarte mult în direcþia dezvoltãrii voinþei.
Greºeala cea mai mare a tinerilor  aratã Jules Payot  o constituie  momentele
acestea de vlãguire, de lipsã de orice fel de voinþã, risipite prosteºte într-o lene ruºinoasã.
Stai ceasuri întregi la toaletã, îþi pierzi dimineaþa cãscând sau frunzãrind alene o carte. Nu
ºtii sã iei o hotãrâre limpede.
Autoeducaþia voinþei este un proces complex, de duratã. Ca orice act de voinþã
presupune o motivaþie corespunzãtoare, formularea unui scop clar, hotãrârea de a trece la
acþiune, perseverenþa în realizarea scopului propus. Orice om care se hotãrãºte sã porneascã
o asemenea acþiune are nevoie de un dram de voinþã. Practic, avem de-a face cu acþiunea
de dezvoltare a voinþei prin ea însãºi. Exerciþiul de voinþã nu se realizeazã neapãrat prin
fapte mari, ieºite din comun, ci prin acþiuni zilnice, obiºnuite, înfãptuite însã cu regularitate, fãrã nici o abatere. Putem începe prin a ne stabili obiective pe termen mediu (1-2 ani)
ºi pe termen scurt (o lunã) ºi prin elaborarea unui program de îndeplinire a acestora.
Programul este bine sã fie elaborat pe sãptãmâni.
În biografiile multor personalitãþi gãsim relatãri asupra muncii perseverente ºi ordonate
desfãºurate pe baza unui program. Titu Maiorescu, la vârsta de 15 ani, fãcându-ºi
bilanþul activitãþii din anul care a trecut, îºi propune pentru anul ce urmeaz\ urmãtoarele
obiective: Vreau sã ºtiu cel puþin a ceti toate limbile europene; perfect însã voi ºti
limba latinã, românã, germanã, englezã, francezã, semiperfect cea italianã ºi cea greacã
veche. O sã mã apuc în semestrul urmãtor sã scriu la Gazeta Transilvaniei. O sã mã apuc
de câteva nuvele umoristice. Afarã de aceasta voi cãuta sã devin între cei dintâi trei ai clasei.
Impresioneazã programul foarte riguros stabilit de Titu Maiorescu, la vârsta de 15 ani,
pentru a-ºi duce la îndeplinire obiectivele:
Se trezea la 5,30 dimineaþa. Pânã la 7,30 lucra ºi lua masa. Se ducea apoi la ºcoalã.
Reîntors, îºi fãcea lecþiile, studia suplimentar la acele materii unde îºi descoperise
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lacune sau insuficienþe, îl ajuta pe tatãl sãu în copierea memoriilor de tot felul, citea
literaturã. Se culca la orele 11, deºi uneori miezul nopþii îl prindea în lecturi, de obicei
literare. Era cu deosebire sârguincios. ªi cuprindea, matur, în sfera sa de preocupãri tot
ceea ce privea cultura, altfel zicând formaþia sa spiritualã ( ). Acest program al unui
tânãr de 15 ani, program care poate înfricoºa, a ºi fost îndeplinit (Zigu Ornea).

De foarte multe ori v\ plânge]i de lips\ de timp. A]i dori s\ face]i mai multe lucruri  s\
citi]i mai mult, s\ v\ perfec]iona]i o limb\ str\in\, s\ practica]i un anumit sport , dar nu
reu[i]i s\ face]i toate aceste lucruri din lips\ de timp. Lipsa de timp provine de fapt din
absen]a unui program riguros întocmit. V\ propun s\ întocmi]i un program pentru o
s\pt\mân\ în care s\ trece]i cu exactitate, pe zile [i pe ore, tot ceea ce ve]i face ([coal\,
teme, odihn\). În acest program include]i, zilnic, 1-2 ore pentru activitatea în care a]i dori
s\ face]i mai mult (de exemplu 1-2 ore de lectur\; dac\ v\ propune]i o lectur\ organizat\
pe teme sau autori câ[tigul este excep]ional). Trebuie s\ respecta]i întocmai acest
program, s\ nu v\ abate]i sub nici o form\ de la el cu scuza acest lucru nu este urgent,
pot s\-l fac [i mâine. La sfâr[itul zilei se face o evaluare a modului în care s-a respectat
programul [i se rev\d sarcinile de a doua zi. O bun\ chibzuire a acestui program va
asigura evitarea muncii în asalt, distribuirea corect\ a diferitelor genuri de activitate. Ve]i
vedea c\ lucrând dup\ program mai r\mâne timp suficient [i pentru relaxare. V\ pute]i
sus]ine cu colegul de banc\ în realizarea programului propus prin evalu\ri reciproce.
Se recomand\, de asemenea, s\ ]inem un jurnal zilnic în care s\ consemn\m progresele
sau dificult\]ile pe care le întâmpin\m în ceea ce ne-am propus s\ realiz\m.

1. Gãsiþi în biografiile diferitelor personalitãþi exemple de programe personale de educare
a voinþei. Comentaþi în cadrul orelor de clasã modelele gãsite.
2. Pentru fiecare calitate a voinþei concepeþi strategii specifice de dezvoltare a acesteia ºi de
corectare a trãsãturii negative corelate.

6.4. Aten]ia
Definiþie ºi caracterizare generalã
În activitatea cotidianã auzim frecvent remarce de tipul ai greºit pentru cã nu ai fost
atent sau iatã ce bine ai fãcut dacã ai fost atent. Cu alte cuvinte, reuºita sau eºecul într-o
activitate este condiþionat\ ºi de factorul atenþie. Când daþi o lucrare de control, vi se cere
sã fiþi atenþi, în sensul cã trebuie sã aveþi capacitatea de a vã orienta ºi concentra asupra
sarcinii ºi de a ignora orice altceva v-ar putea deranja.
Atenþia const\ `n orientarea ºi concentrarea selectivã a activitãþii psihice asupra
unor stimuli sau sarcini.
Atenþia apare ca o primã condiþie pentru desfãºurarea unei percepþii optime, pentru
rezolvarea adecvatã a sarcinilor, a situaþiilor-problemã ºi pentru adaptarea comportamentului
senzorio-motor, cognitiv ºi afectiv la condiþiile externe. Atenþia se manifestã în plan
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subiectiv ca o stare de încordare, rezultatã din concentrarea activitãþii psihice asupra unui
obiect sau fenomen. În plan comportamental, atenþia se obiectiveazã prin selectivitate,
orientare ºi activare.
Selectivitatea este principala caracteristicã a atenþiei.
Vom înþelege mai bine acest lucru dacã ne gândim la faptul
cã omul este asaltat în permanenþã de numeroºi stimuli.
 selectivitate
Din aceastã cantitate ajung în conºtiinþã doar o micã parte
 orientare
dintre ei. Se realizeazã deci o importantã selecþie a stimulãrilor ºi, pe parcursul procesului, un rol central este
 concentrare
îndeplinit de atenþie. Ea se manifestã ca un filtru activ ce
potenþeazã acþiunea anumitor stimuli, favorizeazã anumite
mesaje cãtre instanþele cerebrale superioare ºi, în acelaºi timp, suprimã sau ignorã mesajele
lipsite de semnificaþie. De exemplu, dacã citim cu interes o carte, textul ne absoarbe toate
gândurile, ºi ceea ce se petrece în jur (zgomote, conversaþie) nu mai este înregistrat. De
asemenea, ni s-a întâmplat probabil multora dintre noi sã ne aflãm într-o încãpere
aglomeratã unde se poartã mai multe conversaþii ºi sã ne orientãm atenþia spre o singurã
conversaþie, ignorându-le pe toate celelalte. Exemplele de mai sus aratã cã atenþia selecteazã
ºi suprimã în acelaºi timp. Atenþia la un stimul înseamnã neatenþia la ceilalþi stimuli.
O a doua caracteristicã a atenþiei este orientarea, direcþionarea spre un stimul prezent
sau a cãrui apariþie este aºteptatã în viitorul apropiat. Existã situaþii în care un stimul
neaºteptat (de exemplu: un zgomot puternic, o luminã intensã, soneria telefonului)
provoacã o reacþie de orientare cãtre sursa de stimulare. Un rãspuns reflex, involuntar,
care este, de obicei, de scurtã duratã. În alte situaþii însã, orientarea se manifestã sub
forma unei atitudini persistente, de aºteptare ºi de pregãtire. Elevul care aºteaptã subiectul
lucrãrii scrise, pilotul care aºteaptã permisiunea de a ateriza din partea turnului de control,
sportivul, la start, care aºteaptã semnalul de pornire sunt doar câteva exemple de orientare
a atenþiei în vederea recepþiei optime ºi a rãspunsului prompt la o categorie de stimuli ce
urmeazã sã aparã. Nu existã atenþie fãrã orientarea activitãþii psihice într-o anumitã
direcþie.
A treia caracteristicã a atenþiei se referã la intensificarea ºi concentrarea optimã a
energiei psihonervoase spre ceea ce constituie obiectul atenþiei. Nivelul activitãþii psihice
este mai ridicat în cursul concentrãrii atenþiei, ceea ce face ca obiectul atenþiei sã fie
reflectat mult mai clar, mai precis, mai pregnant în raport cu fondul.
De exemplu, în timpul unui examen, concentrarea profundã asupra rezolvãrii subiectelor
se datoreazã focalizãrii atenþiei în paralel cu inhibarea relativã a altor zone corticale ºi cu
limitarea acþiunii stimulilor colaterali. Aºadar, suntem atât de absorbiþi de subiecte (care
au o semnificaþie deosebitã pentru noi), încât facem abstracþie de factorii perturbatori,
interni sau externi (zgomot, obosealã, luminã proastã, frig sau cãldurã excesivã). Concentrarea atenþiei asupra obiectelor ºi fenomenelor înconjurãtoare sau asupra propriilor idei,
reprezentãri ºi acþiuni are ca efect creºterea eficienþei activitãþii de cunoaºtere.
Aceste dimensiuni ale atenþiei  orientare, selecþie, activare  pot fi analizate separat
numai în condiþii experimentale speciale; în condiþii naturale, ele sunt integrate într-un
proces psihofiziologic unitar.

Formele atenþiei
Atenþia nu are un conþinut specific. Ea constituie mai curând o condiþie a vieþii psihice
cauzate de faptul cã mediul în care trãim este foarte complex, noi având capacitãþi limitate
de prelucrare a informaþiilor.
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În funcþie de prezenþa sau absenþa intenþiei de a fi atent
s-a fãcut distincþia `ntre atenþia voluntarã ºi atenþia invo aten]ia voluntar\
luntarã. Atenþia involuntarã se caracterizeazã prin faptul
 aten]ia involuntar\
cã orientarea ºi concentrarea se produc spontan, neintenþionat ºi fãrã efort voluntar. Stimulii care declanºeazã o
 aten]ia selectiv\
reacþie de orientare ºi trezesc sau comutã în mod spontan
 aten]ia distributiv\
atenþia sunt cei care au caracter neobiºnuit, de noutate, au
intensitate mare, realizeazã un contrast în raport cu
ambianþa, apar cu intermitenþã sau au o anumitã legãturã
cu interesele ºi preocupãrile unei persoane. Atenþia voluntarã nu apare spontan, ci este
intenþionatã ºi autoreglatã conºtient. Orientarea selectivã a activitãþii cognitive ºi psihomotorii se realizeazã pe baza funcþiei reglatoare a limbajului. Astfel, atenþia se focalizeazã
prin comandã sau autocomandã verbalã (sã fiu atent) ºi pe baza unui suport motivaþional
adecvat. Voluntar se pot modela orientarea, concentrarea ºi stabilitatea în raport cu mersul
activitãþii. Atenþia voluntarã susþine activitatea în toate momentele ei, mai uºoare sau mai
grele (de exemplu, atunci când avem de pregãtit o lecþie dificilã). De aceea se considerã cã
atenþia voluntarã este esenþialã pentru desfãºurarea activitãþii.
Pornind de la selectivitate ºi mobilitate (calitãþi de bazã ale atenþiei), psihologii descriu
douã forme ale atenþiei: atenþia selectivã sau concentratã ºi atenþia distributivã.

Atenþia selectivã sau concentratã
În anii 50, psihologii au devenit interesaþi de studierea atenþiei selective  procesul
prin care selectãm din mediu un singur element, în timp ce le ignorãm pe celelalte.
Aceste studii au fost întreprinse la cererea companiilor care întreþineau instalaþiile din
aeroporturi ºi care au solicitat psihologilor sã determine cum reuºesc controlorii de trafic
aerian sã fie atenþi, în cãºtile lor, doar la un singur mesaj ºi sã le ignore pe toate celelalte.
Pentru a coordona aterizãrile ºi decolãrile, pentru a evita ciocnirile, controlorii de trafic
trebuie sã dirijeze piloþii unui singur avion, în timp ce ascultã simultan rapoarte de la mai
multe avioane ce transmit pe aceeaºi frecvenþã a turnului de control. Dar, pentru cã vocile
piloþilor, precum ºi conþinutul mesajelor sunt adesea asemãnãtoare, au existat ºi cazuri în
care controlorii au fãcut greºeli de ghidaj, soldate cu pierderi de vieþi omeneºti.
Rãspunzând la solicitare, psihologii au ajuns sã dezvolte o metodã numitã vorbirea
bruiatã pentru a observa modul în care oamenii sunt atenþi la mesajele primite simultan pe
cale auditivã. Cercetãri sistematice în domeniu au fost iniþiate de Colin Cherry, un savant
britanic ce lucra în cadrul cercetãrilor electronice. Cherry a fost uimit de capacitatea
oamenilor de a urmãri doar o singurã conversaþie la o petrecere unde, de obicei, se
desfãºoarã mai multe conversaþii simultan. În plus, el a mai fost impresionat ºi de uºurinþa
cu care receptãm propriul nume atunci când este rostit într-un loc aglomerat, unde zgomotul
este foarte mare.
Cherry a descoperit cã aceastã discriminare se bazeazã pe concentrarea asupra diferenþelor
fizice dintre mesajele auditive concomitente. Diferenþele fizice includ diferenþe privind sexul
vorbitorului, intensitatea vocii ºi localizarea în spaþiu a acestuia. Atunci când el a prezentat
douã mesaje, rostite de aceeaºi voce, la aceeaºi ureche (eliminând astfel diferenþele fizice
amintite), mesajele au fost extrem de dificil de separat doar pe baza diferenþelor de înþeles.
Pornind de la cercetãrile lui Cherry, s-au dezvoltat mai multe teorii privind atenþia
selectivã, reunite sub numele de teoriile gâtului de sticlã, pentru cã porneau de la ideea
cã, dupã cum nu putem introduce toatã apa într-o sticlã, deodatã, din cauza gâtului îngust
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al acesteia, tot astfel nici informaþiile din mediul extern nu pot pãtrunde în mintea noastrã
în totalitate, simultan, ci trebuie mai întâi filtrate, selectate.
Teoria filtrãrii
Prima teorie importantã din domeniul atenþiei selective pornea de la ideea cã existã
douã sisteme care acþioneazã separat: sistemul senzorial ºi cel perceptiv. Sistemul senzorial, format din analizatori diferiþi, este capabil sã transmitã paralel informaþiile (deoarece
poate stoca simultan informaþii senzoriale de mai multe tipuri), în timp ce sistemul
perceptiv nu poate procesa decât un singur tip de informaþie, într-un mod serial (în care
informaþiile se succedã).
Astfel, chiar dacã organele noastre de simþ sunt capabile sã stocheze toate informaþiile
din mediu, înþelesul sau interpretarea lor se realizeazã doar parþial. Este ca ºi cum am avea
un filtru între organele noastre senzoriale ºi ceea ce ajunge la conºtiinþa noastrã. În acest
fel, noi putem avea cunoºtinþã doar de informaþiile senzoriale ce trec de acest filtru. Aºa
se explicã de ce oamenii care auzeau douã povestiri distincte, prezentate simultan vizual ºi
auditiv, nu puteau reþine decât una dintre ele. Povestea cãreia nu i se acorda atenþie, deºi
stocatã senzorial, nu trecea de filtrul perceptiv, astfel cã nu putea fi relatatã ulterior.
Cu toate acestea, teoria de mai sus nu explicã de ce la o petrecere, deºi nu suntem atenþi
în jur, ne auzim numele rostit prin preajmã. Pornind de la aceastã criticã, s-a dezvoltat o
nouã variantã a teoriei gâtului de sticlã, doar cã ea a situat aceastã gâtuiturã nu la
nivelul sistemului perceptiv, ci în cadrul memoriei de scurtã duratã.
Teoria atenuãrii
Alþi psihologi, pornind de la constatarea cã unele mesaje importante pentru o persoanã
(spre exemplu, propriul nume) pot sã treacã de filtrul atenþiei, chiar dacã aceste informaþii
nu constituie obiectul principal al ei, au optat pentru o îmbunãtãþire a teoriei filtrului.
Astfel, s-a precizat cã omul este capabil sã înmagazineze ºi sã reþinã o cantitate apreciabilã
de informaþii primite simultan. Problema este cã toate informaþiile respective sunt stocate
în memoria de scurtã duratã, care  aºa cum precizeazã ºi numele  le reþine doar pentru
scurt timp. Ceea ce nu este luat în seamã în acest scurt timp este ulterior uitat; memoria
de scurtã duratã este ca un sertar pe care, pentru a pune mai multe obiecte în el, este uneori
nevoie sã-l golim de obiectele nefolositoare. De altfel, existã printre oameni credinþa cã noi
suntem capabili sã reþinem, sã înmagazinãm în memorie toate informaþiile din jurul
nostru, doar cã, ulterior, nu ni le putem reaminti pe toate.
Schema urmãtoare prezintã comparativ cele douã teorii:

Teoria filtr\rii

Stimuli

Sistem
senzorial

Teoria atenu\rii

Stimuli

Filtru selectiv

Sistem
senzorial

Sistem
perceptual

Memorie de
lung\ durat\

Memorie de scurt\ durat\
Sistem
perceptual

Memorie de
lung\ durat\

Aceastã teorie a mai fost denumitã a atenuãrii, deoarece precizeazã cã informaþiile ce
ajung în memoria de lungã duratã sunt atenuate, diminuate, comparativ cu ceea ce
percepem. Este o teorie mult mai apropiatã de realitate. Filtrul din prima teorie funcþiona
dupã principiul totul sau nimic; ceea ce era eliminat de filtru nici nu mai ajungea în
memoria noastrã. ªi totuºi, în realitate, oamenii sunt mult mai flexibili.
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S\ presupunem c\ cel mai bun prieten v\ sun\ la telefon s\ v\ povesteasc\ despre
desp\r]irea dureroas\ de prietena sa. Din nefericire, el sun\ tocmai în mijlocul unui
meci important. Conform teoriei filtr\rii, dac\ suntem aten]i doar la un mesaj (de
exemplu, ce ne spune prietenul nostru), ar trebui s\ nu mai percepem nimic din cel\lalt
(de exemplu, ce se petrece la meci).
În realitate, când comentatorul sportiv ridic\ vocea (semn c\ una dintre echipe ar putea
s\ marcheze), o parte din aten]ia noastr\ se va îndrepta [i în direc]ia respectiv\, astfel
c\ vom recep]iona ambele mesaje simultan, iar ceea ce auzim va fi un mesaj combinat,
ceva de genul: {i atunci ea mi-a spus c\ goool!, gool! stima]i telespectatori, în acest
moment este 1-0 pentru echipa României, apoi mi-a închis telefonul în nas! Î]i po]i
închipui a[a ceva? Tocmai mie?. Faptul c\ eram în principal aten]i la ce ne spunea
prietenul face ca mesajul s\u s\ fie cel principal. Totu[i, când interesul nostru este
captat de comentatorul sportiv, în mesajul principal apar frânturi din mesajul ignorat
(numai elementele importante, în cazul nostru scorul meciului), apoi aten]ia revine
asupra mesajului principal. Ajun[i în acest punct, fie încerc\m s\ reconstituim ce ar fi
putut spune prietenul nostru, fie îi cerem s\ repete partea din mesaj pe care nu am mai
receptat-o.

Toate informaþiile din mediul extern ajung în memoria de scurtã duratã, prelucrate
parþial prin percepþie (percepþia interpreteazã informaþiile senzoriale). Noi nu prelucrãm
însã complet toate informaþiile primite din mediu deoarece memoria de scurtã duratã are
capacitate limitatã ºi informaþiile de aici nu persistã mult timp.

Atenþia distributivã
Valoarea teoriei atenuãrii constã nu numai în faptul cã îmbunãtãþeºte teoria anterioarã,
dar ºi în aceea cã oferã suport teoretic pentru a explica distributivitatea atenþiei. De multe
ori ne aflãm în situaþia de a face douã lucruri simultan (ca în exemplul cu telefonul, de mai
sus). Cât de bine reuºim sã le facem?
La fel ca în cazul atenþiei selective, când informaþiile din mediu ajungeau toate în
memoria de scurtã duratã ºi abia aici erau atenuate înainte de a fi trimise cãtre
memoria de lungã duratã, atenþia distributivã presupune capacitatea de a acorda
prioritate alternativ, rapid, când unei sarcini, când celeilalte.
Ea are la bazã deci mobilitatea atenþiei. În timp ce suntem preocupaþi de una dintre
sarcini, cealaltã este atenuatã, uºor ignoratã, apoi focalizarea atenþiei se schimbã. Care
sunt însã factorii sau condiþiile ce ne ajutã sã putem face simultan douã lucruri?

Dificultatea sarcinii
Pare evident cã dificultatea celor douã sarcini ce trebuie efectuate simultan va influenþa
performanþele noastre. Însã noþiunea de dificultate a sarcinii este destul de vagã. Scrisul,
care acum vi se pare o sarcinã simplã, pãrea complicat în clasa I, nu-i aºa? ªi atunci, ce
înseamnã dificultatea sarcinii? Psihologii spun cã este vorba despre o dificultate subiectivã,
înþeleasã ca un raport între solicitarea obiectivã a sarcinii ºi resursele de care dispune
individul pentru ea în acel moment. Pornind de la aceastã definire, putem afirma cã vom
reuºi sã facem douã sarcini simultan dacã solicitãrile lor, cumulate, nu depãºesc resursele
noastre mentale la un moment dat.
În consecinþã, cu cât sarcinile ce trebuie efectuate simultan sunt mai asemãnãtoare, cu
atât ele sunt mai greu de executat. Explicaþia constã în faptul cã ele solicitã acelaºi tip de
resurse mentale ºi, ca urmare, sunt mult mai solicitante decât douã sarcini diferite.
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Practica sau exerciþiul
Din experienþã, [tim faptul cã o sarcinã exersatã îndelung devine un gest automat,
efectuat fãrã a mai conºtientiza efortul depus pentru îndeplinirea ei. În consecinþã, prin
exerciþiu, putem efectua simultan douã sarcini care pãreau la început imposibil de realizat.
Este cunoscut un experiment în care doi studenþi au fost antrenaþi sã citeascã un material
(din care urma sã li se punã ulterior întrebãri), în timp ce trebuiau sã scrie ceva dupã
dictare. Lucrul pare imposibil de realizat. ªi totuºi, dupã 30 de ore de practicã a celor douã
sarcini, ei erau capabili sã citeascã ºi sã scrie lucruri diferite simultan.
Explicaþia fenomenului constã în aceea cã, prin repetiþia unor sarcini simultane, cele
simple se automatizeazã ºi astfel au nevoie de mai puþine resurse mentale. Resursele
eliberate vor fi folosite apoi pentru celelalte sarcini, mai complexe. În exemplul de mai
sus, cei doi studenþi ºi-au automatizat abilitatea de a scrie dupã dictare. De altfel, dupã
cum au constatat psihologii, ei nu memorau ºi nici mãcar nu erau atenþi la sensul cuvintelor
scrise, dar le puteau reproduce în scris fidel, fãrã greºealã.
Deºi mai existã ºi alþi factori ce pot influenþa performanþa în sarcinile simultane, ca
o regulã generalã trebuie sã ºtim cã douã sarcini diferite, simple, exersate îndelung
pot fi executate foarte bine simultan, în timp ce douã sarcini similare, complexe ºi
noi vor fi efectuate incomplet sau greºit.
În general, diferenþele pe care le observãm în cazul atenþiei la mai multe persoane se
vor datora perceperii subiective a dificultãþii sarcinii, exersãrii acesteia ºi experienþei
anterioare. Desigur, aptitudinile ºi interesele personale vor influenþa la rândul lor capacitatea atenþiei noastre.
În final, un fenomen spectaculos în care este implicatã atenþia îl reprezintã hipnoza. În
starea de hipnozã, atenþia va fi superconcentratã asupra sugestiilor furnizate de hipnotizator, ignorând orice altceva. Prin urmare, capacitatea de atenþie distributivã scade foarte
mult, în timp ce selectivitatea ei creºte.

1. Menþionaþi câteva profesii în care este importantã atenþia concentratã ºi altele în care
atenþia distributivã joacã rolul principal.
2. Un comentator de fotbal are mai multã nevoie de atenþia distributivã sau de cea concentratã? Gândiþi-vã cum ar trebui sã se pregãteascã cineva pentru o astfel de profesie.
3. Explicaþi de ce ºoferii cu experienþã reuºesc în general sã conducã ºi sã vorbeascã în
acelaºi timp, fãrã dificultate. În ce condiþii însã le va fi greu sã facã cele douã sarcini
simultan?
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CAPITOLUL

II

STRUCTURA {I DEZVOLTAREA
PERSONALIT|}II
1. Personalitatea:
defini]ie [i caracterizare general\
În viaþa cotidianã utilizãm destul de frecvent termenul personalitate. Despre o crainicã de
televiziune care are ºarm, e convingãtoare ºi are stil în prezentare spunem cã are multã
personalitate, în timp ce despre alta, care pare ºtearsã ºi fãrã farmec, spunem cã nu are
personalitate. În aceste aprecieri luãm în considerare doar efectul exterior, impresia pe
care o produc unii oameni asupra altora sau puterea de a-i influenþa pe ceilalþi. Sunt însã
adecvate astfel de utilizãri ale termenului aflat în discuþie?
În caracterizarea personalitãþii se ia în calcul ºi impresia produsã asupra altor persoane,
dar, pentru un psiholog, afirmaþii de genul individul X are mai multã sau mai puþinã
personalitate sunt nerelevante ºi chiar inadecvate. În termeni psihologici, oricine dispune
de personalitate. Cei lipsiþi de farmec sunt la fel de dotaþi, din punctul de vedere al
profilului psihologic, ca ºi cei care au farmec.
Termenul personalitate îºi are originea în cuvântul latin persona, care însemna mascã.
Era vorba despre masca pe care o purtau actorii în teatrul antic ºi care permitea spectatorului sã înþeleagã ºi sã prevadã comportamentul celui de pe scenã. La fel, personalitatea
unui individ, perceputã de ceilalþi, le permite acestora din urmã sã înþeleagã actele
individului ºi sã îi prevadã comportamentele viitoare.
Problematica personalitãþii a fãcut obiectul a nenumãrate cercetãri care au dus la
proliferarea definiþiilor propuse pentru acest concept.
Psihologul american Gordon Allport defineºte personalitatea drept organizarea
dinamicã în individ a acelor sisteme psiho-fizice care îi determinã gândirea ºi
comportamentul. În Dicþionarul de psihologie (1995) al lui Norbert Sillamy, personalitatea este definitã ca elementul stabil al conduitei unei persoane, ceea ce o
caracterizeazã ºi o diferenþiazã de altã persoanã.
În comunicarea cotidianã, alãturi de termenul personalitate, apar ºi termenii individ
ºi persoanã. Termenul individ desemneazã acea totalitate a elementelor ºi însuºirilor
fizice, biologice ºi psiho-fiziologice  înnãscute sau dobândite  care se integreazã
într-un sistem pe baza mecanismelor adaptãrii la mediu. Termenul se aplicã tuturor
organismelor vii, iar omul, fiind o entitate biologicã, este, în primul rând, un individ.
Termenul persoanã desemneazã individul uman concret. Este manifestarea actualã a
omului într-o situaþie socialã datã. Persoanã ºi personalitate sunt determinaþii pe care le
atribuim exclusiv omului.
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Dincolo de diferenþe, definiþiile date personalitãþii au câteva elemente comune:
 Subliniazã faptul cã fiecare individ are o personalitate unicã ºi originalã care se
exprimã în modul propriu, concret ºi irepetabil de a fi, de a gândi, de a acþiona ºi
de a simþi.
 Atrag atenþia asupra faptului cã ansamblul trãsãturilor care definesc personalitatea
rãmâne stabil o perioadã mare de timp ºi se manifestã constant în conduitã. Nu se
poate vorbi despre personalitate în afara unor trãsãturi stabile prin care ea sã devinã
identificabilã în pofida variaþiilor situaþionale: cine este înzestrat cu rãbdare ºi
calm dovedeºte aceste calitãþi în repetate rânduri ºi numai în mod excepþional se
manifestã altfel.
 Postuleazã ideea existenþei unor trãsãturi tipice de personalitate care sunt proprii
tuturor oamenilor indiferent de timp ºi loc. De exemplu, o anumitã formã de
reactivitate, un anumit dinamism în acþiune, o anumitã disponibilitate pentru a intra
în relaþii cu ceilalþi constituie elemente care caracterizeazã orice individ ºi personalitatea lui.
Personalitatea îmbinã trãsãturi generale ºi particulare. Ea nu poate fi redusã la ceea ce
este general-uman, dar nici nu poate fi judecatã exclusiv prin prisma a ceea ce deosebeºte
un individ de altul. Umanitatea dã generalul, iar individualul conferã specificitatea fiecãrei
personalitãþi. Personalitatea  ca organizare distinctã a structurilor de adaptare la mediu 
nu este formatã la naºtere, dar se poate spune cã începe la naºtere, iar procesul devenirii
ei continuã de-a lungul întregii vieþi sub influenþa unui cumul de factori. Ereditatea joacã
un rol important în conturarea personalitãþii. În acelaºi timp, personalitatea se formeazã în
contextul relaþiilor interpersonale ºi sociale. Prin urmare, omul este considerat o fiinþã
bio-psiho-socialã.
Personalitatea este conceputã ca o unitate cu o structurã ºi o dinamicã proprii. În
încercarea de a oferi o analizã adecvatã a personalitãþii, o serie de psihologi au arãtat cã
trãsãturile sunt elementele fundamentale pe care se bazeazã organizarea personalitãþii. ªi
în viaþa cotidianã, fãrã a avea o pregãtire psihologicã, obiºnuim sã descriem oamenii cu
ajutorul unor trãsãturi. Imaginaþi-vã cã vi se cere sã caracterizaþi personalitatea unui
prieten apropiat. Spuneþi despre el, de exemplu, cã este vesel, optimist, cu simþul umorului,
comunicativ sau, dimpotrivã, cã este tãcut, retras, sobru, chibzuit în tot ceea ce face. De
unde ºtiþi acest lucru? Din observarea comportamentului lui în nenumãrate situaþii.
Trãsãturile se referã la modul de a fi al unei persoane, la relaþiile cu ceilalþi ºi chiar la
aspectul fizic. Unele trãsãturi nu pot fi observate direct, dar pot fi deduse din comportamentul unei persoane. De regulã, noi indicãm drept trãsãturi ale unei persoane pe acelea
care s-au manifestat cu o anumitã frecvenþã în comportament, o perioadã mai mare de timp
ºi în situaþii diferite.
Trãsãturile sunt acele caracteristici generale, relativ stabile ºi de duratã, care
permit explicarea ºi evaluarea comportamentului.
Pe plan comportamental, o trãsãturã este indicatã de predispoziþia de a rãspunde în
acelaºi fel la o varietate de stimuli. O persoanã veselã, optimistã la locul de muncã se va
manifesta la fel ºi în relaþiile cu familia, cu prietenii.
Printre psihologii care au utilizat modelul trãsãturilor pentru a descrie personalitatea se
numãrã psihologul american Gordon Allport. El a arãtat cã dicþionarul unei limbi cuprinde
90

STRUCTURA {I DEZVOLTAREA PERSONALIT|}II

mii de termeni care descriu trãsãturile de personalitate. Numai cã în timp
ce trãsãturile descriu comportamente care sunt comune mai multor persoane, personalitatea fiecãrui individ comprimã o constelaþie unicã de
trãsãturi.
Allport a considerat cã trãsãturile personale sunt organizate
ierarhic, unele având o influenþã mai mare asupra comportamentului
decât altele. La fiecare individ se pot descoperi douã-trei trãsãturi
Gordon Allport
cardinale care dominã ºi controleazã comportamentul. Urmeazã un
(1897-1967),
psiholog american grup de trãsãturi principale sau centrale (zece, cincisprezece) ce pot
fi recunoscute cu uºurinþã la o persoanã, fiindu-i caracteristice. ªi, în
sfârºit, existã sute de trãsãturi secundare, care sunt slab exprimate ºi, de aceea, mai
greu de identificat.
Aºadar, personalitatea nu este o simplã sumã de trãsãturi, ci o structurã organizatã
ierarhic. Pentru a face o predicþie valabilã, trebuie surprinse configuraþia, structura ºi
trãsãtura sau trãsãturile cardinale care controleazã ºi orienteazã întreg sistemul de personalitate. O trãsãturã cardinalã este atât de dominantã încât coloreazã fiecare aspect al
comportamentului unei persoane. Pentru unii trãsãtura dominantã este zgârcenia, pentru
alþii generozitatea, la unii dominã tendinþele egoiste, la alþii cele altruiste.

Printre personajele istorice sau literare gãsim suficiente exemple care ilustreazã modul de
manifestare a trãsãturii cardinale. Gândiþi-vã la obsesia puterii în cazul lui Napoleon sau
Hitler, la zgârcenia lui Harpagon sau a lui Hagi-Tudose, la gelozia lui Othello sau la
cameleonismul lui Talleyrand.
Iatã o ilustrare a zgârceniei, aºa cum este ea realizatã de Molière: Mi s-au rãtãcit minþile,
nu mai ºtiu unde sunt, cine sunt, nici ce fac! Vai, bãniºorii mei, bãniºorii mei, prietenii
mei drãgãlaºi, cum aþi pierit? ªi de când am rãmas fãrã voi nu mai gãsesc sprijin, nici
mângâiere, nici bucurie pe lume! S-a sfârºit cu mine, nu mai am nici un rost în viaþã! Fãrã
de voi nu mai pot trãi. Gata, m-am dus, mor, am murit ºi m-a îngropat! Nu se gãseºte
nimeni sã mã învieze? (Avarul).
Gãsiþi în literaturã ºi alte ilustrãri ale modului de manifestare a trãsãturii cardinale.

Allport considerã cã în viaþa realã existã puþine persoane care au o trãsãturã dominatoare
precum cea descrisã, capabilã sã caracterizeze întreaga personalitate. Majoritatea oamenilor
au, de regulã, mai multe trãsãturi dominante care se tempereazã reciproc.

1. Caracterizaþi personalitatea unui prieten apropiat, grupând trãsãturile dupã modelul lui
G. Allport.
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2. Temperamentul
2.1. Defini]ie [i caracterizare
În viaþa de zi cu zi, fiecare dintre noi este confruntat cu situaþii sau evenimente care pun în
evidenþã moduri diferite de a reacþiona. Unii sunt rapizi, prompþi, se angajeazã imediat
într-o activitate, alþii sunt lenþi, fac lucrurile parcã împotriva voinþei lor; unii sunt
impulsivi, nerãbdãtori, agitaþi, în timp ce alþii sunt calmi, liniºtiþi, aproape impasibili;
unii sunt veseli, optimiºti, cautã mereu compania celorlalþi, alþii sunt mai posomorâþi,
pesimiºti, preferã momentele de singurãtate. Toate aceste însuºiri care se referã la comportamentul exterior concretizat în motricitate ºi vorbire, la reacþiile afective ori la cantitatea
de energie de care dispune o persoanã aparþin temperamentului.
Temperamentul este dimensiunea dinamico-energeticã a personalitãþii care se
exprimã cel mai pregnant în conduitã.
Psihologul român Nicolae Mãrgineanu (1905-1980) a considerat cã temperamentul
caracterizeazã forma manifestãrilor noastre ºi, de aceea, l-a definit drept aspectul formal
al afectivitãþii ºi reactivitãþii motorii specifice unei persoane.
Trãsãturile temperamentale se manifestã în conduita individului de la vârste fragede
ºi rãmân aproape neschimbate pe tot parcursul vieþii. Prin educaþie putem modela
anumite trãsãturi, le putem compensa pe altele, dar nu le putem schimba radical. Nu
existã temperamente bune sau rele. Fiecare temperament prezintã calitãþi, dar ºi riscul
unor defecte. Cunoaºterea temperamentului este o condiþie pentru ca omul sã-ºi poatã
lua în stãpânire propriile manifestãri temperamentale ºi sã acþioneze pentru modelarea
anumitor însuºiri.
Dacã dorim sã determinãm trãsãturile temperamentale prin observarea comportamentului unei persoane, trebuie sã dispunem de suficiente fapte de conduitã ºi de situaþii
dintre cele mai diferite (situaþii obiºnuite, dar ºi situaþii inedite, situaþii critice) pentru a
putea face o generalizare de genul: X este o persoanã calmã, liniºtitã; Y este o
persoanã impulsivã, agitatã.

2.2. Tipologii temperamentale
Fiind cea mai expresivã ºi uºor de constatat laturã a personalitãþii, preocupãrile pentru
descrierea ºi explicarea temperamentului sunt vechi ºi numeroase. Sã urmãrim câteva
dintre cele mai reprezentative tipologii temperamentale.

Tipologia lui Hippocrate
Prima încercare de identificare ºi explicare a tipurilor
temperamentale o datorãm medicilor Antichitãþii, Hippocrate
ºi Galenus. Ei au socotit cã predominanþa în organism a uneia
dintre cele patru umori (sânge, limfã, bil\ neagrã ºi bil\
galbenã) determinã temperamentul. Pe aceastã bazã ei stabilesc
patru tipuri de temperament: sangvinic, flegmatic, melancolic
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ºi coleric. Chiar dacã explicaþia pe care au oferit-o este naivã, denumirile temperamentelor
ºi caracterizarea lor psihologicã s-au dovedit a fi valabile pânã în zilele noastre.
Colericul este energic, neliniºtit, impetuos, uneori impulsiv ºi îºi risipeºte energia.
Inegal în manifestãri, el oscileazã între entuziasm ºi deznãdejde, între bucurie ºi tristeþe,
între încredere exageratã în sine ºi descurajare. Este capabil de trãiri afective intense,
dar la fel de inegale, exagerând atât prietenia, cât ºi ostilitatea. Stãrile afective se
succedã cu rapiditate ºi i se pot citi uºor pe faþa lui foarte expresivã. Persoanã foarte
activã, colericul este capabil de iniþiative îndrãzneþe ºi se poate mobiliza la maximum în
acþiuni de duratã. În acelaºi timp, se adapteazã greu la acþiuni monotone care presupun
munci migãloase. Are tendinþe de dominare în grup ºi-i poate antrena cu uºurinþã pe alþii
în acþiuni comune. Se dãruieºte cu pasiune unei cauze sau unei idei. Vorbirea îi este
rapidã, precipitatã, însoþitã de o gesticulaþie abundentã.
Sangvinicul este vioi, vesel, optimist ºi se adapteazã cu uºurinþã la orice situaþii. Este
temperamentul bunei dispoziþii. Fire activã, se angajeazã rapid într-o activitate, dar
schimbã activitãþile foarte des deoarece simte permanent nevoia de ceva nou. Aceastã
mobilitate accentuatã face dificilã fixarea scopurilor ºi consolidarea intereselor. Are
capacitate de lucru îndelungatã ºi îºi menþine rezistenþa ºi echilibrul psihic în situaþii
dificile. Trãirile afective sunt intense, dar sentimentele sunt superficiale ºi instabile.
Trece cu uºurinþã peste eºecuri sau decepþii sentimentale. Este comunicativ, stabileºte
uºor contacte cu alte persoane. Vorbeºte repede cu o mimicã ºi o gesticã expresive.
Flegmaticul este opusul colericului. Liniºtit, calm, imperturbabil, cugetat în tot ceea ce
face, pare a dispune de o rãbdare fãrã margini. Nu se pripeºte niciodatã, lucreazã încet
ºi tacticos. Se adapteazã greu la o activitate nouã, este înclinat spre rutinã ºi activitãþi
stereotipe. Are o putere de muncã deosebitã ºi este foarte tenace, meticulos în tot ce
face. Este capabil de sentimente profunde ºi durabile, dar expresivitatea emoþionalã este
redusã. Cu greu poþi citi pe faþa lui ceea ce simte. Fire închisã, puþin comunicativã,
preferã activitãþile individuale. Vorbirea este lentã, fãrã gesticulaþie evidentã.
Melancolicul are disponibilitãþi energetice reduse, este puþin rezistent la eforturi îndelungate ºi, de aceea, în condiþii de suprasolicitare se epuizeazã rapid. Este sensibil,
puternic afectat de insuccese, foarte exigent cu sine ºi neîncrezãtor în forþele proprii.
Puþin comunicativ, închis în sine, melancolicul are dificultãþi de adaptare socialã. Este
frãmântat de trãiri afective intense ºi complexe, dar care nu sunt exteriorizate. Are
capacitatea de a desfãºura acþiuni de fineþe, migãloase, chiar cu preþul unei epuizãri
rapide. Debitul verbal este scãzut, gesticulaþia redusã.

În practicã, tipurile temperamentale pure sunt rare. Cei mai mulþi dintre noi avem
însuºiri combinate de la mai multe tipuri, dar dominante sunt cele ale unui anumit tip.

Caracterizaþi-vã propriul temperament prin prisma însuºirilor propuse de tipologia lui
Hippocrate.

Tipologia lui Pavlov
I.P. Pavlov
(1849-1936),
fiziolog rus, laureat
al Premiului Nobel
în 1904; a descoperit
reflexul condi]ionat

Explicarea diferenþelor temperamentale þine, în
concepþia fiziologului rus Ivan Petrovici Pavlov, de
caracteristicile sistemului nervos central:
 Forþa sau energia este capacitatea de lucru a
sistemului nervos ºi se exprimã prin rezistenþa
mai mare sau mai micã la excitanþi puternici sau
la eventuale situaþii conflictuale. Din acest punct
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de vedere vorbim despre sistem nervos puternic ºi
sistem nervos slab;
 for]\
 Mobilitatea desemneazã uºurinþa cu care se trece de
 mobilitate
la excitaþie la inhibiþie ºi invers, în funcþie de solicitãrile externe. Dacã trecerea se realizeazã rapid,
 echilibru
sistemul nervos este mobil, iar dacã trecerea este
greoaie, vorbim de sistem nervos inert;
 Echilibrul sistemului nervos se referã la repartiþia forþei celor douã procese (excitaþia ºi
inhibiþia). Dacã ele au forþe aproximativ egale, vorbim despre sistem nervos echilibrat.
Existã ºi un sistem nervos neechilibrat la care predominantã este excitaþia.
Din combinarea acestor însuºiri rezultã patru tipuri de sistem nervos care sunt corelate de
Pavlov cu cele patru temperamente descrise în Antichitate de Hippocrate ºi Galenus astfel:
 tipul puternic  neechilibrat  excitabil (corelat cu temperamentul coleric);
 tipul puternic  echilibrat  mobil (corelat cu temperamentul sangvinic);
 tipul puternic  echilibrat  inert (corelat cu temperamentul flegmatic);
 tipul slab (corelat cu temperamentul melancolic).
Cercetãri asupra tipului de activitate nervoasã superioarã au fost fãcute ºi de psihologul
român Paul Popescu-Neveanu (1926-1994). El a atras atenþia asupra faptului cã delimitãrile
doar la douã niveluri în cadrul fiecãrei caracteristici sunt rigide ºi cã, în consecinþã, pot
exista ºi grade intermediare. Acest lucru face posibilã existenþa mai multor tipuri decât
cele descrise de Pavlov. De asemenea, Popescu-Neveanu a constatat cã echilibrarea sau
neechilibrarea poate fi analizatã ºi din punctul de vedere al mobilitãþii proceselor nervoase
(ºi nu doar din punctul de vedere al forþei).

Tipologia lui Jung ºi Eysenck
Psihiatrul elveþian Carl Jung a constatat, pe baza unei
impresionante experienþe clinice, cã, în afara unor diferenþe
individuale, între oameni existã ºi deosebiri tipice. Unii oameni
sunt orientaþi predominant spre lumea externã ºi intrã în categoria extravertiþilor, în timp ce alþii sunt orientaþi predominant
Carl Jung (1875-1961),
spre lumea interioarã
psiholog [i psihiatru
ºi aparþin categoriei
elve]ian
introvertiþilor.
Extravertiþii sunt firi deschise, sociabili, comunicativi, optimiºti, senini, binevoitori, se înþeleg
sau se ceartã cu cei din jur, dar rãmân în relaþii cu
ei, independenþi, pragmatici. Introvertiþii sunt
firi închise, greu de pãtruns, timizi, puþin comunicativi, înclinaþi spre reverie ºi greu adaptabili.
Psihologul englez Hans Eysenck reia distincþia
lui Jung, amplificând cazuistica probatorie, dar
adaugã o nouã dimensiune, numitã grad de
nevrozism. Acesta exprimã stabilitatea sau
instabilitatea emoþionalã a subiectului. Eysenck
a reprezentat cele douã dimensiuni (extraversiune-introversiune ºi stabilitate-instabilitate) pe
Figura nr. 1. Clasificarea temperamentelor
douã
axe perpendiculare, obþinând tipurile:
dup\ H. Eysenck
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extravertit-stabil, extravertit-instabil, introvertit-stabil, introvertit-instabil, pe care le-a
asociat cu cele patru temperamente clasice. Fiecare dintre aceste dimensiuni ale personalitãþii se exprimã printr-un set de trãsãturi care se regãsesc în figura nr. 1.

Citiþi cu atenþie, în tabelul urmãtor (P. Hedges, Personalitate ºi temperament, Humanitas,
1999, pp. 18-19), trãsãturile prin care se caracterizeazã extravertiþii ºi introvertiþii. Gândiþi-vã
care trãsãturi vi se potrivesc cel mai bine ºi spuneþi cãrui tip aparþineþi.
Extravertitul
Prefer\ s\ lucreze împreun\ cu al]i oameni [i se
simte nefericit c^nd e singur. Dore[te compania
oamenilor [i în momentele de destindere.
Se simte bine într-un grup [i este, în general,
vorb\re] [i prietenos. Perioadele prea lungi de
singur\tate pot s\-l deprime.
Cere nout\]i despre toat\ lumea. Este interesat
de tot ce înseamn\ lumea exterioar\.

Introvertitul
~i place, uneori, compania oamenilor, dar are
nevoie [i de momente de singur\tate în care s\
citeasc\, s\ mediteze sau s\ aib\ lini[te.
Prefer\ grupurile mici [i contactele cu c^te un
singur om. O companie prea numeroas\ îl
obose[te [i-l vl\guie[te.
A[teapt\ s\ primeasc\ nout\]i de la ceilal]i.
E mai interesat de lumea interioar\ a reflec]iei
dec^t de lumea exterioar\.
Este, de obicei, deschis [i se împrietene[te
Este rezervat [i are uneori dificult\]i de
u[or. Cunoa[te mult\ lume.
comunicare. Î[i face mai greu prieteni, dar se
simte foarte legat de ei.
Acumuleaz\ energie din contactele cu oamenii, Se realimenteaz\ din surse interioare de
dar î[i epuizeaz\ repede rezervele.
energie. Are tendin]a de a-[i economisi energia.
De obicei, discut\ deschis cu cei din jur, î[i
C^nd se afl\ într-un grup, are nevoie de timp
exteriorizeaz\ sentimentele. Vorbe[te cu pl\cere de g^ndire înainte de a-[i spune opinia. În genela telefon.
ral, nu intervine în conversa]ia celorlal]i.
Este impulsiv, înt^i ac]ioneaz\ [i apoi g^nde[te. Prefer\ s\ g^ndeasc\ bine înainte de a ac]iona.
Are tendin]a de a g^ndi cu glas tare.
Uneori nu ac]ioneaz\ la momentul oportun.
Vorbe[te cu u[urin]\ despre el însu[i [i î[i expri- Este mai greu de cunoscut fiindc\ nu-[i
m\ p\rerile f\r\ re]ineri. Mai mult vorbe[te dec^t dezv\luie calit\]ile. Mai mult ascult\ dec^t
ascult\. Compania introverti]ilor îi produce o
vorbe[te. Compania extraverti]ilor îl agaseaz\.
senza]ie de disconfort întruc^t îi displace t\cerea.

Tipologia ºcolii franco-olandeze
Psihologii olandezi G. Heymans ºi E.D. Wiersma propun
o tipologie a temperamentelor mult mai nuanþatã care va fi
 emotivitate
reluatã ºi precizatã de psihologii francezi René Le Senne ºi
 activitate
Gaston Berger. Ei pornesc de la trei factori fundamentali:
 r\sunet
emotivitatea, activitatea ºi rãsunetul. Din combinarea lor
rezultã opt tipuri temperamentale.
Emotivitatea exprimã reacþiile afective ale persoanelor în faþa diferitelor evenimente.
Emotivii (E) au tendinþa de a se tulbura puternic chiar ºi pentru lucruri mãrunte. Dimpotrivã, non-emotivii (nE) sunt cei care se emoþioneazã greu ºi ale cãror emoþii nu sunt
prea violente.
Activitatea desemneazã dispoziþia spre acþiune a unei persoane. Persoanele active (A)
au o continuã dispoziþie spre acþiune, nu pot sta locului. Cele non-active (nA) acþioneazã
parcã împotriva voinþei lor, cu efort ºi plângându-se continuu.
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Rãsunetul se referã la ecoul pe care îl au asupra noastrã diferite evenimente, impresii.
Persoanele la care evenimentele, chiar neînsemnate, au un puternic ecou sunt numite
persoane secundare (S). Persoanele la care ecoul evenimentelor este mic sunt numite
persoane primare (P). Secundarii sunt persoane mai profunde, organizate, planificate, dar
care reacþioneazã greu, cu întârziere la o solicitare. Sunt persoane legate mai mult de
trecut. Persoanele primare sunt preocupate îndeosebi de prezent, reacþioneazã prompt la o
solicitare, au reacþii vii, dar superficiale.
Din combinarea acestor factori cu valorile lor extreme rezultã opt tipuri de temperament: pasionaþii (emotivi, activi, secundari), colericii (emotivi, activi, primari),
sentimentalii (emotivi, non-activi, secundari), nervoºii (emotivi, non-activi, primari),
flegmaticii (non-emotivi, activi, secundari), sangvinicii (non-emotivi, activi, primari),
apaticii (non-emotivi, non-activi, secundari), amorfii (non-emotivi, non-activi, primari).

Încerca]i s\ realiza]i portretele celor opt tipuri temperamentale pornind de la caracteristicile celor trei factori implica]i. Completa]i aceste portrete prin consultarea lucr\rii Tratat practic de cunoa[tere a omului de Gaston Berger (IRI, 1997, pp. 58-60).
G\si]i ilustr\ri ale celor opt tipuri de temperament printre personalit\]ile diferitelor
domenii.

2.3. Locul temperamentului în structura personalit\]ii
Temperamentul este cea mai generalã ºi constantã caracteristicã a personalitãþii umane.
Legãtura existentã între tipul de sistem nervos ºi temperament explicã determinarea
ereditarã a trãsãturilor temperamentale. În consecinþã, nu se poate vorbi despre o modificare
radicalã a temperamentului pe parcursul vieþii. Existã totuºi o evoluþie a temperamentului,
condiþionatã de vârstã ºi de interacþiunea individului cu mediul fizic ºi socio-cultural.
Între temperament ºi celelalte laturi ale personalitãþii se stabilesc condiþionãri strânse.
Întrucât temperamentul este o caracteristicã formalã, ºi nu una de conþinut, el nu pre-determinã
zestrea aptitudinalã a individului ºi nici trãsãturile lui caracteriale. În fiecare categorie
temperamentalã se regãsesc debili mentali ºi inteligenþe de vârf, subiecþi care se abat de la
normele morale ºi indivizi de o mare forþã moralã. Prin urmare, nu se poate vorbi despre
temperamente bune sau rele sau despre superioritatea unui temperament în comparaþie cu
un altul.
Deºi temperamentul nu predeterminã aptitudinile sau caracterul, totuºi el poate avantaja
formarea unor aptitudini ºi trãsãturi de caracter sau poate provoca dificultãþi în dezvoltarea
lor. Flegmaticii îºi formeazã mai uºor trãsãturi de caracter precum punctualitatea, principialitatea, perseverenþa, spiritul de ordine în raport cu sangvinicii. Temperamentul influenþeazã
stilul de muncã, dar nu ºi nivelul performanþelor obþinute.
Cunoaºterea temperamentului este deosebit de importantã pentru a putea atenua influenþa negativã a unor trãsãturi asupra conduitei umane. De asemenea, ajutã la ameliorarea
relaþiilor interpersonale ºi în orientarea profesionalã. În multe domenii, selecþia profesionalã se bazeazã nu numai pe criterii aptitudinale, ci ºi pe criterii ce au în vedere
dimensiunea temperamentalã a individului. A cunoaºte propriile posibilitãþi ºi limite
înseamnã a alege în cunoºtinþã de cauzã o profesiune cu ºanse sporite de succes.
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Desf\[ura]i un joc în care un elev are rolul unui client ce returneaz\ la magazin un
produs de care este nemul]umit, un altul este vânz\torul care nu se las\ u[or convins
s\ primeasc\ produsul, iar al]i trei-patru elevi sunt clien]i ai magazinului care asist\ la
scen\ [i iau diferite pozi]ii în raport cu disputa dintre cei doi. Ceilal]i elevi vor analiza
comportamentele actorilor acestui joc, consemnând date referitoare la: vorbire, gestic\,
mimic\, reac]ii emo]ionale, modalit\]i de convingere utilizate.

1. Analizaþi avantajele ºi dezavantajele fiecãrui tip temperamental descris de Hippocrate ºi
Galenus.
2. Cum poate contribui cunoaºterea temperamentului la ameliorarea relaþiilor interpersonale?
3. Realizaþi un autoportret temperamental ºi un portret temperamental al colegului de
bancã. Indicaþi pentru fiecare ce trãsãturi ar trebui modelate prin autoeducaþie.

3. Aptitudinile
3.1. Aptitudinile:
defini]ie [i caracterizare
Observarea activitãþii oamenilor ne oferã prilejul sã constatãm faptul cã performanþele pe
care ei le obþin în realizarea aceleiaºi sarcini sunt diferite. În activitatea ºcolarã putem
observa în mod frecvent aceste diferenþe. De exemplu, rezolvarea problemelor de matematicã este realizatã de unii elevi cu mult efort ºi, uneori, cu un program special de
meditaþii, în timp ce alþii rezolvã aceleaºi probleme cu rapiditate, cu uºurinþã, gãsind chiar
ºi cãi originale de rezolvare.
Reuºita într-o activitate se datoreazã prezenþei unor însuºiri de personalitate cunoscute
sub numele de aptitudini.
Aptitudinile reprezintã însuºirile psihice ºi fizice relativ stabile care-i permit omului
sã efectueze cu succes anumite activitãþi.
Prezenþa aptitudinilor este pusã în evidenþã de uºurinþa
ºi rapiditatea realizãrii sarcinilor, precum ºi de calitatea
superioarã a rezultatelor.
 aptitudini
Paul Popescu-Neveanu face distincþie între aptitudini ºi
 capacit\]i
capacitãþi. Aptitudinile reprezintã însuºirile potenþiale ce
 talent
urmeazã a fi puse în valoare atunci când sunt asigurate
condiþii optime, iar capacitãþile sunt aptitudini împlinite
care s-au consolidat prin cunoºtinþe ºi deprinderi.
Multã vreme s-a pus întrebarea dacã aptitudinile sunt înnãscute sau dobândite.
Precocitatea manifestãrii unor aptitudini reprezintã un indiciu al existenþei unei predispoziþii
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native aflate la baza aptitudinilor. De exemplu, Enescu a început sã cânte la vioarã la 4 ani,
iar la 7 ani a intrat la Conservatorul din Viena. Mozart a compus un menuet la 5 ani. Aceºti
copii care dispuneau de o zestre ereditarã nu ar fi putut ajunge însã la dezvoltarea
aptitudinilor muzicale fãrã exerciþiu, fãrã activitate sistematicã de învãþare. În cazul lor,
procesul învãþãrii s-a realizat însã mai uºor ºi mai repede. Aptitudinile reprezintã, aºadar,
un aliaj între zestrea ereditarã ºi achiziþiile dobândite printr-o activitate intensã ºi sistematicã de învãþare.
O combinare specificã a aptitudinilor care asigurã posibilitatea realizãrii creatoare
ºi originale a unei activitãþi constituie talentul.
Existã diferite tipologii ale aptitudinilor. Dupã natura proceselor psihice implicate în
aptitudini deosebim: aptitudini senzoriale (acuitate vizualã, auditivã, olfactivã), aptitudini
psiho-motorii (dexteritate manualã), aptitudini intelectuale (inteligenþ\). Dupã orientare
(grad de specializare) deosebim: aptitudini generale (inteligenþ\) ºi aptitudini speciale
(aptitudini profesionale: muzicale, sportive, artistice, tehnice). Aptitudinea care a provocat
cel mai mare interes din partea psihologilor este inteligenþa.

3.2. Inteligen]a ca aptitudine general\
Termenul inteligenþã derivã din latinescul inter-legere care reuneºte douã înþelesuri:
a discrimina, a disocia ºi a pune laolaltã, a lega. În accepþiune etimologicã,
inteligenþa este capacitatea de a stabili relaþii între obiecte, fenomene ºi evenimente cât mai
diverse.
În viaþa cotidianã utilizãm frecvent sintagma persoanã inteligentã pe care o atribuim,
de obicei, cuiva capabil sã gãseascã soluþii optime în situaþii noi, inedite ºi care face acest
lucru cu mai multã uºurinþã decât majoritatea oamenilor.
Alan Turing, un matematician celebru, obiºnuia sã meargã zilnic cu bicicleta de acasã
pânã la universitate ºi înapoi. Din când în când, lanþul de la bicicletã sãrea ºi asta îl
oprea din drum, ba chiar îl fãcea sã întârzie uneori. În timp, Turing a observat cã lanþul
pãrea sã sarã la intervale regulate, mai precis dupã un anumit numãr de rotaþii ale roþii
dinþate din faþã a lanþului. El a dedus cã acest numãr este un multiplu par al numãrului
de dinþi aflaþi pe roata din faþã a lanþului, numãrul de verigi ale lanþului ºi numãrul de
dinþi de pe roata din spate. Bazându-se pe aceste calcule, Turing a ajuns la concluzia cã
lanþul sãrea ori de câte ori o anumitã verigã a sa ajungea pe un dinte mai tocit al roþii
dinþate. A identificat apoi acel dinte, l-a reparat ºi n-a mai avut deloc probleme cu lanþul
de la bicicletã.

Citind despre aceastã întâmplare, în limbajul comun, spunem despre Turing cã este o
persoanã inteligentã: confruntat cu o situaþie nouã, dintr-un domeniu nefamiliar, acesta a
gãsit o soluþie potrivitã. Numai cã ceea ce Turing a rezolvat efectuând diverse calcule
matematice ºi observând lucrurile un timp îndelungat, meºterului de la atelierul de reparat
biciclete i-ar fi luat câteva minute ºi n-ar fi utilizat matematica deloc. ªi atunci? Putem
spune despre Turing cã nu este inteligent? Nicidecum! Dacã aveþi de rezolvat o problemã
de matematicã, foarte complicatã probabil cã e mai bine sã mergeþi la o persoanã ca
Turing, nu la un mecanic de biciclete. Inteligenþa are multiple faþete. Distingem în aceastã
situaþie o inteligenþã teoreticã (conceptualã, abstractã, care permite operarea cu materialul
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verbal ºi simbolic) ºi o inteligenþã practicã (care permite obþinerea de performanþe în
sarcinile cu caracter situaþional concret). Existã oameni capabili sã rezolve probleme
teoretice dificile, dar care devin foarte neajutoraþi când trebuie sã facã faþã unor probleme
practice relativ simple. ªi invers. Se ºtie, de exemplu, cã Mozart a fost un compozitor
strãlucit, dar c\ în viaþa particularã s-a dovedit incapabil sã-ºi gestioneze banii, fiind
mereu urmãrit de creditori.
Aºadar, când spunem despre cineva cã este inteligent?
Ce anume conferã aceastã calitate: suma tuturor cunoºtinþelor; viteza cu care judecãm sau gândim; capacitatea
 inteligen]\
de a face faþã situaþiilor noi, succesul ºcolar? Este depenteoretic\
dentã inteligenþa de mediul social ºi cultural în care trãim?
 inteligen]\
Rãspunsul probabil la aceste întrebãri este cã ceea ce
practic\
definim a fi comportament inteligent reprezintã câte puþin
din tot ce am enumerat mai sus.

Volumul cunoºtinþelor
Dacã extindem noþiunea de cunoºtinþe  aºa cum procedeazã psihologii cognitiviºti 
nu numai la ceea ce ºtim (cunoºtinþele factuale), ci ºi la ceea ce ºtim sã facem (cunoºtinþele
procedurale), putem sã considerãm cã o persoanã care are un volum de cunoºtinþe mai
ridicat decât alta este mai inteligentã decât cea din urmã. Însã, pentru a putea face aceastã
comparaþie, trebuie sã fim siguri cã respectivele persoane nu diferã între ele din alte puncte
de vedere. În realitate, nu este deloc uºor sã mãsurãm volumul cunoºtinþelor cuiva.

Viteza gândirii
Oamenii diferã între ei ºi prin rapiditatea reacþiilor lor. Putem spune cã cel care este
mai rapid în gândire este mai inteligent? Majoritatea probelor care mãsoarã inteligenþa ºi
chiar cele mai multe dintre examenele sau lucrãrile de control pe care le dãm sunt
desfãºurate într-un timp limitat. Cei care reuºesc sã gândeascã repede ºi bine au succes.
Este aceasta o mãsurã a inteligenþei?
Dintr-un anume punct de vedere, da. Faptul cã cineva care posedã aceleaºi cunoºtinþe
ca ºi cei din jur reuºeºte sã gândeascã mai repede denotã uºurinþã în manipularea informaþiilor ºi aceasta îi asigurã succesul. Este cunoscut cazul unui ºahist, nu foarte bun, care
obiºnuia sã-ºi învingã adversarii prin rapiditatea mutãrilor. El cunoºtea foarte bine mutãrile de
deschidere (primele 8-10 dintr-o partidã) ºi diferite variante în care putea evolua jocul la
început, când posibilitãþile de mutare sunt relativ reduse. Astfel, ºahistul efectua rapid
primele mutãri, fãrã sã-ºi consume efectiv timpul de gândire (declanºa imediat cronometrul,
care începea sã mãsoare timpul celuilalt jucãtor), concepându-ºi apoi strategia de atac prin
folosirea timpului de gândire al adversarului, care era bulversat de rapiditatea mutãrilor.

Cum facem faþã situaþiilor noi
Oricât de multe am învãþa sau am ºti, lumea în care trãim ne oferã destule surprize, ne
pune adesea în situaþii pe care nu le putem anticipa. (De exemplu, într-o excursie, s-a rupt
banda casetei cu muzica preferatã a grupului. Neavând nimic de lipit, una dintre fete a avut
ideea salvatoare de a folosi lacul de unghii pentru a lipi banda magneticã.) Rezolvãrile
situaþiilor neprevãzute sunt considerate cele mai reprezentative pentru definirea comportamentului inteligent. Ele presupun folosirea adecvatã a informaþiilor în situaþiile
concrete. Acest aspect este legat în mod direct de adaptarea la mediul înconjurãtor.
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Oamenii se deosebesc prin felul în care, pornind de la aceleaºi informaþii, în situaþii
identice, obþin performanþe diferite. O persoanã este cu atât mai inteligentã cu cât îºi
foloseºte propriile resurse mai eficient.

Succesul ºcolar
În general, succesul ºcolar este considerat o mãsurã a inteligenþei, un anume fel de
recunoaºtere oficialã a acestei calitãþi. Astfel, cu cât cineva are un succes mai mare în
ºcoalã, cu atât este considerat mai inteligent. Dar nu totdeauna succesul ºcolar se coreleazã
cu performanþele profesionale viitoare ale unei persoane. Existã numeroase exemple de
personalitãþi din diferite domenii care nu au avut rezultate strãlucite la ºcoalã  Mircea
Eliade, Albert Einstein, Thomas Edison.
Iatã caracterizarea pe care au primit-o pãrinþii lui T.A. Edison de la directoarea ºcolii
din Port-Huron:
Domnule,
Bãiatul dumitale, Tom, e prost, leneº, rãu ºi obraznic. Dacã l-aº þine mai departe în
clasã, ar însemna sã stric bunul renume de care se bucurã ºcoala mea. Ai face bine sã-l
trimiþi sã pascã porcii, deoarece cred cã n-are sã iasã nimic bun din el.

Invers, întâlnim ºi situaþii în care elevi strãlucitori, ºefi de promoþie, s-au dovedit
ulterior profesioniºti slabi.

Rolul societãþii
Este clar cã termenul inteligenþã are multe conotaþii culturale ºi sociale. Înþelesul lui
diferã de la o culturã la alta. Dacã am trãi într-un sat pierdut în inima Africii, criteriile pe
baza cãrora i-am considera mai inteligenþi pe unii dintre semenii noºtri vor fi diferite de
cele folosite de locuitorii unei mari metropole europene. Pentru africani, o inteligenþã
ridicatã s-ar putea motiva prin posedarea unor aptitudini de vânãtoare deosebite sau prin
cunoaºterea unor tehnici speciale de supravieþuire. Pentru europeni, inteligenþa presupune
ºi folosirea adecvatã a sistemului de transport în comun sau integrarea într-o categorie
socio-profesional\ bine cotatã. În ambele situaþii, observãm cã termenul inteligenþã se
referã la folosirea eficientã a resurselor mediului în care trãim sau la obþinerea unui
statut, a unei poziþii faþã de ceilalþi membri ai societãþii.
Chiar dacã existã numeroase controverse cu privire la ce este inteligenþa, putem
sintetiza cu definiþia oferitã de Grand dictionnaire de psychologie: inteligenþa
este o capacitate generalã de adaptare la situaþii noi prin proceduri cognitive.

3.3. Teorii ale inteligen]ei
Inteligenþa rãmâne unul dintre conceptele controversate ale psihologiei. Prezentãm în
continuare trei dintre cele mai importante teorii despre inteligenþã: teoria geneticã, teoria
factorialã ºi teoria inteligenþelor multiple.

Teoria geneticã
Savantul elveþian Jean Piaget a fost unul dintre pionierii studiului gândirii la copii.
Observând modul în care aceºtia rezolvã problemele, Piaget a ajuns sã propunã o teorie
proprie asupra dezvoltãrii inteligenþei, pe care o vede dintr-o perspectivã geneticã,
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constructivistã: copiii îºi construiesc propriile mijloace
(cunoºtinþe procedurale), teorii ºi idei (cunoºtinþe factuale)
despre lumea în care trãiesc pe baza interacþiunii active ºi
explorãrii mediului lor fizic ºi social. Ideea de bazã de la
 asimilare
care a pornit Piaget a fost aceea cã oamenii trebuie sã se
 acomodare
adapteze la mediul în care trãiesc, iar adaptarea se face
prin organizarea comportamentelor ºi cunoºtinþelor. El
considera cã orice act, chiar ºi cel mai simplu, presupune
organizare, ce nu este posibilã fãrã intervenþia a douã
procese: asimilarea (procesul prin care informaþia nouã este încadratã în cea deja existentã)
ºi acomodarea (crearea de noi informaþii).
Piaget afirma cã cele douã procese se produc simultan: în cunoaºterea activã a mediului
înconjurãtor, copiii încearcã, concomitent, sã încadreze noile cunoºtinþe în rândul celor
deja existente ºi sã genereze cunoºtinþe noi.
Caseta nr. 1

Elve]ianul Jean Piaget este considerat unul dintre primii zece psihologi
ai tuturor timpurilor. Cu o preg\tire multipl\  biolog, logician,
epistemolog, psiholog, pedagog  el a subordonat datele oferite de
aceste discipline obiectivului s\u principal: explicarea na[terii [i
evolu]iei capacit\]ilor cognitive individuale (epistemologia genetic\).
Este autorul uneia dintre cele mai complete [i cunoscute teorii asupra
inteligen]ei. Metodologia sa de cercetare poart\, [i ea, amprenta
originalit\]ii.
Piaget are o oper\ impresionant\. A publicat peste 700 de lucr\ri [tiin]ifice (1.322, împreun\ cu traducerile). Dintre lucr\rile sale editate
[i în Rom^nia, men]ion\m: Psihologia copilului (f.a.); Psihologie
[i pedagogie (1972); Epistemologia genetic\ (1973); Na[terea
inteligen]ei la copil (1973); Construirea realului la copil (1976).

Specificul teoriei este acela cã se referã la inteligenþã preponderent din perspectiva dezvoltãrii proceselor intelectuale logice ºi precizeazã patru etape ale evoluþiei cognitive umane:
 stadiul senzorio-motor (0-2 ani): în aceastã perioadã, copiii descoperã relaþiile
dintre ceea ce percep ºi propriile acþiuni (de obicei motorii). Ei sunt foarte interesaþi
de tot ceea ce le oferã sunete sau imagini interesante, iar în primul an de viaþã învaþã
sã punã ceea ce fac în legãturã cu oamenii sau cu obiectele din jur. În principiu, ei
cautã sã înveþe cum sã reacþioneze la schimbãrile mediului ºi cum sã îl controleze.
Cea mai importantã achiziþie în aceastã perioadã (care debuteazã dupã vârsta de 6
luni ºi se încheie la 24 de luni) este permanenþa obiectelor  conºtientizarea faptului
cã obiectele existã, chiar dacã nu mai sunt vizibile.
 stadiul preoperaþional (2-7 ani): deprinderea mersului ºi a limbajului sunt cele
mai importante realizãri ale perioadei ºi ambele fac din copilul preºcolar un
explorator perseverent al mediului înconjurãtor. Trei sunt caracteristicile principale
ale stadiului: 1) apare un anume tip de gândire cauzalã, prin care copiii încearcã
sã-ºi explice ceea ce se petrece în jur (dar nu putem vorbi de un raþionament logic,
de aceea stadiul este numit pre-operaþional), 2) amestecul realului cu imaginarul
(de exemplu, credinþa în Moº Crãciun) ºi imposibilitatea de a trece dincolo de
aparenþe (de exemplu, pentru un copil de 3 ani o fatã îmbrãcatã bãieþeºte va fi
perceputã drept bãiat) ºi 3) egocentrismul, faptul cã la aceastã vârstã copiii nu pot
vedea lucrurile din punctul de vedere al celuilalt, ci numai din propria perspectivã.
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 stadiul operaþiilor concrete (7-11 ani): stadiul este considerat un punct de
cotiturã în evoluþia inteligenþei la copil. În aceastã etapã, copiii încep sã aplice
reguli logice operaþiilor de transformare a informaþiilor pentru a rezolva problemele
cu care se confruntã. Achiziþiile cele mai importante ale stadiului sunt clasificarea,
categorizarea (inclusiv conceptul de numãr) ºi conservarea proprietãþilor fizice ale
obiectelor (de exemplu, înþelegerea faptului cã volumul unui lichid este constant
indiferent de forma recipientului în care se aflã acesta). Acum, copilul trebuie sã
aibã un corespondent concret în realitate, manipularea simbolurilor abstracte fiind
dificilã. Inteligenþa lui este inductiv-logicã ºi concretã.
 stadiul operaþiilor formale (11-15 ani): în aceastã etapã, tinerii sunt capabili sã
lucreze cu concepte abstracte ºi sã facã operaþii cu operaþii (combinãri, permutãri,
aranjamente). Consecinþa se manifestã în planul logicii gândirii. Ea devine deductivã,
ceea ce presupune competenþa de a face raþionamente nu numai pornind de la fapte
(ca în logica inductivã), ci ºi de la ipoteze (dacã , atunci ).
Meritul lui Piaget este acela de a fi arãtat modul în care evolueazã inteligenþa, faptul
cã ea îºi are originea în interacþiunile senzorio-motorii ale copiilor cu mediul înconjurãtor
încã înainte de achiziþionarea limbajului. Teoria sa este de naturã constructivistã,
deoarece insistã mult pe construirea inteligenþei pe baza interacþiunilor dintre individ ºi
mediul sãu.
Este ºi o teorie geneticã pentru cã se axeazã pe explicarea naºterii (genezei) ºi evoluþiei
proceselor cognitive.

Teoria factorialã
Teoria factorialã susþine caracterul complex, multidimensional al inteligenþei. Charles
Spearman, psiholog britanic care a trãit la începutul secolului XX, a examinat performanþele
mai multor oameni în îndeplinirea unor sarcini (orientare în spaþiu, calcul aritmetic, evaluarea
unor sunete muzicale). El a constatat cã performanþa unei persoane la o singurã sarcinã
coreleazã (relaþioneazã) pozitiv cu cea de la celelalte sarcini. Pe aceastã bazã, Spearman a
dedus cã toate sarcinile respective trebuie sã aibã ceva în comun, iar succesul oamenilor
depinde de posedarea unei aptitudini generale, numite factor g. Întrucât acest factor g era
atât de important în toate sarcinile, a fost considerat cel mai
important aspect al inteligenþei. Pe lângã factorul g,
Spearman a susþinut ºi existenþa unor factori s (specifici),
diferiþi de la o sarcinã la alta, în funcþie de condiþiile
 factor g
concrete ale activitãþii (artistice, ºtiinþifice, sportive).
 factori s
Teoria lui Spearman este cunoscutã sub numele de teoria
bifactorialã a inteligenþei.
Dezvoltând teoria lui Spearman, psihologul american
L.L. Thurstone, maestru al analizei factoriale, a identificat
logic
spa]ial
ºapte factori (numiþi abilitãþi mentale primare) ca fiind
(s)
(s)
elemente de bazã ale inteligenþei:
factorul
1) Înþelegere verbalã (abilitatea de a înþelege semnificaþia
(g)
cuvintelor);
mecanic
aritmetic
2) Fluenþã verbalã (abilitatea de a gãsi rapid cuvintele);
(s)
(s)
3) Aptitudinea numericã (abilitatea de a lucra cu numere,
Figura nr. 1. Rela]ia dintre
de a efectua calcule);
factorul g [i factorii s
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4) Aptitudini spaþiale (abilitatea de a vizualiza raporturile formã-spaþiu);
5) Rapiditatea percepþiei (abilitatea de a surprinde rapid detaliile, de a sesiza asemãnãrile
ºi deosebirile dintre imaginile prezentate);
6) Memoria (abilitatea de a reproduce stimulii verbali);
7) Raþionament inductiv ºi deductiv (abilitatea de a gãsi o regulã generalã în instanþele
prezentate).
L. Thurstone elaboreazã un set de teste cu scopul evaluãrii fiecãreia dintre abilitãþi.
Aceºti factori nu sunt complet independenþi, ei se întrepãtrund, ceea ce asigurã o susþinere
conceptului de factor general de inteligenþã al lui Spearman. În concluzie, abordarea
factorialã vede inteligenþa ca o aptitudine generalã (factorul g) rezultatã din combinarea,
într-o anumitã mãsurã, a mai multor aptitudini specifice (factori s).

Teoria inteligenþelor multiple
Howard Gardner a propus o abordare a inteligenþei similarã, din mai multe puncte de
vedere, cu teoria factorialã. Gardner introduce noþiunea de inteligenþã multiplã, sus]inând
cã nu existã doar un singur tip de inteligenþã, ci, se pare, cel puþin ºapte tipuri distincte de
inteligenþã. Acestea sunt:
1) inteligenþa lingvisticã;
2) inteligenþa logico-matematicã;
3) inteligenþa spaþialã;
4) inteligenþa muzicalã;
5) inteligenþa corporal-kinestezicã;
6) inteligenþa interpersonalã;
7) inteligenþa intrapersonalã.
Primele trei tipuri sunt componente obiºnuite ale inteligenþei ºi sunt mãsurate de testele
standard de inteligenþã. Ultimele patru tipuri de inteligenþã par a þine mai degrabã de
domeniul aptitudinilor speciale ºi se dezvoltã într-o mãsurã mai mare sau mai micã în
funcþie de ereditate, pregãtire ºi de ceea ce promoveazã mediul cultural. Ideile lui Gardner
cu privire la inteligenþele multiple sunt incitante mai ales
dacã mãsurarea acestor abilitãþi vor putea permite predicþia
performanþelor profesionale viitoare ale individului. De
 inteligen]\
exemplu, mãsurarea inteligenþelor interpersonalã ºi
multipl\
intrapersonalã ar putea ajuta la explicarea faptului de ce
unele persoane cu note foarte bune în toþi anii de ºcoalã
eºueazã mai târziu în viaþã ºi în carierã, în timp ce altele, cu
note mult mai slabe, fac cariere de succes, devin lideri
carismatici etc.

3.4. M\surarea inteligen]ei
Primele teste de inteligenþã au apãrut cu mult înainte ca în psihologie sã se facã descoperiri
fundamentale în domeniile memoriei ºi gândirii.
Primul test de inteligenþã a fost realizat în 1905 de Alfred Binet ºi Theodore Simon
la cererea Ministerului Francez al Instrucþiei Publice, care dorea sã identifice copiii cu
serioase deficienþe intelectuale pentru a le asigura o educaþie specialã. Testul lor de
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inteligenþã era format din 30 de sarcini aranjate în ordinea
crescãtoare a dificultãþii; copiii începeau cu probele cele
mai uºoare ºi testul era întrerupt atunci când ei nu mai
reuºeau sã rezolve nici o sarcinã. Numãrul de probe
rezolvate corect de elevi indica vârsta lor mentalã (de
exemplu, dacã un copil de 5 ani efectua probe specifice
celor de 7 ani, atunci acesta avea vârsta mentalã de 7 ani),
pe baza acesteia elevii fiind apreciaþi conform unui etalon
de dezvoltare mentalã.
Alfred Binet (1857-1911), psihoLa zece ani de la apariþia testului Binet-Simon,
log francez, creatorul primului
test psihometric de evaluare
L.M. Terman de la Universitatea Stanford din Statele
a inteligen]ei ca aptitudine
Unite a îmbunãtãþit proba iniþialã ºi a propus faimosul
concept IQ (din englezescul intelligence quotient 
coeficient de inteligenþã). Acest IQ reprezintã raportul dintre vârsta mentalã ºi cea
cronologicã a unei persoane ºi se exprimã în procente. Astfel, un scor IQ de 100 indicã
un raport perfect între cele douã vârste, un scor de 120 aratã cã un individ este cu 20%
mai dezvoltat mental decât vârsta sa cronologicã, iar scorul IQ de 80 demonstreazã o
subdezvoltare mentalã de 20% faþã de vârsta cronologicã. Când IQ este mai mare de
130, el indicã o supradotare intelectualã, iar când IQ este sub 69 indicã o retardare
mentalã. Cea mai mare parte a populaþiei are un IQ cuprins între 85 ºi 115 (conform
scãrii Stanford-Binet). Doar aproximativ 1% din populaþia globului are un IQ mai
mare de 135. Chiar dacã în prezent scorurile IQ nu mai sunt calculate astfel, ci prin
raportare la media performanþelor persoanelor de vârstã similarã, acestea sunt folosite
pentru a prezice performanþele viitoare ale unei persoane pe baza rezultatelor la probele
incluse în testul de inteligenþã.
Orice test de inteligenþã complet trebuie sã includã mai multe subteste, fiecare dintre
ele fiind destinat sã mãsoare o aptitudine specificã. Spre exemplu, testul Stanford-Binet
(varianta a patra, revizuitã în 1985) cuprinde urmãtoarele subteste, fiecare compus din mai multe sarcini
simple, specifice vârstei subiecþilor (care poate fi
 coeficient de
cuprinsã între 2 ºi 26 de ani): 1) raþionament verbal,
inteligen]\ (IQ)
2) raþionament abstract/spaþial, 3) raþionament cantitativ ºi 4) memorie de scurtã duratã. Alte teste cunoscute, cum sunt cele concepute de David Wechsler în
variante pentru adulþi ºi copii, diferã de proba
Binet-Simon prin faptul cã includ subteste separate în douã mari categorii: probe
verbale ºi probe de performanþã (nonverbale). Aceastã împãrþire prezintã avantajul cã
putem identifica persoanele cu probleme de comunicare verbalã ºi pe acela cã probele
nonverbale nu sunt atât de dependente de mediul cultural al subiecþilor.
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Încerca]i s\ rezolva]i câ]iva itemi adapta]i dup\ o prob\ de inteligen]\ nonverbal\,
Matricile Progresive Raven. Sarcina este de a preciza care dintre cele 8 figuri prezentate
sub fiecare imagine completeaz\ în mod logic imaginea de deasupra, ce are partea din
dreapta jos lips\ (solu]ia se afl\ la sfâr[itul subcapitolului).

Exemple de itemi similari cu cei din testul Matricile Progresive Raven

Teste de aptitudini ºi teste de capacitate
Psihologii obiºnuiesc sã facã distincþie între douã tipuri de teste: testele de aptitudini
ºi testele de capacitate. Un test de aptitudini urmãreºte sã mãsoare potenþialul unei
persoane de a efectua un anumit tip de sarcini. Spre deosebire de acestea, testele de capacitate mãsoarã nivelul de
cunoºtinþe sau performanþele pe care cineva deja le posedã
 teste de aptitudini
într-un domeniu. Spre exemplu, lucrãrile de control sau
tezele pe care le daþi la ºcoalã sunt considerate teste de
 teste de
capacitate pentru cã ele mãsoarã cât ºtiþi la o anumitã materie.
capacitate
În practicã însã, delimitarea foarte strictã a celor douã
tipuri este dificilã întrucât ambele mãsoarã combinat atât
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aptitudinea, cât ºi capacitatea. De exemplu, persoanele cu o bunã aptitudine de a raþiona
verbal vor avea un avantaj la orice probã de capacitate (pentru cã aceasta implicã înþelegerea cerinþelor sau instrucþiunilor), dar ºi invers, persoanele care posedã, în general, un
numãr mare de cunoºtinþe vor face faþã cu succes unei probe de aptitudini verbale.
1-8, 2-6, 3-3, 4-4, 5-6, 6-2

Rezolvarea exerciþiului de la pagina 104
1. Gândiþi-vã la profesiile care v-ar interesa ºi descrieþi aptitudinile care v-ar fi
necesare.
2. Comparaþi teoria geneticã ºi cea factorialã referitoare la inteligenþã. Comentaþi cum
definesc cele douã teorii inteligenþa.
3. Exploratorii europeni care descriau populaþiile bãºtinaºe din zonele pe care le
vizitau foloseau termenul primitiv. Desemna el faptul cã acele persoane erau mai
puþin inteligente decât europenii? Argumentaþi rãspunsul.

4. Caracterul
4.1. Defini]ie [i caracterizare
Cineva întinde unui sãrac o monedã. Un elev ajutã o bãtrânã sã urce în tramvai. Un ºofer
pãrãseºte locul accidentului pe care l-a comis. Toate acestea constituie fapte de conduitã pe
care le întâlnim frecvent în viaþa cotidianã. Pe baza lor, aproape involuntar, facem deducþii
cu privire la însuºirile de personalitate ale celor care le-au produs. Spunem despre prima
persoanã cã este miloasã, generoasã, despre elev cã este bine crescut ºi politicos, iar
despre ºofer spunem cã a dat dovadã de laºitate ºi lipsã de responsabilitate.
Situaþiile descrise exprimã acþiuni singulare care pot sã nu fie definitorii pentru
însuºirile de personalitate ale celor implicaþi. Unui psiholog îi sunt necesare mai multe
fapte de conduitã pentru a putea face generalizãri asemãnãtoare celor de mai sus. Ceea ce
ne intereseazã acum este faptul cã însuºirile descrise nu ne spun nimic despre dinamismul
sau energia persoanelor în cauzã, despre nivelul aptitudinilor, ci ne aratã cum se comportã
ele în relaþiile cu semenii ºi valorile dupã care se conduc.
Însuºiri precum generozitatea, modestia, politeþea, simþul rãspunderii, laºitatea, egoismul, hãrnicia, lenea constituie trãsãturi caracteriale. Termenul caracter provine din limba
greacã, unde însemna pecete, tipar. Plecând de aici, unii psihologi definesc caracterul
drept un mod de a fi, un ansamblu de însuºiri psihice, caracteristice pentru un individ.
Definiþia este mult prea largã, ea acoperind, mai curând, conceptul de personalitate decât
pe cel de caracter. Termenul caracter are un înþeles special, chiar ºi în limbajul cotidian.
Când spunem despre cineva cã este un om de caracter sau, dimpotrivã, cã este un om
lipsit de caracter, avem în vedere o serie de însuºiri care au o semnificaþie moralã ºi
interindividualã.
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Caracterul desemneazã ansamblul însuºirilor psihice care privesc relaþiile unei
persoane cu semenii sãi ºi valorile dupã care se conduce.
Caracterul nu se poate defini fãrã referire la valorile morale. El reprezintã profilul
psihomoral al omului ºi se dezvãluie, cu deosebire, în faptele de conduitã, în relaþiile cu
ceilalþi, cu grupul din care face parte o persoanã. Trãsãturile caracteriale exprimã moduri
constante, stabilizate de conduitã, ºi nu comportamente întâmplãtoare, accidentale sau
situaþionale. Nu poþi spune despre un elev cã este mincinos numai pe baza faptului cã,
într-o situaþie oarecare, a ascuns pãrinþilor nota proastã pe care a luat-o la tezã. Cunoscând
trãsãturile caracteriale, putem prevedea, cu o anumitã probabilitate, comportarea viitoare
a unei persoane. Putem prevedea dacã va fi sau nu punctual la întâlnirea fixatã, dacã ne va
face sau nu un serviciu, dacã ne va spune adevãrul cu privire la faptele sãvârºite.
În timp ce temperamentul este în cea mai mare parte înnãscut, caracterul se formeazã
pe parcursul vieþii, ca urmare a integrãrii omului într-un sistem de relaþii sociale, prin
interiorizarea valorilor promovate de familie, grup de prieteni, societate, prin însuºirea
unor modalitãþi de comportament.
În formarea trãsãturilor de caracter, un rol important îl are familia, prin modelele de
conduitã pe care le oferã, prin exigenþele normative ce le instituie mai mult tacit, precum
ºi prin valorile pe care le asumã ºi dupã care se conduce. Copilul preia aceste valori ºi
modele de conduitã pentru cã ele vin de la persoane care sunt semnificative pentru el ºi au
o anumitã autoritate în grupul familial.
Intervin apoi mediul ºcolar, grupul de prieteni, mediul social. Integrat în aceste relaþii,
copilul gãseºte un sistem de norme, valori ºi modele de comportament la care cautã sã se
adapteze. El ºi le va asuma selectiv, în funcþie de recompensele sau sancþiunile grupului.
Dacã sunt aprobate de grup, atunci individul va avea tendinþa de a se conforma ºi a le
respecta. Dacã, dimpotrivã, sunt dezaprobate de grup, individul le va evita, dacã nu chiar
respinge. Din acest motiv, educaþia trebuie sã creeze un mediu în care elevul sã fie ferit de
a alege comportamente indezirabile din punct de vedere moral ºi social.
Spre deosebire de temperament, care este scos de sub incidenþa valorizãrii morale,
caracterul este întotdeauna supus unei valorizãri în baza distincþiei dintre bine ºi rãu.
Omul poartã o responsabilitate moralã pentru felul cum se comportã.
Caracterul este o instanþã de control ºi valorificare a temperamentului. De exemplu, pot
fi indivizi colerici din naºtere, care, datoritã educaþiei ºi autoeducaþiei, devin flegmatici în
comportament, adesea numai ei fiind conºtienþi de adevãrata lor fire. Trãsãturile caracteriale
constituie ºi un suport pentru propulsarea aptitudinilor. Punerea în valoare a aptitudinilor
ºi obþinerea performanþelor în activitate sunt condiþionate ºi de trãsãturi caracteriale precum
perseverenþa, hãrnicia, dorinþa autodepãºirii.
Caracterul este expresia întregului sistem al personalitãþii. El regleazã din interior
concordanþa ºi compatibilitatea conduitei cu exigenþele ºi normele promovate sau impuse
la un moment dat de societate.

4.2. Analiza structural\ a caracterului
În componenþa caracterului intrã un ansamblu de atitudini ºi trãsãturi, proprii subiectului,
exprimate de acesta în mod constant în comportamentul sãu.
Atitudinea este o modalitate de raportare faþã de anumite aspecte ale realitãþii ce
implicã reacþii afective, cognitive ºi comportamentale.
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Definitorie pentru ceea ce numim atitudine este referinþa
implicitã sau explicitã la valori. Valorile servesc drept
 atitudine
standarde abstracte, principii care organizeazã ºi controleazã atitudinile. Problemele legate de formarea ºi dinamica
 tr\s\turi
atitudinilor vor fi analizate pe larg în capitolul consacrat
de voin]\
atitudinilor sociale.
Psihologul Andrei Cosmovici considerã cã atitudinea
este întotdeauna expresia unui motiv ºi cã aceeaºi atitudine poate ascunde motive foarte
diferite. De aceea, mai importante sunt motivele care determinã atitudinile. O persoanã
poate fi binevoitoare cu noi pentru cã este bine crescutã, fãrã a avea un motiv special, dar
o poate face ºi pentru cã doreºte sã ne cearã în schimb un serviciu.
Alãturi de atitudini, care exprimã orientarea persoanei, în componenþa caracterului
intrã ºi trãsãturile de voinþã, ce asigurã traducerea în fapt a intenþiilor ºi mobilizarea
resurselor personalitãþii pentru a face faþã solicitãrilor. Trãsãturile de voinþã constituie
componenta executorie a caracterului.
Cele douã componente (orientativã ºi executorie) pot cunoaºte grade diferite de dezvoltare. Când componenta orientativã este mai dezvoltatã, individul ºtie ce trebuie sã facã,
dar nu are impulsul voluntar de a duce la bun sfârºit cele exprimate ca intenþie. Când
componenta voluntarã este mai dezvoltatã, se vorbeºte de un caracter dominat de voinþã,
mai puþin preocupat de orientãrile atitudinale.
În psihologia româneascã, atitudinile care formeazã structura caracterului au fost
sistematizate în trei grupe:
1) atitudini faþã de societate ºi faþã de ceilalþi oameni (sinceritatea, cinstea, altruismul,
spiritul de rãspundere, dar ºi minciuna, individualismul, egoismul, laºitatea,
linguºeala);
2) atitudini faþã de activitatea desfãºuratã (disciplina, sârguinþa, conºtiinciozitatea,
spiritul de iniþiativã, dar ºi indisciplina, lenea, neglijenþa, rutina, dezorganizarea);
3) atitudini faþã de propria persoanã (modestia, încrederea în sine, sentimentul
demnitãþii personale, spiritul autocritic, dar ºi îngâmfarea, aroganþa, sentimentul
inferioritãþii).
La aceste atitudini se adaugã trãsãturile voluntare de caracter: fermitatea, perseverenþa,
stãpânirea de sine, curajul, bãrbãþia, spiritul hotãrât, eroismul.
Constatãm cã trãsãturile caracteriale se prezintã în cupluri antonimice/contrastante:
bun-rãu, cinstit-necinstit, harnic-leneº, altruist-egoist. Nu se poate spune însã cã o persoanã
ar dispune numai de una dintre trãsãturile perechi, cea pozitivã sau cea negativã. Trãsãturile
opuse se gãsesc la una ºi aceeaºi persoanã în proporþii ºi amestecuri diferite. Se ºtie, de
pildã, cã ºi curajosul are momente când îi este fricã, dupã cum ºi cel fricos, în anumite
situaþii, poate sãvârºi acte curajoase.
Caracterul nu se prezintã ca un simplu conglomerat de trãsãturi, ci ca un sistem
organizat ºi bine structurat. Pornind de la concepþia lui Gordon Allport cu privire la
trãsãturile de personalitate (prezentatã într-un capitol anterior), Paul Popescu-Neveanu ºi
Mielu Zlate considerã cã trãsãturile de caracter pot fi ierarhizate într-o piramidã caracterialã. Aºa cum existã o piramidã a conceptelor (L.S. Vîgotski), o piramidã a trebuinþelor
(A. Maslow), tot aºa ar putea exista ºi o piramidã a caracterului, care cuprinde în vârf
trãsãturile esenþiale, dominante, cu cel mai mare grad de generalitate ºi pregnanþã, iar spre
bazã trãsãturi din ce în ce mai particulare. Piramida caracterialã este foarte diferitã de la
un individ la altul. În timp ce la un individ o trãsãturã precum zgârcenia poate ocupa o
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poziþie dominantã, situându-se în vârful piramidei, la un altul, ea poate fi o trãsãturã
perifericã ºi prea puþin exprimatã, trãsãtura dominantã fiind, spre exemplu, curajul sau
spiritul de aventurã.
Caracterul se defineºte ºi se recunoaºte prin trãsãturile cardinale ºi prin cele centrale.
De aceea, a cunoaºte pe cineva înseamnã a-i determina însuºirile dominante în construcþia
caracterului sãu.

Realiza]i, fiecare dintre voi, pe dou\ foi de hârtie, un autoportret caracterial [i un portret
caracterial al colegului de banc\. Schimba]i foile în care este descris colegul de banc\ [i
compara]i versiunea colegului cu autocaracterizarea f\cut\.
Profesorul va strânge toate autoportretele caracteriale [i va organiza un joc Ghice[te
cine este!. Profesorul cite[te câte o caracterizare, iar elevii sunt invita]i s\ identifice pe
cine reprezint\.

Teofrast, în Antichitate, La Bruyère, în secolul al XVII-lea, au realizat portrete ale
diverselor tipuri caracteriale: zgârcitul, linguºitorul, amabilul, laºul, ipocritul, înfumuratul
etc. Iatã portretul pe care Teofrast îl face zgârcitului:
Zgârcenia este o economie ce întrece orice mãsurã. Zgârcit este omul care înainte de
a fi împlinit luna bate la uºa datornicului ºi-i cere dobânda, chiar dacã aceasta nu face
mãcar o jumãtate de obol. Când se aflã la o masã pregãtitã pe socoteala celor ce iau
parte la ea, zgârcitul numãrã câte pahare a bãut fiecare, iar zeiþei Artemis îi jertfeºte mai
puþin decât oricare altul dintre cei prezenþi. Dacã un cunoscut i-a procurat un obiect pe
un preþ scãzut, zgârcitul considerã cã e îngrozitor de scump. Dacã sclavul i-a spart o
oalã ori o farfurie, îi scade din hranã. Dacã nevasta a pierdut un bãnuþ, cotrobãie prin
oale, rãscoleºte paturile, lãzile, cautã pânã ºi în aºternuturi (...). Casetele zgârciþilor de
felul ãsta sunt doldora de bani! Mucegaiul stã prins pe ele, iar pe chei s-a pus rugina.
Zgârcitul poartã haina mai sus de genunchi, iar la baie aduce uleiul în sticle mititele;
se tunde la piele, îl gãseºti desculþ ºi la prânz, iar când dã haina la curãþat îndeamnã pe
meºter sã întrebuinþeze argilã din belºug, ca sã nu se pãteze prea repede (Jean de La
Bruyère, Caracterele sau moravurile acestui veac, Editura pentru Literaturã, Bucureºti,
1968, vol. I, pp. 41-43).
Constatãm cã trãsãtura cardinalã, zgârcenia, se impune în faptele de conduitã, este
coercitivã ºi îºi subordoneazã celelalte trãsãturi care devin secundare în raport cu aceasta.
Pe baza trãsãturii dominante se poate prevedea, cu o anumitã probabilitate, comportarea
viitoare a persoanei.

Identifica]i în scrierile literare ale diferi]ilor autori (Nicolae Filimon, I.L. Caragiale, Mihail
Sadoveanu, Shakespeare, Molière) fragmente care s\ ilustreze tipuri caracteriale.
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Fiind o componentã de conþinut a personalitãþii, caracterul are un rol esenþial în
adaptarea ºi integrarea individului în viaþa socialã. Prin intermediul trãsãturilor caracteriale
persoana este apreciatã ºi acceptatã sau respinsã de cei din jur. Trebuie sã avem în vedere
ºi faptul cã, formându-se pe parcursul vieþii individului, caracterul poate fi modelat ºi
influenþat. Nu numai mediul social poate face acest lucru, ci ºi individul poate contribui la
modelarea sa caracterialã prin preluarea influenþelor pozitive ale ambianþei ºi contracararea
celor negative.

1. Comparaþi caracterul cu temperamentul.
2. Explicaþi rolul mediului social în formarea caracterului.
3. Realizaþi un portret caracterial al tipului linguºitor.

5. Creativitatea
5.1. Ce este creativitatea?
Termenul creativitate î[i are originea în cuvântul latin creare, care înseamn\ a z\misli,
a f\uri, a na[te. El a fost introdus de psihologul american Gordon Allport (1937) [i
înlocuie[te vechii termeni spirit inovator, inventivitate, talent. Prima încercare de studiere
pe baze [tiin]ifice a creativit\]ii o dator\m lucr\rii savantului englez Francis Galton,
Hereditary Genius (1869). Cercetând arborele genealogic al unui num\r considerabil de
familii celebre, din care, timp de mai multe genera]ii, au provenit mari personalit\]i
creatoare, Galton trage concluzia c\ ereditatea este factorul determinant al for]ei creatoare
ºi cã oamenii geniali sunt înzestraþi cu aptitudini intelectuale excepþionale.
Creativitatea poate fi definitã drept capacitatea de a imagina rãspunsuri la
probleme, de a elabora soluþii inedite ºi originale (E. Limbos) sau un complex de
însuºiri ºi aptitudini psihice care, în condiþii favorabile, genereazã produse noi ºi
de valoare pentru societate (Al. Roºca).
Examinarea definiþiilor creativitãþii conduce la concluzia cã noutatea, originalitatea,
ingeniozitatea ºi valoarea teoreticã sau practicã reprezintã trãsãturi esenþiale ale activitãþii
creatoare. Multã vreme creativitatea a fost consideratã apanajul oamenilor de geniu, al
unei minoritãþi, iar cercetarea s-a orientat exclusiv spre studierea vieþii ºi activitãþii
persoanelor înalt creative. J.P. Guilford a susþinut însã cã fenomenul creativitãþii reprezintã
o trãsãturã general umanã ºi cã toþi oamenii pot fi distribuiþi, la niveluri diferite, pe o scalã
continuã a creativitãþii. Alexandru Ro[ca preciza c\, în sens larg, creativitatea se refer\ [i
la g\sirea de solu]ii, idei, probleme, metode care nu sunt noi pentru societate, dar la care
s-a ajuns pe cale independent\. De exemplu, rezolvarea de c\tre un elev a unei probleme,
la o anumit\ materie de înv\]\mânt, se consider\ c\ este creatoare dac\ se realizeaz\
într-un mod diferit decât cel prezentat în manual sau de profesor la clas\, chiar dac\ modul
de rezolvare nu este nou pentru [tiinþã.
110

STRUCTURA {I DEZVOLTAREA PERSONALIT|}II

În aceste condiþii, putem considera cã existã o creativitate cotidianã, obiºnuitã, manifestatã
ori de câte ori oamenii rezolvã o situaþie problematicã, ºi o creativitate de nivel înalt,
accesibilã unei minoritãþi. I.A. Taylor face diferenþieri mai fine ºi numeºte cinci niveluri
ale creativitãþii:
1) creativitatea expresivã  este forma fundamentalã a creativitãþii care nu este condiþionatã de nici o aptitudine ºi este cel mai uºor de surprins în desenele copiilor.
Caracteristicile principale ale acestui nivel al creativitãþii sunt spontaneitatea ºi
libertatea de exprimare;
2) creativitatea productivã  este nivelul specific tehnicienilor pentru cã presupune
însuºirea unor deprinderi care permit îmbunãtãþirea modalitãþilor de exprimare a
creaþiei;
3) creativitatea inventivã  este cea care se valorificã prin invenþii ºi descoperiri ºi care
pune în evidenþã capacitatea de a sesiza relaþii noi ºi neobiºnuite, cãi noi de
interpretare a unor realitãþi cunoscute;
4) creativitatea inovativã  presupune înþelegerea profundã a principiilor fundamentale
ale unui domeniu (artã, ºtiinþã) ºi apoi modificarea decisivã a abordãrii unui anumit
fenomen. Vorbim în acest caz de inovaþii, care reprezintã aporturi semnificative ºi
fundamentale într-un domeniu;
5) creativitatea emergentã  este nivelul suprem al creativitãþii la care ajung foarte
puþini indivizi ºi presupune descoperirea unui principiu, a unei idei care sã revoluþioneze un întreg domeniu de cunoaºtere. Este cazul, de exemplu, al principiului
evoluþionist al lui Darwin sau al teoriei relativitãþii a lui Einstein. Este vorba despre
cel mai greu nivel de înþeles ºi de explicat, iar cei ce ating acest nivel sunt calificaþi
drept genii.
Creativitatea este un fenomen extrem de complex, cu numeroase fa]ete sau dimensiuni.
Din acest motiv, cercetarea creativitãþii s-a concentrat asupra urmãtoarelor aspecte:
 procesul creaþiei;
 personalitatea creativã;
 produsul creaþiei;
 contextul creaþiei.

5.2. Procesul crea]iei
a) Fazele procesului de creaþie
Primele analize ale procesului de creaþie au urmãrit surprinderea modalitãþilor prin
care se ajunge la realizarea unui produs creativ, ceea ce a condus la identificarea unei serii
de etape sau faze distincte. Cea mai cunoscut\ prezentare a fazelor procesului de crea]ie
apar]ine psihologului Graham Wallas. El sugereaz\ existen]a a patru faze: (a) prepararea;
(b) incuba]ia; (c) iluminarea; (d) verificarea.
Prepararea este faza ini]ial\ [i obligatorie a oric\rui act de crea]ie. În aceastã fazã,
creatorul sesizeazã problema [i o formuleazã în termeni foarte clari, analizeazã datele
problemei, enun]ã [i testeazã diferite ipoteze rezolutive. Este necesarã o preg\tire intens\
[i de lung\ durat\ în leg\tur\ cu problema pe care creatorul î[i propune s\ o rezolve, o
informare minu]ioas\ asupra istoricului problemei, asupra tentativelor altora de a o
solu]iona [i abia apoi se emit ipoteze rezolutive. În cazul în care problema nu poate fi
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rezolvat\, creatorul o las\ deoparte, ceea ce reprezintã un fel de distan]are de problem\
care marcheaz\ trecerea la faza de incuba]ie.
Incuba]ia se petrece în incon[tient (sau în subconºtient, dupã unele explicaþii psihanalitice)
[i poate fi de mai lung\ sau de mai scurt\ durat\ (minute, ore, zile, luni sau chiar ani). Ea
pare o perioad\ pasiv\, de abandonare a efortului. Se presupune însã c\ în aceast\ faz\ au
loc o serie de prelucr\ri paralele, se stabilesc conexiuni care nu au fost efectuate anterior.
Incon[tientul nu creeaz\ nimic prin sine însu[i. De aceea, [ansele de a ob]ine solu]ii
creative la o problem\ depind de cât de sus]inut\ [i eficace a fost faza de preparare, de
bog\]ia datelor acumulate.
Iluminarea (inspiraþia, intuiþia) este momentul în care soluþia problemei apare brusc în
câmpul conºtiinþei. Materialul acumulat duce dintr-o datã la o înþelegere clarã, sinteticã a
problemei.
Uneori se foloseºte termenul inspiraþie ori intuiþie în loc de iluminare. Iluminarea se
poate produce în situa]ii dintre cele mai inedite ce nu par a avea vreo leg\tur\ cu problema
respectiv\. Henri Poincaré, ilustru matematician [i filosof al [tiin]ei, descrie modul în
care, într-o sear\, în momentul în care se preg\tea s\ urce în tr\sura ce urma s\-l duc\ la
oper\, i-a venit în minte solu]ia unei probleme la care lucrase foarte mult\ vreme. Întors
acas\, a transcris totul pe hârtie [i [i-a dat seama c\ rezolvarea este foarte bun\. Pasteur
avertiza însã asupra faptului cã întâmplarea ajutã numai o minte pregãtitã. În spatele acelui
moment de inspiraþie se aflã de fapt luni ºi chiar ani de cercetare perseverentã, de îndoialã,
de cãutãri febrile ºi reflecþii asupra problemei respective.
Verificarea este faza final\ a procesului de crea]ie, în care solu]ia g\sit\ este testat\,
examinat\ pentru eliminarea unor posibile erori sau lacune.

G\si]i în istoria [tiin]ei exemple de descoperiri care s-au produs în situa]ii inedite sau prin
asocieri întâmpl\toare (de exemplu, modul în care Fleming a descoperit penicilina).

b) Factori cognitivi implicaþi în procesul creaþiei
Pentru a surprinde esen]a procesului de crea]ie, o serie de cercet\ri au fost orientate
c\tre identificarea factorilor cognitivi implica]i în acest proces. În mod tradiþional,
creativitatea a fost asociatã cu imaginaþia. Iniþial, Th. Ribot, apoi Al. Osborn se pronunþã
pentru imaginaþia creatoare sau constructivã ca proces predilect al creativitãþii. Pentru
Th. Ribot, imaginaþia creatoare este sinonimã cu invenþia, cu o lungã serie de încercãri, de
ipoteze în care spiritul cheltuieºte o mare cantitate de efort ºi de geniu. Unii autori au mers
mai departe, considerând creativitatea drept numele mai nou al imaginaþiei, nume care
aproape l-a eliminat pe cel vechi.
Pentru înþelegerea cât mai adecvatã a procesului creaþiei, J.P. Guilford elaboreazã un
model al structurii intelectului, capabil s\ asume [i dimensiunea creativit\]ii. Conform
acestui model, fiecare capacitate intelectual\ se define[te prin trei parametri: opera]ii
(cunoa[tere, memorie, gândire convergent\, gândire divergent\, evaluare), con]inuturi
(figural, simbolic, semantic, comportamental) [i produse (unit\]i, clase, rela]ii, sisteme,
transform\ri, implica]ii).
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Modelul structurii intelectului ( J.P. Guilford)
Realizând distinc]ia dintre gândirea convergent\ (gândirea algoritmic\ în care se
porne[te de la informa]ia dat\ pentru a da un r\spuns unic, într-o manier\ unic\) [i
gândirea divergent\ (gândirea care merge în diferite direc]ii [i care caut\ solu]ii variate,
inedite de rezolvare a problemelor), Guilford asociaz\ creativitatea cu gândirea divergent\.
Gândirea divergentã este pluridimensionalã, plasticã ºi adaptabilã. Subiectul schimbã
procedurile ºi perspectivele, utilizând registre de cunoaºtere diferite.
Gândirea divergentã se caracterizeazã prin:
a) fluen]a sau fluiditatea exprim\ rapiditatea ºi uºurinþa de a produce, în anumite
condiþii, cuvinte, idei, asocia]ii, propoziþii sau expresii.
b) flexibilitatea exprim\ capacitatea de a modifica [i restructura eficient mersul gândirii
în situa]ii noi, de a g\si solu]ii cât mai variate de rezolvare a problemelor, de a opera
transferuri, de a renun]a la ipoteze vechi [i de a adopta cu u[urin]\ altele noi.
c) originalitatea este capacitatea de a emite idei noi, solu]ii ingenioase, neconven]ionale, neobi[nuite. Se consider\ a fi originale acele r\spunsuri care frapeaz\,
care sunt ie[ite din comun, care ocolesc c\ile b\t\torite de rezolvare.
d) elaborarea se refer\ la capacitatea de a planifica o activitate ]inând seama de cât
mai multe detalii, de a anticipa rezultatul final, de a dezvolta [i finaliza o idee.
Un alt factor implicat în creativitate este inteligenþa. Relaþia dintre inteligenþã ºi
creativitate a fost îndelung investigatã, iar rezultatele au arãtat cã performanþa creativã
presupune ºi un anumit nivel al inteligenþei. În acelaºi timp, s-a stabilit cã nivelul
inteligenþei creºte proporþional cu nivelul creativitãþii pânã la un anumit prag al coeficientului
de inteligenþã (pragul a fost plasat la 115-120 IQ), dincolo de care creºterea nivelului
inteligenþei nu garanteazã o creºtere concomitentã a creativitãþii. Ceea ce înseamnã cã pot
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exista creatori cu un nivel normal al inteligenþei, dupã cum pot exista persoane cu un IQ
ridicat (aproape de 200, de exemplu), dar care sã aibã o creativitate de nivel normal.
Analiza raportului inteligenþã-creativitate aratã faptul cã, în creaþie, de la un anumit
nivel în sus, mai importanþi decât inteligenþa sunt factorii motivaþionali ºi de personalitate
(curiozitate vie, interese dezvoltate, perseverenþã, sensibilitate ridicatã faþã de un cerc larg de
fenomene), factorii de mediu (mediul familial îndeosebi), precum ºi condiþiile social-educative.

5.3. Personalitatea creativ\
Procesul creaþiei nu poate fi analizat separat de personalitatea creativã. Întrebãrile cele mai
frecvente care se pun sunt: cum putem recunoaºte o persoanã creativã?, prin ce
trãsãturi se impune?, prin ce trãsãturi se individualizeazã ºi se diferenþiazã de ceilalþi?.
Pentru a rãspunde la întrebãri, cercetãtorii creativitãþii au întocmit liste de însuºiri, au
creionat portrete, au susþinut dominanþa unor însuºiri în raport cu altele. Prezentarea unui
astfel de portret nu înseamnã însã cã fiecare creator va trebui identificat ºi evaluat pe baza
acestuia, urmând a fi descalificat dacã lipseºte una dintre trãsãturi.
Iatã o listã de trãsãturi ce sintetizeazã rezultatele mai multor studii asupra caracteristicilor motivaþional-aptitudinale ale personalitãþii:
 Perseverenþã, voinþã. Multe biografii de creatori din diferite domenii scot în
evidenþã munca sisificã, sacrificiile ºi eforturile, uneori supraomeneºti, care se
ascund în spatele unor realizãri deosebite. Dacã citim biografia savantei poloneze
Marie Curie, cea care împreunã cu soþul ei, Pierre Curie, a descoperit poloniul ºi
radiul, vom avea imaginea drumului lung ºi plin de obstacole care a trebuit parcurs:
închipuiþi-vã în plinã iarnã o femeie  Marie Curie  stând ore ºi zile în ºir în curtea
ºopronului pentru a urmãri calcinarea, dezagregarea minereului rãsturnat din cãruþe,
sufocatã de fum, înfriguratã de zloata de afarã, notând fiecare fazã a cercetãrii
Marie a continuat sã prelucreze kilogram cu kilogram tonele de reziduuri de
pehblendã (….). Cu îndârjita ei rãbdare a fost în fiecare zi, timp de patru ani, un
savant, un muncitor calificat, un inginer ºi un salahor.
 Deschiderea cãtre experienþe noi care semnificã disponibilitatea de a învãþa, de a
încerca noul, de a explora, de a fi curios.
 Motivaþie intrinsecã. Multe relatãri despre persoanele creative scot în evidenþã
nivelul înalt de motivare al acestora, faptul de a fi profund absorbite de munca lor
pe care o considerã interesantã, provocatoare prin ea însãºi ºi generatoare de bucurie
ºi satisfacþie.
 Interese ºi preocupãri variate, hobby-uri multiple, unele dintre ele la nivel de
performanþã.
 Nonconformism epistemic, de cunoaºtere, exprimat în independenþa în judecatã,
curaj în exprimarea opiniilor, curajul de a fi diferit de ceilalþi. Nonconformismul
persoanei creative se poate exprima ºi în plan comportamental, ceea ce poate
determina dificultãþi de adaptare ºi integrare în grupul social.
 Toleranþa la ambiguitate este capacitatea persoanei creative de a opera mental cu
concepte ºi imagini ambigue, nedefinite ºi slab organizate.
 Curiozitatea reprezint\ o trãsãturã foarte importantã a persoanei creative, care este
în permanentã cãutare de lucruri noi, doreºte sã ºtie cât mai multe, sã descopere ºi
sã înveþe. Iatã o caracterizare a lui Thomas Alva Edison, care scoate în evidenþã
aceastã caracteristicã: Ceea ce îl deosebea pe micul Tom de alþi copii era continua
neliniºte de-a ºti cât mai multe, de-a descoperi lucrurile în sinea lor, în ascunsele
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lor taine. Încã de la vârsta de 3-4 ani el vãdea o vie curiozitate, un nepotolit interes
pentru tot ce-l înconjura.
Asumarea riscului exprimat în faptul cã nu se teme sã încerce ceva nou, îºi asumã
consecinþele, este optimist ºi curajos.
Fond emoþional bogat, este sensibil, trãieºte intens toate evenimentele.
Încrederea în forþele proprii ºi înclinaþia puternicã spre realizare de sine.
Capacitatea de a se angaja în urmãrirea unor scopuri de perspectivã: întotdeauna
marii creatori îºi fac planuri pe termen lung.
Simþul umorului.
Atras spre complexitate, spre mister, spre neobiºnuit.

5.4. Produsul crea]iei
Multe dintre definiþiile creativitãþii includ o judecatã de valoare asupra produsului creaþiei.
Criteriile cel mai frecvent indicate pentru a aprecia cã un produs este creativ sunt:
noutatea, unicitatea, originalitatea, valoarea, utilitatea socialã.
Date fiind aceste criterii, problema care se pune este cine evalueazã. Teresa Amabile
preferã o evaluare a creativitãþii prin consensul experþilor în domeniu. Este necesarã
crearea unui juriu de experþi care are rolul de a clasifica ºi ordona creaþiile, respectând
criteriile noutãþii ºi adecvãrii acestora. Totuºi, autoarea nu exclude apariþia unor dificultãþi
atunci când lucrarea este atât de originalã încât experþii nu reuºesc sã-i recunoascã meritele.
Existã multe cazuri în care lucrãri înalt creative au fost iniþial respinse în acest mod. De
exemplu, logica matematicã a fost socotitã la început drept stearpã ºi inutilã, iar
psihanaliza  un scandal public. Alteori, trecerea timpului poate sã facã valoarea unei
descoperiri mai puþin important\ decât a fost consideratã iniþial.

5.5. Contextul crea]iei
Creativitatea nu depinde numai de individ, ci ºi de contextul social, de condiþiile economice, de mediul familial ºi de starea generalã a culturii. Factorii sociali intervin ca
susþinãtori sau inhibitori ai creativitãþii. Studiile realizate în aceastã direcþie au arãtat cã
mulþi dintre copiii înalt creativi provin din familii ce încurajeazã un astfel de comportament.
Astfel, pãrinþii ce stimuleazã independenþa copiilor, nu sunt excesiv de protectori sau
autoritari, încurajeazã copiii în afirmarea opiniilor proprii au copii mai creativi decât cei
ale cãror relaþii cu copiii lor sunt reci, dominatoare ºi care tind sã le limiteze libertatea.
În mediul ºcolar, un rol important îl are stilul educaþional al profesorului. Astfel,
profesorul care faciliteazã dezvoltarea creativitãþii elevilor se caracterizeazã prin faptul cã
foloseºte strategii menite sã cultive flexibilitatea intelectualã, îndrumã elevii sã gândeascã
în mod independent, îi încurajeazã sã punã întrebãri, sã manifeste toleranþã faþã de ideile
noi, sã acþioneze liber, sã abordeze o problemã din unghiuri de vedere diferite, sã caute în
mod independent soluþii la probleme, sã îºi asume responsabilitãþi. În schimb, profesorii
care inhibã creativitatea sunt rigizi, hipercritici, autoritari, descurajeazã exprimarea liberã
a opiniilor, acordã prioritate ideilor ºi întrebãrilor ce vin în sprijinul propriilor argumente
ºi le ignorã sau le resping pe cele ce le contrazic, nu sunt disponibili în afara orelor de curs.
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1. Imagina]i-v\ cât mai multe lucruri pe care ar putea s\ le reprezinte urm\toarele
desene.

I.

II.

III.
2. G\si]i cât mai multe asem\n\ri posibile între urm\toarele cupluri de obiecte: vioar\-pian;
cartof-morcov; ceas-ma[in\ de scris.
3. G\si]i cât mai multe utiliz\ri neobi[nuite pentru urm\toarele obiecte: un ziar, un ac,
o c\r\mid\, o radier\, o cheie, o p\l\rie.
4. Gândi]i-v\ ce s-ar întâmpla dac\:
a) am putea auzi tot ce gândesc ceilal]i oameni;
b) oamenii ar dobândi dintr-o dat\ capacitatea de a trece prin pere]i.
5. Gândi]i-v\ ce amelior\ri ar putea fi aduse unei ma[ini de sp\lat pentru a fi cât mai
eficient\ (adaptare dup\ M. Roco, Creativitate [i inteligen]\ emo]ional\, Polirom, 2004).

1. Gãsiþi exemple de personalitãþi din diferite domenii care au manifestat o creativitate
timpurie ºi s-au afirmat de la vârste foarte fragede. De asemenea, gãsiþi exemple de
manifestãri târzii ale creativitãþii.
2. Identificaþi în clasa voastrã colegi cu un potenþial creativ pe baza realizãrilor lor deosebite
la diferite discipline ºcolare. Caracterizaþi comportamentul acestora în timpul lecþiilor,
în recreaþii, în activitãþile extraºcolare. Comparaþi trãsãturile obþinute cu portretul
personalitãþii creative prezentat în lecþie.
3. Gãsiþi în biografiile unor creatori din diferite domenii ilustrãri ale trãsãturilor lor de
personalitate sau ale manierei de lucru.
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6. Diferen]e individuale
în manifestarea personalit\]ii
6.1. Adev\ruri generale  adev\ruri singulare
Sã ne reamintim faptul cã fiecare fiinþã umanã este unicat. Ca atare, este firesc sã ne
punem întrebarea în ce mãsurã adevãrurile teoretice generale pe care le-aþi aflat pânã acum
despre personalitate sunt acoperitoare pentru fiecare dintre noi.
ªtim cã ele au o bunã validare raportate la oameni în general. Valoarea lor explicativã
este de necontestat. La toþi oamenii temperamentul este responsabil de natura reactivitãþii
ºi a autocontrolului, inteligenþa dã mãsura rapiditãþii ºi calitãþii adaptãrii la nou, iar
caracterul acþioneazã ca un administrator al personalitãþii: alege ºi orienteazã resursele
personale în funcþie de o mare variabilitate de factori, inclusiv situaþionali.
Însã, în plan descriptiv ºi pe þinte individuale, aceste adevãruri pot deveni insuficiente,
nereuºind sã surprindã realitatea psihologicã concretã a lui X sau Y. Este inteligenþa cea
mai generalã aptitudine adaptativã, dar care este maniera proprie în care funcþioneazã ea
la fiecare dintre noi? Pe ce tip de conþinuturi obþinem cele mai bune performanþe? Care
este strategia individualizatã în care procedãm? Se aseamãnã ea cu o alta sau este unicã?
În ce situaþie inteligenþa ne joacã feste? La acest gen de întrebãri, adevãrurile generale,
stabilite, de regulã, pe baze statistice, nu sunt decât punctul de pornire, un fundal la care
ne putem raporta comparativ. Rezultatele ne pot arãta cã în unele aspecte putem fi foarte
asemãnãtori cu ceilalþi, iar în altele, de-a dreptul atipici.
Jocul dintre adevãrurile generale ºi cele singulare poate sã dea de furcã fiecãruia dintre
noi, chiar ºi practicienilor. Pânã ºi eficientul Sherlock Holmes se simþea încurcat: În
timp ce fiecare individ este o enigmã insolubilã, în grup el devine o certitudine matematicã.
Niciodatã nu poþi prezice ce va face un individ, dar poþi sã spui cu precizie ce va face un
numãr mediu de persoane. Indivizii variazã, dar procentajele rãmân constante.
Pentru a-ºi spori eficienþa ºi a corela cele douã tipuri de adevãruri, psihologia generalã
a fost obligatã, pe mãsura rafinãrii demersului sãu, sã reclame dezvoltarea unei noi
discipline: psihologia diferenþialã. Aceasta se ocupã tocmai de analiza variabilitãþii umane,
pe care o urmãreºte sub aspectul cauzelor, al formelor ºi dispersiei ei pe categorii de
procese, funcþii sau trãsãturi psihice, în legãturã cu o multitudine de variabile: vârstã, sex,
ocupaþie, nivel de ºcolarizare, mediu familial ºi educaþional, statut social, culturã de
apartenenþã etc.
Subpunctul care urmeazã, vã invit sã-l dezvoltaþi ºi completaþi, într-o manierã activã,
fiecare dintre voi sau în grup, pe baza exemplificãrilor ºi exerciþiilor propuse.

6.2. Varietatea diferen]elor individuale
Natura pare sã fi mizat totul pe individualitate  scria Goethe. Problema care apare este
cât de frecvente ºi deosebite pot fi diferenþele interindividuale. Dacã ele ar fi nesemnificative ca valoare ºi restrânse doar la anumite planuri ale personalitãþii, problema
cunoaºterii ºi intervenþiei psihologice s-ar simplifica.
Unul dintre reputaþii personologi, G.W. Allport, ne convinge, în cartea sa Structura ºi
dezvoltarea personalitãþii (1981), cã fiinþa noastrã stã hotãrât sub semnul singularitãþii.
Diferenþele interindividuale încep cu unicitatea patrimoniului genetic, a constituþiei noastre
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corporale ºi merg pânã la detaliu, de pildã, felul în care simþim ºi ne exprimãm acelaºi tip
de trãire, comunã ºi altora. Pot sã co-împãrtãºesc durerea, bucuria ºi oricare altã emoþie
sau sentiment, dar întotdeauna vor intra în joc bucuria mea, durerea mea, emoþia mea etc.
În casetele ce urmeazã (1, 2, 3, 4, 5) gãsiþi doar câteva exemple din multitudinea celor
care vã pot fi prezentate.

Caseta nr. 1. Variabilitatea glandularã normalã
 Pituitara
 Tiroida
 Paratiroidele
 Testicolele
 Ovarele

 între 350  1.100 mg
 între 8  50 mg
 între 30  300 mg (ca structurã, numãrul lobilor lor variazã
de la 2 la 12!)
 între 10-45 g
 între 2  10 g (variabilitatea individualã a numãrului de ovule
este cuprinsã între 30.000-400.000!

Caseta nr. 2. Variabilitatea schemei de creºtere fizicã
Într-o cercetare desfãºuratã pe parcursul a 12 ani s-au fãcut mãsurãtori anuale
ale creºterii a 3.000 de copii. Deºi tendinþele generale se respectau  toþi copiii
creºteau ºi prezentau puseul pubertar , indicii difereau atât de mult de la un copil
la altul, încât autorii studiului au consemnat cã «nu s-au constatat douã cazuri care
sã aibã exact aceeaºi schemã de dezvoltare».
Identificaþi concluziile acestei cercetãri. Doar una dintre variantele de mai jos
este în acord cu ele. ~ncercuiþi-o!
a) fiecare persoanã este unicat, deci norme generale ale dezvoltãrii sunt imposibil
de stabilit;
b) oamenii parcurg etapele creºterii în ritmuri variate ºi într-o ordine individualã;
c) oamenii parcurg aceleaºi etape ale creºterii, dar cu diferenþe de ritm, formã ºi
intensitate.

Caseta nr. 3. Categorii de variabilitate în însuºirea limbajului
Curba a) indic\ performan]ele a
10% dintre copii, cei mai avansa]i;
Curba b) indic\ performan]ele a
80% dintre copii;
Curba c) indic\ performan]ele a 10%
dintre copii, cei mai pu]in avansa]i.
Exerciþiu: a) Comparaþi startul
lingvistic al celor trei grupe de copii
ca performanþã ºi ritm. Ce observaþi?; b) Cine prezintã o distanþã
a performanþei finale mai mare faþã
de grupul majoritar  copiii mai
avansaþi sau cei mai puþin avansaþi?
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Caseta nr. 4. Traseele de performan]\ a patru adul]i
`ntr-o prob\ de vocabular
Exerciþiu: a) Ca [i în caseta nr. 3 ºi aici
sunt trasee de dezvoltare referitoare la
limbaj. Prin ce se deosebesc însã? Enumeraþi câteva diferenþe; b) Comparaþi performanþele iniþiale ºi cele finale ale persoanelor
de 45 de ani. Ce observaþi sub aspectul
variabilitãþii lor în cele douã momente?;
c) Dar în cazul celor doi subiecþi de 55 de
ani?; d) Ce asemãnare sesizaþi între subiectul de 45 de ani, respectiv 55 de ani, cu
performanþe iniþiale mai scãzute?; e) Ce
legãturã are proverbul Cei din urmã, vor
fi cei dintâi cu rezultatul de ansamblu al
cercetãrii?; f) Poate o astfel de cercetare
sã impunã un adevãr psihologic general?

Caseta nr. 5. Diferenþe interindividuale în gradul de hipnotizabilitate
Exerciþiu: a) Ce ne spun
histogramele? Dintre cei 533
de subiecþi investigaþi, sunt
mai numeroºi cei hipnotizabili sau cei mai puþin hipnotizabili? Pentru a calcula,
luaþi valoarea 7 de pe abscisã
ca fiind mijlocul scalei.
Excludeþi-i din numãrare pe
cei din aceastã categorie-reper; b) Ce puteþi spune,
observând cele douã categorii polare extreme: cei mai
puþin hipnotizabili (1) ºi cei
foarte hipnotizabili (13)?
Este firesc sã ne întrebãm ce alte tipuri de variabilitãþi pot alimenta diferenþele
interindividuale. Dintre cele pe care le au psihologii în vedere, cel mai adesea, menþionãm:
diferenþele de sex (caseta nr. 6), diferenþele interculturale (casetele nr. 7 ºi 8), cele de
vârstã (caseta nr. 9) ºi cele intergeneraþionale (caseta nr. 10). Este evident cã fiecare dintre
cele patru tipuri pot fi urmãrite în toate planurile ºi aspectele personalitãþii. O menþiune
aparte suscitã diferenþele intraindividuale. Numite ºi diferenþe intrapersonale sau intrapsihice, acestea surprind schimbãrile semnificative pe care fiecare dintre noi le trãim sub
influenþa unor contexte speciale (accident, divorþ, ºomaj) sau a determinismelor, interne ºi
externe, proprii dezvoltãrii ontogenetice (copilãrie, adolescenþã, tinereþe etc.  caseta nr. 11).
Este astfel posibil ca o diferenþã nesemnificativã între douã persoane (de exemplu, asumarea
responsabilitãþii) sã devinã, ulterior, semnificativã în urma variabilitãþii intrapersonale a
unuia dintre ei sau a ambilor.
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Imagina]i o situa]ie care s\ duc\ la un astfel de caz.

Caseta nr. 6. Variabilitatea agresivitãþii
(forme, intensitate) între bãieþi ºi fete

Numãr subiecþi

Exerciþiu: a) Ce ne indicã reprezentarea
graficã: cine sunt mai agresivi, fetele sau
bãieþii?; b) Cum se distribuie agresivitatea în grupul de fete faþã de cel de
bãieþi? Sunt mai mulþi bãieþi agresivi decât
fete agresive?; c) Diferã cele douã categorii ºi prin formele de agresivitate practicate; ce ne spune expresia corporalã a
protagoniºtilor?

0 Intensitatea comportamentului agresiv +

Caseta nr. 7. Variabilitatea interculturalã a stresului
provocat de plecarea mamei
Exerciþiu: a) Precizaþi intervalul de
vârstã comun la care stresul de separare
atinge apogeul; b) Stabiliþi douã ierarhii
pentru cele patru comunitãþi: 1. dupã durata
acestui comportament; 2. dupã frecvenþa
sa; c) Din punctul de vedere al variabilitãþii interculturale, unde apar diferenþe
mai mari: în instalarea sau la stingerea
acestui comportament? d) Încercaþi sã
explicaþi deosebirea (ipoteze).

Tema

SUA/B

SUA/F

PR

GER/B

GER/F

IND/B

IND/F

Caseta nr. 8. Variabilitatea interculturalã ºi de sex a temelor de interes
la vârsta adolescenþei

ªcoala
Viitorul postºcolar
Propria persoanã
Relaþiile cu alþii
Familia
Relaþiile cu sexul opus
Sãnãtatea
Chestiuni generale

3
1
4
2
6
7
8
5

4
1
3
2
6
7
8
5

5
3
2
1
7
6
8
4

3
1
5
2
7
6
8
4

4
1
3
2
7
6
8
5

3
6
4
2
5
8
7
1

2
6
3
1
5
8
7
4
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Legendã:
 SUA  Statele Unite
ale Americii; PR 
Puerto Rico; GER 
Germania; IND  India
 B  bãieþi; F  fete
 1, 2, 3  rangurile
(1 cel mai important)
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Exerciþiu: a) În cadrul celor 4 grupuri naþionale cine cu cine se aseamãnã mai mult
în ierarhia temelor?; b) Dumneavoastrã personal cum aþi ierarhiza cele 8 teme în
ceea ce vã priveºte? Dar pentru colegii de clasã?

Caseta nr. 9. Diferenþe de vârstã în tipul de activitate dominantã
matur
copil

adolescent

vârstnic

Exerciþiu: Pornind de la cele patru imagini, imaginaþi douã exerciþii diferite.
Scrieþi-le pe bileþele separate ºi strângeþi la un loc producþia întregii clase. Evaluaþi
variabilitatea produsului muncii dvs.: câte categorii diferite de exerciþii au rezultat?

Caseta nr. 10. Variabilitatea intergeneraþionalã
în perceperea propriei situaþii financiare (Canada)
Situa]ie material\

Vârsta
(ani)

~ndestulãtoare

Suficientã

Sãracã

15-24
25-44
45-64
peste 65

25,6 %
15,4 %
15,8 %
18,9 %

49,2 %
59,6 %
58,5 %
59,7 %

20,9 %
21,7 %
21,7 %
20,2 %

Foarte
sãracã
4,4 %
3,3 %
4,1 %
1,2 %

Exerciþiu: Comparaþi datele pentru a vedea dacã cele patru generaþii luate în calcul
au percepþii mai mult diferite sau mai degrabã asemãnãtoare.

Caseta nr. 11. Variabilitatea intrapersonalã
Într-o veche legendã hindusã se
spune cã un brahman a revenit în
satul sãu dupã 30 de ani. Recunoscându-l, vecinii au exclamat:
Omul care ne-a pãrãsit demult
este încã în viaþã! Replica brahmanului nu a întârziat: Îi semãn,
dar nu mai sunt acelaºi!
Exerciþiu: Pe lângã modificãrile fiziognomice, observabile de altfel, ce alte schimbãri a avut în vedere brahmanul când a vorbit doar de asemãnarea sa cu cel care a
fost în tinereþe?
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O problemã incitantã pe care ºi-o pun cercetãtorii este cea a variabilitãþii diferenþelor
interindividuale. Apar cel puþin douã întrebãri: cât de mare este dispersia între indivizi de
la un aspect la altul al personalitãþii? Variazã aceastã dispersie o datã cu vârsta? La prima
întrebare se poate preciza cã variabilitatea interindividualã, în registrul normalitãþii, poate
merge de la o minimã (în cazul caracteristicilor controlate de ereditatea speciei  mersul
biped, limbajul etc., luate ca prezen]e, ºi nu sub aspectul formelor în care se prezintã) pânã
la o maximã diferenþiere (în cazul caracteristicilor controlate de interacþiunea dintre
ereditatea personalã ºi propria niºã de dezvoltare  sensibilitatea senzorialã, abilitãþile
cognitive, orientãrile axiologice etc.  caseta nr. 12). La cea de-a doua întrebare, cel puþin
pentru o parte a caracteristicilor personalitãþii, dispersia diferenþelor interindividuale pare
sã fie o variabilã de vârstã (caseta nr. 13).

Caseta nr. 12. Cauzele variabilitãþii umane
Cu o bazã biologicã de aproape 60 de bilioane de celule ºi un mediu fizic,
geo-economic, social ºi cultural de o diversitate practic infinitã, fiecare individ
uman are propria sa istorie. A încerca sã vedem care dintre cei doi factori 
ereditatea sau mediul  este vioara întâi în simfonia variabilitãþii intra- ºi interindividuale este ca ºi cum ne-am întreba de cine depinde mai mult suprafaþa
dreptunghiului: de lungimea sau de lãþimea sa? În relaþia dintre cei doi factori,
cercetarea contemporanã se focalizeazã pe descifrarea mecanismelor interacþiunii
lor. Faþã de perspectiva tradiþionalã, maturizaþionistã, care susþinea o cauzalitate
unidimensionalã, linearã (gene → structura creierului → funcþiile creierului →
experienþã), astãzi câºtigã teren modelul interacþiunilor multiple, nelineare:

gene
structura
creierului

funcþiile
creierului
experienþã

Caseta nr. 13. Dispersia variabilitãþii în ciclurile vieþii
valoare medie

Exerciþiu: a) Pornind de la imagine, formulaþi o regulã
prin care sã exprimaþi legãtura dintre variabilitatea diferenþelor interindividuale ºi vârstã; b) Daþi un exemplu în
care regula are acoperire; c) Cãutaþi un exemplu care face
excepþie de la aceastã regulã.
Drept concluzie se poate reþine cã, în cazul personalitãþii, nu putem vorbi de identitatea
a douã persoane, nici chiar în cazul gemenilor monozigoþi ºi nici chiar  în ipoteza încã
îndepãrtatã  al clonãrii umane. Problema se pune în termeni de asemãnare. Fiecare dintre
noi se aseamãnã pentru anumite caracteristici (mers biped, limbaj articulat etc.) cu toþi
oamenii, este foarte aproape de unii dintre ei (acelaºi tip temperamental, aptitudini
asemãnãtoare etc.) ºi, în acelaºi timp, este la fel cu nimeni altul.
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Rãspunsuri la exerciþii:
Caseta nr. 2
Rãspunsul corect este c. Primele douã enunþuri nu corespund, fiind combinaþii pe
schema: afirmaþie adevãratã + afirmaþie falsã.
Caseta nr. 3
a) La debutul mãsurãtorii, ca performanþã, existã diferenþe nete între cele trei grupuri:
0, 65, 140. Ca ritm, grupurile a ºi b nu par a avea diferenþe semnificative nici la
debut ºi nici pe parcursul mãsurãtorii. Singura excepþie notabilã este cea din ultima
etapã: 2930 luni. Grupul c are însã un ritm extrem de lent în primele 5 luni ºi mai
apropiat de celelalte douã dupã vârsta de 22 luni. Este foarte interesant de comparat
schema generalã a celor trei trasee. Ea este aceeaºi, indiferent de ritmul ºi nivelul
performanþei. Aveþi astfel, în planul dezvoltãrii limbajului, încã o ilustrare a
rãspunsului c din Caseta nr. 1.
b) Distanþa grupurilor a ºi c faþã de grupul b este acum egalã. Rezultatul se datoreazã
în bunã mãsurã recuperãrii pe care grupul c a realizat-o în ultima etapã (2930
luni). Faptul ne indicã posibilitatea ca diferenþele de grup ºi cele interindividuale
sã se modifice de la o etapã la alta a dezvoltãrii. Ele nu sunt imuabile.
Caseta nr. 4
a) Prin semnificaþia lor: primele reprezintã dezvoltarea a trei categorii de subiecþi,
celelalte a patru persoane diferite; prin durata mãsurãrii: 14 luni faþã de aproximativ 30 de ani (!); prin vârsta þintã: dezvoltarea timpurie, dezvoltarea adultã.
b) Ca performanþã, variabilitatea este mare (39 vs 60), se pãstreazã în cele douã
momente, dar se inverseazã între cei doi subiecþi (45 vs 25)!
c) Variabilitatea existã, este mai micã (46 vs 55), se inverseazã ºi ea, dar nesemnificativ (45 vs 39).
d-e) Amândoi au la finalul mãsurãtorii performanþe care ilustreazã proverbul menþionat.
f) Categoric nu!
Caseta nr. 5
a-b) Mai mulþi sunt cei hipnotizabili, dar categoriile extreme  cei deloc hipnotizabili ºi
cei foarte hipnotizabili  sunt egale.
Caseta nr. 6
a) Bãieþii sunt performerii acestui comportament, fapt ce `i plaseaz\ mai aproape
de valoarea maximã a abscisei.
b) Cele douã curbe indicã o distribuþie identicã la cele douã grupuri.
c) Agresivitatea fizicã este mai frecventã pentru bãieþi, iar cea verbalã pentru fete.
Caseta nr. 7
a) ~ntre 12 ºi 15 luni;
b) 1  Israel, Antigua = Boºimani, Guatemala; 2  Israel, Antigua, Guatemala, Boºimani;
c)-d) Variabilitatea este mai mare în stingerea acestui comportament (17-36 luni vs 2-6 luni);
Aceasta `nseamn\ c\, pentru instalarea acestui comportament, exist\ o perioad\
sensibil\ anume, prezent\ `n calendarul speciei, pe care practicile culturale diferite nu
o influen]eaz\ decisiv. ~n schimb, persisten]a [i stingerea acestei reac]ii ]in mai pu]in
de natur\ [i mai mult de realitatea social\ concret\: tipul ataºamentului mamã-copil,
practicile de îngrijire, mãrimea ºi calitatea anturajului social al copilului etc.
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Caseta nr. 8
a) Cu patru ranguri identice ºi patru asemãnãtoare, preferinþele adolescenþilor din
Statele Unite ºi Germania sunt mult mai înrudite ºi semnificativ diferite faþã de
fiecare dintre celelalte douã grupuri: adolescenþi portoricani, adolescenþi indieni.
Caseta nr. 10
Cele douã generaþii de mijloc (25-44 ani, 45-65 ani) au o variabilitate diminuatã între
ele ºi mai mare faþã de generaþiile 15-24 ani ºi peste 65 ani. Acestea, la rândul lor,
prezintã între ele diferenþe sesizabile la trei dintre categoriile analizei.
Caseta nr. 11
Se putea referi la abilitãþile sale senzoriale, la cele motorii, la timpul sãu de reacþie în
rezolvarea diverselor probleme, la cunoºtinþe, la filosofia de viaþã etc. ºi mai puþin la
trãsãturile sale temperamentale sau caracteriale.
Caseta nr. 13
a) Pentru o parte dintre aspectele personalitãþii, variabilitatea interindividualã creºte cu
vârsta.
b) Performanþele aptitudinale (în funcþie de ºansele exersãrii lor pe parcursul vieþii),
concentrarea atenþiei, capacitãþile memoriei, ritmurile îmbãtrânirii etc. (de pildã,
cele patru variabile men]ionate, mãsurate la un lot de subiecþi cu vârsta de 35 de ani,
pot avea o variabilitate semnificativ mai micã decât în cazul unui lot de 60 de ani).
c) Unele caracteristici fizice (culoarea ochilor  variabilitatea aceluiaºi lot de persoane
la 5 ani s-ar putea sã fie aceeaºi ºi la 65 de ani; culoarea pãrului  diferen]ele
interindividuale pot chiar sã descreascã cu vârsta prin apariþia ºi acceptarea pãrului
alb), statutele sociale ale personalitãþii (prin dispariþia statutelor profesionale, variabilitatea nu mai este atât de mare ca la adult).

7. Etape în dezvoltarea personalit\]ii
7.1. Problematica dezvolt\rii personalit\]ii
în teoriile psihodinamice
Era inevitabil ca o temã atât de complexã ºi incitantã precum cea a personalitãþii sã
cunoascã o multitudine de perspective explicative. Ele se încadreazã în patru mari orientãri:
 Tipologic\
 personalitatea este marcatã de categoria  somaticã, temperamentalã, axiologicã etc.  cãreia îi aparþine individul
respectiv;
 A trãsãturilor
 personalitatea este ansamblul caracteristicilor unui individ;
 Psihodinamicã
 personalitatea este mãsura factorilor interni, constitutivi ºi
motivaþionali ai individului;
 Comportamentalã  personalitatea poate fi identificatã în comportamentele individuale care sunt, de fapt, rãspunsuri situaþionale sistematizate.
Dintre acestea, teoriile psihodinamice, prin excelenþã, vãd personalitatea ca o devenire,
ca o succesiune de etape pe care oamenii le parcurg din copilãrie pânã la bãtrâneþe. Fiecare
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dintre aceste etape aduce un plus de organizare ºi echilibru structurilor existente sau
marcheazã emergenþa unor configuraþii particulare cu statut de repere relevante pentru o
duratã anume. Aceste teorii prezintã dezvoltarea personalitãþii, în general sau în diversele
ei aspecte particulare  planul aptitudinal (inteligenþa, creativitatea), cel atitudinal (conduita
moralã, poziþionarea faþã de sine) , ca pe o evoluþie discontinuã, cu dominante diferite la
vârste diferite.
Ilustrarea acestei perspective dinamice asupra personalitãþii poate fi fãcutã prin apelul la:
a) modelul psihanalitic a lui C.G. Jung (1933); b) modelul psihosocial a lui E. Erikson
(1963, 1982, 1986); c) modelul identitar a lui J. Marcia (1966, 1980) ºi d) modelul
nivelurilor Eului a lui Jane Loevinger (1976).
a) C.G. Jung este primul care se distan]eaz\ de modelul psihanalitic clasic al dezvoltãrii
personalitãþii. Dupã S. Freud, destinul personalitãþii adulte era puternic marcat de natura
experienþelor afective trãite de copil în primii ºase ani de viaþã. În opoziþie, psihanalistul
elveþian considerã cã ºi dupã adolescenþã apar modificãri la fel de importante precum cele
din copilãrie.
În modelul sãu, personalitatea este organizatã în baza a douã structuri fundamentale,
fiecare, la rândul ei, polarã: extraversiune-introversiune ºi masculinitate-feminitate. Ele
sunt prezente în personalitatea fiecãruia dintre noi. Pentru a încadra pe cineva într-o
categorie sau alta este necesar sã se identifice dominanta pentru fiecare dintre cele douã
axe. Ca atare, în termeni tipologici, perspectiva sa nu se edificã pe absenþa sau prezenþa
acestor caracteristici, ci pe ponderea lor ºi pe combinaþiile pe care le realizeazã.

Reprezenta]i ortogonal cele dou\ axe din modelul lui Jung. Care sunt cele patru tipuri de
personalitate rezultate? Autodiagnostica]i-v\: în ce cadran v\ încadra]i? Dar p\rin]ii sau
bunicii dumneavoastr\?

Conform lui Jung, în tinereþe, orientarea dominantã a
Dic]ionar
personalitãþii este extraversiunea. Ea este susþinutã de
senescen]\
imboldul afirmãrii de sine, de dorin]a realiz\rii personale,
parte a vârstei a treia asoinclusiv în plan profesional. Cãtre mijlocul vieþii se
ciat\ modific\rilor involuproduce o inversiune. Persoana se centreazã mai frecvent
tive.
asupra analizei de sine, a sentimentelor personale. Încep sã
aparã reflecþiile legate de bilanþul vieþii. În ceea ce priveºte
axa masculinitate-feminitate, încã din mica copilãrie, în conformitate cu modelele sociale,
stereotipurile culturale ºi rolurile de gen asumate, unul dintre cele douã aspecte este
inhibat de fiecare dintre noi. Bãieþelul este îndrumat ºi
Dic]ionar
aderã progresiv la imaginea ºi rolurile masculine, iar fetiþa
la cele feminine. Aceastã manierã de a întãri o parte sau
asertivitate
alta a axei este regula dezvoltãrii personalitãþii în prima
caracteristic\ a unei persoane care î[i exprim\ cu
parte a vieþii. În cea de-a doua jumãtate a ei, apare o
dezinvoltur\, f\r\ anxierelaxare a acestei inhibãri, un mai mare echilibru între
tate, punctul de vedere [i
ambele expresii ºi o rezistenþã mai mare la presiunea stereopropriile interese, f\r\ a le
tipurilor de sex. Fãrã a fi vorba de o inversare a poziþionãrii
nega pe cele ale celorlal]i.
individului pe axa masculinitate-feminitate, pot fi mai frecvente
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decât în tinereþe poziþionãrile asertive la femei ºi cele sentiDic]ionar
mentale la bãrbaþi. Operarea în ambele registre face ca
androginie
personalitatea adultã ºi, mai ales, cea senescentã sã fie puse
coexisten]a caracteristicisub semnul androginiei. Cercetarea empiricã a ipotezei lui
lor masculine [i feminine
Jung a indicat cã descrierile bãrbaþilor ºi femeilor în vârstã
în comportamentul unei
prezintã mult mai multe similaritãþi decât cele ale tinerilor.
persoane.
Confirmarea în planul reprezentãrii de sine nu acoperã însã
validarea acestei teze ºi în plan comportamental.
În concluzie, modelul lui Jung propune o dinamicã a personalitãþii ºi dincolo de
adolescenþã. Dacã în tinereþe dominanta este extraversiunea în varianta femininã sau
masculinã, spre vârstele înalte poate apãrea, cel puþin în planul reprezentãrii ei, introversiunea androginã.
b) E. Erikson a elaborat modelul cel mai cunoscut ºi, probabil, cel mai acceptat ºi
influent al evoluþiei structurii personalitãþii pe parcursul vieþii. Deºi considerã, ca ºi
Freud, cã primii ani din viaþã au un rol crucial, el nu acceptã ideea cã procesul care duce
la construirea identitãþii este complet la sfârºitul adolescenþei. Acesta se continuã ºi la
vârsta adultã, trecând prin alte etape de dezvoltare. În tabelul nr. 1 puteþi vedea cã Erikson
identificã opt stadii, dintre care trei sunt atinse la vârstele adulte.
Pentru Erikson, maturarea joacã un rol important în succesiunea stadiilor. Acestea se
succed conform unui program intern, ereditar. Principiul epigenetic (gr. epi, dupã;
genesis, naºtere) al dezvoltãrii anatomo-fiziologice guverneazã ºi calendarul dezvoltãrii personalitãþii. Dar stimulãrile care dau formã ºi conþinut potenþialului de dezvoltare
sunt de naturã psihosocialã. Aºteptãrile comune existente în sânul unei culturi, referitoare
la ceea ce trebuie sau nu sã facã un copil la o anumitã vârstã, sunt extrem de importante:
un copil trebuie sã se menþinã curat spre vârsta de doi ani, trebuie sã intre la ºcoalã spre
6-7 ani sau sã caute intimitatea unei relaþii de dragoste ca tânãr. Fiecare stadiu cuprinde o
dilemã, o sarcinã socialã specificã. De aceea, Erikson utilizeazã noþiunea de stadii
psihosociale ale personalitãþii.
Fiecare stadiu traverseazã o nouã crizã de dezvoltare. Crizele de dezvoltare sunt perioade
cu resurse formative deosebite. Ele au la bazã potenþialitãþile individuale care se confruntã
cu solicitãrile graduale, tot mai complexe, ale mediului socio-cultural. În forma lor
concretã, ele se prezintã ca autentice provocãri, dileme: pot sã fiu autonom?, ºtiu cine
sunt?, sunt capabil de exprimare personalã în diversele aspecte ale vieþii? etc. În funcþie
de calitatea suportului social, dar ºi de capacitãþile adaptative individuale, dezvoltarea
psihosocialã se orienteazã, în fiecare stadiu, într-o direcþie optimã sau spre o alternativã
mai puþin fericitã: încredere sau neîncredere, competenþã sau inferioritate, intimitate sau
izolare etc.
Deoarece fiecare dintre achiziþii oferã persoanei un nou adevãr despre sine, o nouã
dimensiune psihosocialã, cele opt stadii ale lui Erikson sunt considerate tot atâtea etape
identitare distincte ºi noi forme de expresie ale personalitãþii sale (vezi tabelul).
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Stadiile psihosociale
Vârsta
(aprox.)

Calitãþi ale
Eului ce se
dezvoltã
(miza)

0-1 ani

încredere
versus
neîncredere

2-3 ani

autonomie
versus
ruºine

3-6 ani

iniþiativã
versus
culpabilitate

7-12 ani

competenþã
versus
inferioritate

Factorii
sociali
determinanþi

îngrijirea
maternã

Dilema
identitarã

Sunt în
siguranþã?

pãrinþii

Pot sã fac ºi
singur?

cadrul
familial
lãrgit

Pot sã aleg?

ºcoala ºi
familia

Fac la fel de
bine ca
ceilalþi?

12-18 ani

identitate
versus
confuzie

modelele ºi
grupul celor
de aceeaºi
vârstã

Cine sunt?

tinereþe

intimitate
versus
izolare

prietenii ºi
relaþia de
cuplu

Pot realiza
mutualitatea?

Unele sarcini sau
activitãþi în acest stadiu
Încrederea în mamã sau în
persoana care se ocupã de
nou-nãscut ºi încrederea
în propria sa capacitate de
a acþiona asupra lucrurilor
sunt elementele esenþiale
pentru dezvoltarea timpurie a unui sentiment de
ataºament securizant.
Noi abilitãþi fizice duc la
posibilitatea autonomiei;
în practica educaþiei sfincteriene copilul învaþã autocontrolul, dar poate
resimþi ruºine dacã nu
este supravegheat ºi ajutat
în mod corespunzãtor.
Organizarea activitãþilor
sale în jurul unui scop;
începerea afirmãrii ºi a
exprimãrii agresivitãþii;
nerezolvarea complexului
Oedip poate duce la culpabilitate.
Asimilarea tuturor normelor culturale elementare,
inclusiv a abilitãþilor ºcolare sau de utilizare a
uneltelor. În caz de nereuºitã, compararea cu
covârstnicii poate duce la
sentimentul inferioritãþii.
Adaptarea percepþiei de
sine la modificãrile legate
de pubertate, cristalizarea
orientãrii profesionale,
dobândirea unei identitãþi
sexuale de adult ºi aderarea la noi valori pot clarifica miza identitarã.
Existã ºi riscul confuziei
în a ºti cine eºti.
Construirea cel puþin a
unei legãturi intime
autentice care sã permitã
regãsirea de sine în altul;
fondarea unui cãmin.
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Vârsta
(aprox.)

Calitãþi ale
Eului ce se
dezvoltã
(miza)

vârsta
adultã

generativitate
versus
stagnare

vârsta
a III-a

integritate
personalã
versus
disperare

Factorii sociali
determinanþi

familia ºi
profesia

apropierea pensionãrii ºi a
sfârºitului vieþii

Dilema
identitarã

Unele sarcini sau
activitãþi în acest stadiu

Am forþa ºi
responsabilitatea grijii
faþã de altul
ºi a exprimãrii creatoare?

Generarea copiilor ºi
educarea lor; concentrarea asupra reuºitei
profesionale în cheie
creativã sau rutinierã.

Ceea ce am
realizat mã
reprezintã?

Integrarea stadiilor precedente, atingerea unui
sentiment de identitate
fundamental ºi acceptarea
de sine pe baza retrospectivei asupra trecutului.

Celor opt stadii le sunt asociate tot atâtea valori pe care individul le poate con[tientiza [i
interioriza prin propria experien]\: a) fidelitatea; b) speran]a; c) voin]a; d) în]elepciunea;
e) dragostea; f) competen]a; g) ambi]ia; h) grija. Pozi]iona]i corect cele opt repere
axiologice, fiecare în dreptul stadiului corespunz\tor.
R\spuns corect: 1-b; 2-c; 3-g; 4-f; 5-a; 6-e, 7-h; 8-d.

Mulþi autori au creat instrumente empirice ºi au realizat cercetãri, unele interculturale,
menite sã verifice teoria lui Erikson. Buna coerenþã dintre rezultatele lor ºi modelul
eriksonian i-au conferit acestuia validare ºi aplicabilitate practicã.

Citi]i fragmentul autobiografic semnat de F. Kafka prin prisma stadialit\]ii psihosociale a
lui Erikson. Preciza]i stadiile pentru care g\si]i referin]e certe.
[ ] a[ fi avut nevoie de încurajare [ ] În calitate de tat\ erai prea puternic [ ] [i pentru
a[a ceva eu eram prea pl\pând [ ] toat\ cugetarea mea se afl\ sub pecetea grea a
persoanei tale [ ] Pân\ [i aspectul t\u fizic m\ cople[ea [ ] Eu eram slab, lipsit de
vlag\, jig\rit, tu  voinic, mare, gras [ ] sentimentul c\ sunt un nimic [ ] î[i are originea
în influen]a exercitat\ de tine [ ] Când m\ apucam de ceva care nu-]i era pe plac [i-mi
prevesteai un e[ec, respectul fa]\ de p\rerea ta era a[a de mare încât [ ] e[ecul p\rea
de neînl\turat. În fa]a ta îmi pierdusem încrederea în mine [i în locul ei am c\p\tat
sentimentul unei ne]\rmurite culpabilit\]i [ ] Neîncrederea fa]\ de [ ] lume, pe care
încercai s\ o provoci în mine, [ ] s-a transformat în neîncredere fa]\ de mine însumi [i
în permanent\ team\ fa]\ de restul lumii [ ] E drept c\ dragostea pe care mi-o ar\ta
mama era ne]\rmurit\, dar în mintea mea dragostea ei era independent\ de tine [ ]
dragostea [i devotamentul ei fa]\ de tine erau prea mari [i o împiedicau s\ fie o putere
spiritual\ de sine st\t\toare [i durabil\ în lupta pe care o ducea un copil.
(F. Kafka, Scrisoare c\tre tata, în revista Secolul 20, 1964)
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c) Inspiratã de Erikson ºi focalizatã doar asupra adolescenþei, vom vedea, în continuare,
cum aratã ºi o microteorie a personalitãþii, cea a lui J. Marcia  teoreticianul posteriksonian al identitãþii.
Una dintre cele mai productive provocãri lansate de stadialitatea eriksonianã viza criza
identitarã a adolescenþei. Teza sa referitoare la o structurare identitarã operantã versus
confuzie a incitat o întreagã serie de cercetãtori. În general, mai întâi incapacitatea de a-ºi
edifica o identitate profesionalã este cea care îl perturbã pe adolescent. Pentru a se regãsi,
el se identificã cu eroii grupului sãu, pânã la a ajunge, temporar, la o pierdere a identitãþii
aparent completã El devine excesiv de sectar, intolerant, crud: exclude persoanele care
sunt «diferite» din orice punct de vedere ºi chiar dupã aspecte insignifiante ca îmbrãcãmintea sau mimica Este important sã se înþeleagã cã o astfel de intoleranþã este o
apãrare necesarã contra difuziunii identitãþii, inevitabilã în aceastã perioadã a vieþii.
(Erikson)
Psihologul american J. Marcia este cel care, în urma unor cercetãri empirice susþinute
(1966, 1980), a sistematizat principiile eriksoniene într-o teorie a edificãrii identitãþii în
adolescenþã. El s-a centrat pe aspectele procesuale: Cum se produce? ºi Ce presupune
aceastã nouã crizã de dezvoltare? Varianta sa pune accent pe douã activitãþi: autochestionarea (întrebãri identitare de genul: cine sunt?) ºi angajarea (activit\]i concrete ca
rãspuns la întrebãri de genul: ce acþiuni mã reprezintã? ce pot sã fac? ce randament am?).
Prima reclamã o perioadã de verificare, mai mult sau
mai puþin conºtientã, a vechilor opþiuni. Sunt repuse în
discuþie, reflexiv sau constatativ (de exemplu, prin copierea
unor modele, trãirea unor experienþe inedite etc.), valorile
ºi alegerile din perioada copilãriei. Autochestionarea direcþioneazã ºi susþine viitoarele asumãri de roluri sau valori.
Ea se poate instala progresiv sau brusc, dar poate sã ºi
lipseascã.
Cea de-a doua, angajarea, este dimensiunea efectivã,
practicã, a validãrii identitare (de exemplu, devin student,
ºofer, artist de circ etc. ºi constat practic, pe viu, dacã
activitatea în cauzã mi se potriveºte sau nu). Analiza felului
în care se conjugã cele douã dimensiuni are pentru psiholog
valoare diagnosticã. El ia în calcul, pentru un adolescent sau altul, formele ºi intensitãþile
cu care autochestionarea ºi angajarea se combinã, într-o etapã sau alta a acestei vârste.
Modelul de analizã dat (vezi schema) conduce la o tipologie identitarã cu patru stãri:
identitatea realizatã (persoana a traversat etapa
autochestionãrii, concomitent cu angajarea sa
fermã într-o serie de roluri), identitatea în
moratoriu (autochestionarea existã, este în
plinã derulare, autoangajarea nu s-a produs
încã), identitatea blocatã (adolescentul nu a
parcurs, cel puþin vizibil, etapa autochestionãrii, dar este deja angajat pe o anumitã linie;
el a adoptat sau i s-au impus ºi a dat curs, pur
ºi simplu, opþiunilor mediului sãu familial 
eºti un dezordonat!, dai la contabilitate!,
Stãrile identitare
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la muncã, nu la ºcoalã!), identitatea difuzã (nici autochestionarea ºi nici angajarea nu
sunt încã prezente). Ultima poate reprezenta fie o stare precoce, caracteristicã debutului
acestui proces, fie o stare post-eºec. În acest caz, ea apare în urma unor angajãri discordante
cu dorinþele sau posibilitãþile individuale (sunt student la informaticã, dar doream la
psihologie; sunt îndrãgostitã de cine nu mã acceptã etc.).
Aceastã manierã de a investiga construcþia identitarã poate fi utilizatã pentru fiecare
dintre marile aspecte ale procesului: identitatea vocaþionalã, civicã, ideologicã, maritalã,
axiologicã etc. Ea poate fi la fel de valoroasã ºi în caracterizarea dinamicii adolescenþei
fiecãruia dintre voi.

Preciza]i propria stare identitar\ pentru urm\toarele categorii: op]iunea voca]ional\,
axiologic\ [i cea estetic\.

d) Contribuþia lui Jane Loevinger este consideratã ca o aprofundare teoreticã ºi empiricã
a modelului lui Erikson. Este descrisã dezvoltarea personalitãþii conform unui traseu cu
opt secvenþe. Pentru cercetãtoarea americanã, personalitatea are statut de organizator
central, de integrator al vieþii individului. Prin intermediul sãu se realizeazã structurarea
ºi configurarea interacþiunilor dintre persoanã ºi mediul sãu, iar prin interiorizarea semnificaþiilor acestor interacþiuni, coagularea valorilor, proiectelor, reperelor ºi comportamentelor cuiva. Ceea ce diferenþiazã fiecare nivel este tipul de integrare care îi este
specific Eului `n acea etap\ (vezi tabelul).
Niveluri ale personalitãþii
Nivelul
impulsiv
autoprotector
conformist
conºtient-conformist
conºtient
individual
autonom
integrat

Maniera de integrare dominantã
Reactivitate egocentricã la dirijarea socialã din exterior.
Respectarea normelor de grup din raþiuni de autoprotecþie socialã.
Supunere la regulile sociale externe.
Disocierea normelor sociale de finalitãþile personale ºi conºtientizarea
faptului cã actele personale pot sã-i afecteze pe alþii.
Debutul evaluãrii importanþei propriilor standarde ale personalitãþii.
Recunoaºterea faptului cã maniera de a acþiona este mai importantã decât
câºtigul în sine.
Respectarea individualitãþii celorlalþi ºi tolerarea ambiguitãþii.
Rezolvarea conflictelor interne.

În esenþã, modelul personalitãþii propus de Jane Loevinger indicã fazele [i sensul
interiorizãrii autodefinirii de sine. De la constrângerile externe, sociale, la cele ale
propriului Eu.
Primele douã forme sunt fireºti copilului ºi adolescentului. Urmãtoarele ºase sunt cele
posibile în evoluþiile de tip adult ale personalitãþii.
Nivelul conformist se caracterizeazã printr-o supunere completã faþã de regulile sociale.
Persoana se orienteazã dupã imperativul acceptãrii sale sociale. Ca atare, îºi schimbã
punctul de vedere ºi proiectele în funcþie de contextul social în care se aflã. Utilizeazã
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etichetele sociale în autodefinirea de sine ºi în identificarea
celorlalþi într-o manierã stereotipã, puþin nuanþatã.
În cazul integrãrii conºtient-conformiste, individul învaþã
sã disocieze ceea ce vrea pentru sine ºi ceea ce reclamã
norma socialã, rãmânând, comportamental, în limitele
acesteia.
Faza urmãtoare marcheazã conºtientizarea complexitãþii
universului social ºi faptul cã afirmarea de sine se face în
mod critic ºi în raport cu valorile personale. Relaþiile sociale
se structureazã în jurul responsabilitãþii ºi raport\rii mutuale
la ceilalþi.
În cazul nivelului individual, persoana descoperã ºi
acordã un mare respect propriei unicitãþi ºi a celorlalþi. Dependenþa socialã este trãitã
acum ca o formã de imaturitate emoþionalã.
Autonomia se obiectiveazã într-o toleranþã accentuatã faþã de ambiguitate. Realitatea
socialã este conceputã ca fiind în mod natural contradictorie, complexã ºi cu multe faþete.
Se exprimã comportamental înþelegerea faptului cã jocul de opinii este norma fireascã. Cea
personalã este una printre altele; opiniile celorlalþi sunt la fel de îndreptãþite de a fi auzite,
chiar dacã nu ºi acceptate. În forma finalã, a integrãrii, individul îºi trateazã cu realism
conflictele ºi renunþã la obiectivele inaccesibile. Face o evaluare criticã a deciziilor ºi
cãilor pe care a mers în viaþã, fãrã a rãmâne prizonierul regretelor pentru ceea ce nu a
fãcut. Prezintã deschidere faþã de noile oferte.
Studiile empirice bazate pe acest model au arãtat cã parcurgerea tuturor celor ºase
forme de tip adult, deºi teoretic posibilã, nu constituie regula pentru majoritatea oamenilor.
Faþã de celelalte modele ale dezvoltãrii personalitãþii, acesta nu considerã cele ºase niveluri
ale integrãrii ca fiind legate de una sau alta dintre etapele cronologice ce urmeazã
adolescenþei. Ordinea secvenþelor se respectã, dar ele pot fi parcurse cu viteze diferite, în
formule incomplete ºi independent de vârsta persoanei. Pot fi toate prezente la 30 de ani,
doar primele douã-trei la 65 de ani sau sã domine conformismul pânã la sfârºitul vieþii.
Validarea empiricã a prezentului model l-a propulsat la statutul de ghid pentru cercetãrile
care urmãresc raportul dintre dezvoltarea intelectualã ºi cea a personalitãþii.

Stabili]i coresponden]ele dintre cele [ase imagini [i nivelurile de tip adult ale autodefinirii
de sine.
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7.2. Dezvoltarea uman\
Copilul r^de:
«În]elepciunea [i iubirea mea e jocul!»
T^n\rul c^nt\:
«Jocul [i-n]elepciunea mea-i iubirea!»
B\tr^nul tace:
«Iubirea [i jocul meu e-n]elepciunea!»
(Lucian Blaga, Trei fe]e)

Dezvoltarea personalitãþii nu este decât un aspect particular al unei problematici mult
mai vaste: ontogeneza, supranumitã ºi dezvoltarea scurtã. Aceastã formulare trimite,
comparativ, la formele lungi ale dezvoltãrii  filogeneza (gr. phyle = trib, grup,
specie; genesis = naºtere) ºi antropogeneza (gr. anthropos = om; genesis =
naºtere). Ontogeneza este reprezentatã de totalitatea schimbãrilor sistematice, cantitative
ºi calitative, de naturã bio-psiho-socialã, intraindividuale, care se produc din momentul
concepþiei ºi pânã la sfârºitul vieþii.
Existã douã maniere de a cerceta schimbãrile: cea a psihologiei dezvoltãrii ºi cea a
psihologiei vârstelor. Perspectiva dezvoltãrii, pe care tocmai am vãzut-o ilustratã în
paragraful dedicat schimbãrilor personalitãþii, are drept specific urmãrirea manierei în care
fiinþa umanã emerge ºi se edificã ca structurã complexã: fizicã, cognitivã, afectivã,
socialã etc. Fie cã este vorba de explicarea globalã a dezvoltãrii unuia sau altuia dintre
marile planuri ale vieþii  creºterea fizicã, personalitatea, cogniþia, sensibilitatea etc.  sau
de microteorii dedicate unor aspecte particulare  ontogeneza fricii, a aprehensiunii, a
limbajului, a atenþiei, a comportamentului justiþiar, a prieteniei, a ataºamentului, a imaginii
de sine etc. , aceastã perspectivã se axeazã, deopotrivã, pe identificarea ºi explicarea atât
a conþinuturilor psihologice, cât ºi a circumstanþelor care le produc. Dominanta sa de
cercetare o reprezintã continuitãþile ºi schimbãrile individului uman de-a lungul vieþii.
În consecinþã, ea poate fi socotitã o veritabilã psihosociologie centratã pe o dublã
schimbare: cea ontogeneticã, a individului aflat, la rându-i, într-un mediu în schimbare.
Astfel, în cazul adolescenþei, psihologia dezvoltãrii nu se va opri doar la trãsãturile în sine
ale acestei vârste, ci va analiza ºi determinanþii ei de macro- ºi microcontext. O va face
printr-o triplã grilã: intertemporalã (adolescenþa de azi faþã de cea a pãrinþilor sau
bunicilor); interculturalã (adolescenþi din culturi diferite, eventual lipsite de contact între
ele) ºi intraculturalã (adolescenþi trãind în acelaºi spaþiu cultural  de exemplu Franþa, dar
cu provenienþe naþionale diferite  Algeria, China, Italia, România etc., sau din medii
diferite  industrial, agricol; familial organizat, familial dezorganizat etc.).
Psihologia vârstelor, cea de-a doua perspectivã în studierea dezvoltãrii, este centratã
mai ales pe ceea ce caracterizeazã, din toate punctele de vedere, o etapã sau alta a vieþii.
Dacã la ora actualã toate aceste vârste fac obiectul acestei discipline  unele etape chiar cu
statut de prioritate: vârsta prenatalã, dezvoltarea timpurie ºi vârsta a treia , mult timp
psihologia vârstelor a fost doar o psihologie a copilãriei ºi a adolescenþei.
Pentru a putea integra problematica etapelor dezvoltãrii personalitãþii în cadrul general
oferit de psihologia vârstelor vã puteþi orienta dupã sintezele oferite în coloanele ce
compun sinopticul vârstelor (Sinopticul v^rstelor).
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Vârsta ºcolarã micã
(6/7-10/11 ani)

Vârsta preºcolarã
(3-6 ani)

Copilãria timpurie
(1-3 ani)

Nou-nãscutul ºi
sugarul (0-1 an)

Copilãria

Mica
copilãrie



Perioada prenatalã
(concepþie-naºtere)

Ameliorarea capacitãþilor motrice. Câºtigarea unei atitudini pozitive faþã de sine
ca organism în dezvoltare. Învãþarea colaborãrii cu cei de o vârstã, a rolurilor
feminine ºi masculine. Însuºirea culturii
instrumentate  citit, scris, socotit. Orientarea precategorialã în universul cotidian.
Dezvoltarea unei scãri de valori ºi a premiselor conºtiinþei morale. Poziþionare
atitudinalã faþã de instituþii (familie,
ºcoalã, bisericã) ºi de grupuri sociale.

Realizarea controlului sfincterian, a echilibrului fiziologic, a hrãnirii diversificate.
Învãþarea mersului, limbajului ºi a diferenþierii semenilor. Formarea conceptelor
ºi utilizarea limbajului pentru descrierea
realitãþii fizice ºi sociale. Stabilirea de
relaþii afective cu membrii anturajului.
Începutul diferenþierii binelui de rãu ºi al
dezvoltãrii conºtiinþei de sine.

Adaptare dupã modelul sarcinilor de dezvoltare*

Etape de
dezvoltare

Sinopticul v^rstelor

Formarea structurii fundamentale a corpului ºi organelor sale. Cel mai accelerat ritm de creºtere fizicã.
Vulnerabilitate accentuatã la factorii de mediu. Debutul
vieþii psihice ºi al expresiei sale comportamentale.
Exersarea, pe fundalul dependenþei de adult, a primelor
competenþe înnãscute. Funcþionalitate senzorialã. Creºtere rapidã ºi dezvoltare acceleratã a abilitãþilor motorii.
Capacitate de învãþare ºi memorare precoce încã din
primele sãptãmâni. Dezvoltarea ataºamentului faþã de
persoanele semnificative din anturaj.
Debutul conºtiinþei propriei persoane. Dezvoltarea
alertã a limbajului comprehensiv ºi al celui expresiv.
Creºte interesul faþã de ceilalþi copii.
Familia se menþine ca prim factor social. Se adaugã
treptat ºi tovarãºii de joacã. Spor al forþei fizice ºi
îmbunãtãþire a abilitãþilor motorii generale ºi fine.
Amplificarea independenþei ºi a autocontrolului. Jocul,
creativitatea ºi imaginaþia devin tot mai elaborate.
Imaturitate cognitivã, tradus\ prin idei ilogice ºi
raþionamente transductive. Egocentrismul face loc
treptat înþelegerii perspectivei celorlalþi.
Prietenii devin tot mai importanþi în relaþionarea socialã. Gândire de tip logic concret. Diminuarea egocentrismului. Perfecþionarea abilitãþilor lingvistice ºi de
metamemorie. Stima de Sine este influenþatã de noile
dimensiuni ale conceptului de sine. Încetinirea creºterii
fizice.

Adaptare dupã modelul etapelor de dezvoltare**
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Tânãrul
adult

Adultul

Vârsta adultã de
mijloc
(40-65 ani)

Adolescenþa

Ajutarea copiilor deveniþi adolescenþi sã
devinã adulþi responsabili ºi armonioºi.
Exercitarea de responsabilitãþi sociale ºi
civice. Realizarea de performanþe profesionale ºi implicarea în activitãþi de recreere. Conservarea unei relaþii privilegiate
cu partenerul de cuplu. Acceptarea debutului modificãrilor fiziologice involutive
ºi acomodarea la acestea. Adaptarea la
fenomenul îmbãtrânirii propriilor pãrinþi.

Stabilirea unor noi relaþii cu cei de o
vârstã, bãieþi sau fete. Însuºirea unei
identitãþi masculine sau feminine. Acceptarea propriului corp. Câºtigarea independenþei emoþionale faþã de pãrinþi ºi alþi
adulþi. Realizarea independenþei economice ºi pregãtirea pentru viaþa de cuplu ºi
pentru crearea unei noi familii. Pregãtirea
rutei profesionale ºi elaborarea unui
sistem de valori în armonie cu imaginea
despre lume. Punerea în act a unui
comportament responsabil ºi perfecþionarea educaþiei civice.
Formarea unui cuplu ºi învãþarea convieþuirii în aceastã formulã. Întemeierea unei
familii. Educarea copiilor ºi gestionarea
unui menaj. O bunã inserþie profesionalã
ºi implicarea în responsabilitãþi cetãþeneºti. Formarea unui grup de prieteni.

Adaptare dupã modelul sarcinilor de dezvoltare*

Vârsta adultã tânãrã
(20-40 ani)

Adolescenþa
(14/15-20 ani)

Etape de
dezvoltare
Preadolescenþãpubertate
(10/11-14/15 ani)

Decizii majore legate de viaþa intimã a persoanei. Majoritatea indivizilor se cãsãtoresc ºi au copii. Sãnãtatea
fizicã atinge punctul de maxim, dupã care începe uºor
declinul. Viaþa profesionalã face obiectul unor investiþii
ºi decizii importante. Conºtiinþa propriei identitãþi continuã sã se dezvolte cu o accentuare a afirmãrii de sine.
Noi dimensiuni ale abilitãþilor intelectuale.
Esenþialã devine cãutarea sensului propriei vieþi. Sãnãtatea fizicã începe sã se deterioreze. Instalarea menopauzei.
Înþelepciunea ºi abilitãþile de rezolvare a problemelor
practice sunt optime, poate fi afectatã flexibilitatea
adaptãrii la problemele noi. Responsabilitãþi duble: faþã de
copii ºi pãrinþi. De aici utilizarea expresiei de generaþie
sandvici. Schimbarea orientãrii temporale: de la cea
deschisã la cea sub semnul duratei (cât mai am de
trãit?). Adaptarea la fenomenul cuibului gol determinat
de pãrãsirea casei pãrinteºti de cãtre copii. Accentuarea
diferenþelor între natura schimbãrilor trãite de femei (mai
asertive) ºi de bãrbaþi (mai anxioºi ºi expresivi în registrul emoþional). Posibil apogeu profesional ºi financiar.
Pentru unii pot sã aparã semnele epuizãrii resurselor.

Cãutarea propriei identitãþi devine nucleul preocupãrilor
persoanei. Persistenþa unui anumit tip de egocentrism
(metafizic) în paralel cu dezvoltarea capacitãþii de a
gândi abstract ºi de a face raþionamente de tip ºtiinþific.
Grupul de prieteni concureazã la dezvoltarea ºi testarea
conceptului de sine. Relaþiile cu adulþii pot lua o turnurã
specialã.

Modificãri de ordin fizic ample, rapide ºi profunde.
Organismul atinge maturitatea reproductivã, fapt cu
repercusiuni în viaþa psihicã.

Adaptare dupã modelul etapelor de dezvoltare**
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Bãtrâneþea

Adaptare la declinul forþei fizice ºi al
sãnãtãþii, la realitãþile impuse de pensionare sau de moartea partenerului. Menþinerea contactelor cu cei din acelaºi grup
de vârstã. Conservarea unui stil de viaþã
satisfãcãtor.

Adaptare dupã modelul sarcinilor de dezvoltare*
Majoritatea persoanelor sunt încã sãnãtoase ºi active,
deºi apare un declin al abilitãþilor fizice. Preponderent
activism intelectual. Dezvoltarea de strategii compensatorii în raport cu deteriorarea memoriei ºi a inteligenþei fluide. Scãderea timpului de reacþie, cu repercusiuni
comportamentale. Adaptare la pierderile din planul
social (cunoºtinþe, rude, statute). Adaptare la fenomenologia pensionãrii. Reactualizarea problematicii sensului vieþii faþã în faþã cu finalul ei.

Adaptare dupã modelul etapelor de dezvoltare**

În mod deliberat am ales douã modele aflate la distanþã temporalã ºi teoreticã semnificativã. Pornind de la datele lor: 1. Identificaþi la fiecare
vârstã informaþiile referitoare doar la dezvoltarea personalitãþii; 2. Comparaþi (corespondenþe, diferenþe) ceea ce aþi gãsit cu modelele
dezvoltãrii personalitãþii din paragraful anterior; 3. Subliniaþi în textul fiec\rei coloane informaþiile în care vã regãsiþi. Ce constataþi?

* R.J. Havighurst, Developmental Tasks and Education, University Chicago Press, Chicago, 1948.
** Oana Benga, Psihologia dezvoltãrii, ASCR, Cluj-Napoca, 2002.

Miniglosar
sarcinã de dezvoltare  concept impus în anii 50 pentru a indica obiectivele centrale ale unei dezvoltãri optime pentru o etapã sau alta a vieþii.
Interacþiunea a trei determinanþi controleazã realizarea fiecãrei sarcini: maturizarea biologicã, aspiraþiile personale ºi expectanþele socioculturale.
etap\ de dezvoltare  perioad\ din viaþa omului în care apar ºi se consolideazã modificãri structurale bio-psihosociale, distincte de achiziþiile
anterioare.
transductivitate  manierã de raþionament bazatã pe stabilirea de relaþii de la particular la particular, prin analogie imediatã. Este specificã
copiilor între 2 ºi 4 ani. De exemplu: Dacã Lãbuº are coada scurtã el nu muºcã tare, nu-i aºa?.
metamemorie  capacitatea de a avea cunoºtinþe ºi amintiri despre propria memorie.
egocentrism metafizic  egocentrismul adolescenþei, datorat în bunã parte idealismului ºi manierei absolute de a vedea lucrurile.
înþelepciune  din punct de vedere psihologic, conceptul desemneazã capacitatea de a deduce ºi elabora, dintr-o sumã de experienþe sau date, un
rãspuns deschis, circumstanþializat. Are ca simptom flexibilitatea judecãþii. Nu este doar apanajul vârstei a treia, cum se crede în mod stereotip.
Este însã o caracteristicã relativ rarã. Dupã unele studii, doar 5% dintre indivizi o posedã.

Vârsta adultã târzie
(peste 65 de ani)

Etape de
dezvoltare

STRUCTURA {I DEZVOLTAREA PERSONALIT|}II
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Domeniul psihologiei sociale
Am studiat, pânã acum, individul uman considerat  oarecum  ca entitate izolatã. Însã
omul nu poate exista decât în relaþie cu alþii, în interacþiune. Relaþiile cu celãlalt ne preocupã
în orice moment, atât în viaþa de zi cu zi, cât ºi în situaþiile deosebite, în familie sau în
grupurile de prieteni, în clasã sau în ºcoalã. Ne intereseazã modul de a comunica, impactul
pe care îl au cuvintele ºi gesturile noastre asupra celorlalþi, ca [i rãspunsurile acestora.
Psihologia individualã nu poate fi deci separatã de psihologia relaþiilor cu alþii.
Copilul intrã, de la începutul vieþii sale, în relaþii cu pãrinþii, cu fraþii ºi surorile sale,
apoi cu educatorii ºi colegii, lãrgind mereu cercul celor cu care se întâlneºte. De la fiecare învaþã
câte ceva ºi fiecãruia îi comunicã ceva despre sine. Îºi asumã ºi joacã roluri sociale, învaþã
scheme de comportament social, dobândeºte patternuri mentale de interacþiune. Psihologia
socialã studiazã aceastã interacþiune umanã, care se manifestã în diferite forme: ca interdependenþã a doi actori sociali (copilul faþã de pãrinte, elevul faþã de profesor), ca influenþare
sau dominare a altuia, ca schimb de idei, sentimente ºi stiluri de conduitã, ca simplã comunicare cu altul, în viaþa cotidianã. Relaþiile cu altul pot lua forma unei cooperãri sau pe cea
a confruntãrii între idei ºi credinþe. Psihosociologul francez de origine românã Serge Moscovici
considera cã psihologia socialã studiazã opoziþia dintre individ ºi societate, conflictul permanent
dintre aceste forþe: rezistenþa la presiunile pentru conformare ale unei majoritãþi; opoziþia
dintre un lider ºi grupul sãu; deviaþiile de la prescripþiile funcþionale; discuþiile în contradictoriu dintr-un grup în vederea obþinerii unei decizii; captarea individului de cãtre mase.
Omul studiat de psihologia socialã este un om relaþional, situat într-un context social
specific, interacþionând nu numai cu ceilalþi, ci ºi cu mediul cultural ºi ideologic în care este
plasat. Experienþele sale sociale îi dau posibilitatea sã-ºi formeze imagini ºi reprezentãri
despre mediul sãu, sã construiascã hãrþi cognitive despre procesele sociale în care este
implicat, îl ajutã sã-ºi facã o imagine despre lume. Psihologia socialã studiazã, în mod
concret, relaþiile dintre indivizii aflaþi într-o situaþie datã, viaþa în grupuri mici sau grupuri
mai largi, modul în care, prin interacþiune, se formeazã ºi se schimbã atitudinile, normele
de convieþuire, ideile ºi credinþele. Specificã acestei ramuri a psihologiei este cercetarea
actorilor sociali, a indivizilor plasaþi într-o situaþie socialã datã, capabili sã înþeleagã, sã
descrie ºi sã explice evoluþia lor.

1. Imaginea de sine
[i percep]ia ei social\
1.1. Ce este Eul
Am reuºit la un examen dificil, am câºtigat un premiu, eseul meu a fost apreciat de
profesor, observ cã o colegã îmi împãrtãºeºte simpatia, când vorbesc sunt ascultat cu
atenþie: Imaginea mea despre calitãþile cunoaºte o curbã ascendentã. Nu am luat un
examen, rãspunsurile mele la matematicã sunt constant evaluate negativ, colegii pe care îi
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preþuiesc nu mã simpatizeazã, glumele mele n-au nici un ecou: Imaginea pe care o am
despre mine se înscrie pe o curbã descendentã. Ce e de fãcut? Cum trebuie sã procedez
pentru a creºte în ochii celorlalþi ºi pentru a câºtiga stima lor ºi pe a mea faþã de mine?

Trãim într-o epocã ce încurajeazã cunoaºterea de sine.
Pentru a deveni aºa cum ne-am visat întotdeauna, o per Eu
soanã care ºi-a realizat toate posibilitãþile, trebuie sã ne
 imagine de sine
cunoaºtem. Trebuie sã ne explorãm propriul Eu ºi sã dobândim o imagine de sine cât mai exactã.
Imaginea de sine joacã un rol important în viaþa noastrã: influenþeazã tonusul trãirilor
noastre afective, ne îndrumã sã ne (auto)cunoaºtem prin raportare la alþii, ne ajutã sã ne
organizãm aceastã cunoaºtere într-o schemã de sine ºi ne conduce spre obþinerea stimei de sine.
Psihologul american William James considera cã imaginea de sine poate fi abordatã din
douã perspective: din perspectiva conþinutului ºi ca proces. El susþinea cã, atunci când ne
orientãm atenþia spre analiza interiorului nostru, putem intra în contact cu personalitatea,
cu corpul, cu Eul nostru. Aceasta este imaginea de conþinut a Eului. Dacã aceastã
entitate  Eul nostru  este perceputã de altul, cu care intrãm în contact, acest altul ne
influenþeazã, e încorporat, ajunge sã facã parte din noi înºine. Asistãm atunci la un proces
de evaluare de sine, ne organizãm prezentarea de sine, ne preocupã binele altora. Aceste douã
faþete ale persoanei nu pot fi însã separate. Conþinutul Eului se prezintã ca o istorie a
devenirii, ca o sintezã a evenimentelor care ne-au marcat, ca o autobiografie. Fiecare informaþie
nouã este asimilatã ºi ne îmbogãþeºte. Noi primim însã informaþiile selectiv: reþinem
unele, respingem altele, înregistrãm, organizãm. Acest proces de prelucrare ne orienteazã
spre mediul social, constituie un prilej de a confrunta conþinutul nostru cu alte conþinuturi.
Imaginea de sine este o construcþie socialã: ne formãm prin apartenenþa la un grup
social, prin compararea cu alþii; suntem influenþaþi de o situaþie socialã sau de unele
personalitãþi din mediul social. Ne construim Eul nostru reunind, într-un ansamblu,
relaþiile cu alþii, judecãþile altora asupra noastrã ºi ale noastre faþã de alþii, aparenþa noastrã
fizicã, sentimentele noastre morale. Dar ºi posesiunile materiale, în fapt tot ceea ce
posedãm. Imaginea de sine conþine cunoºtinþe despre trãsãturile noastre de personalitate,
despre abilitãþi ºi priceperi, despre valori, credinþe, motivaþii, evenimente de viaþã, relaþii
cu alþii care exercitã o influenþã semnificativã. Pentru a descrie imaginea de sine a
individului, psihologii mai folosesc termenul Eu sau conceptul de sine.
Termenul Eu se referã la capacitatea fiinþei umane de a acþiona ºi de a reflecta asupra
propriilor acþiuni, de a fi cunoscãtor ºi cunoscut totodatã, de a construi imaginea de sine.
În viaþa de zi cu zi, avem tendinþa de a înþelege Eul ca pe o persoanã în interiorul nostru
ce dirijeazã persoana exterioarã, aºa cum ºoferul conduce automobilul. Totuºi, aceastã
concepþie genereazã o dilemã: dacã Eul interior conduce persoana exterioarã, cine conduce
Eul interior? Un Eu interior Eului interior? ªi pe acesta cine îl conduce?
William James a fãcut distincþia între trei aspecte ale Eului: Eul material, Eul social
ºi Eul spiritual.
Eul material  este constituit din corpul persoanei, dar ºi
din îmbrãcãmintea, casa ºi celelalte posesiuni ale ei. Individul
 Eul material
vede toate acestea ca fiind intim legate de el însuºi. Dacã,
 Eul social
de exemplu, cineva îi laudã colecþia de timbre sau maºina,
 Eul spiritual
se simte foarte mândru. Când pierde un obiect la care þine,
resimte acest lucru ca pe pierderea unei pãrþi din sine.
Eul social  este constituit din totalitatea impresiilor pe
care individul le face asupra celorlalþi. Este aspectul central al Eului, o sintezã a imaginii
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pe care o proiectãm asupra altora ºi a rolurilor pe care le jucãm în faþa celorlalþi. Psihologii
sociali cred cã avem, fiecare dintre noi, mai multe Euri sociale. Potrivit lui William James,
avem atâtea Euri sociale câþi oameni ne cunosc ºi ºi-au format o imagine despre noi.

Încerca]i s\ descrie]i imaginile pe care crede]i c\ le au despre voi câ]iva dintre cei apropia]i  mama, fratele sau sora, bunica, un prieten. Constata]i deosebiri între aceste imagini?

Eul spiritual  se referã la capacitatea noastrã de auto-reflecþie. El trimite la experienþele noastre interioare, la valorile ºi idealurile care reprezintã aspecte relativ stabile ale
existenþei noastre. Eul spiritual este contemplativ ºi include idei despre sensul vieþii,
despre divinitate, despre originea universului etc.
Conþinutul Eului nostru este alcãtuit din cele trei aspecte ale Eului pe care le-am
menþionat: Eul material, Eul social ºi Eul spiritual. James a numit aspectul de conþinut al
Eului Eu cunoscut. Acesta este permanent ºi autobiografic (în sensul cã el conþine informaþii
despre evoluþia noastrã ca persoanã).
James a susþinut cã Eul are o naturã dualã: un Eu cunoscut ºi un Eu cunoscãtor, acesta
din urmã fiind entitatea ce percepe conþinutul Eului. Eul care cunoaºte mai este numit
astãzi ºi Eul ca proces.

1.2. Componentele Eului
Existã diverse modalitãþi de a aborda structura Eului. Una dintre ele se orienteazã dupã
principalele coordonate ale conduitei. Astfel, conceptul de sine este componenta cognitivã,
stima de sine  cea evaluativ-motivaþionalã, iar auto-prezentarea  cea comportamentalã.

a) Conceptul de sine
Am expus deja concepþia lui William James ºi am stabilit deosebirile dintre Eul
cunoscut ºi Eul cunoscãtor. În continuare, vom descrie trei componente ale Eului cunoscut,
aºa cum sunt înþelese de psihologii contemporani. Astãzi existã tendinþa de a înþelege Eul
ca o structurã de informaþii despre persoanã.
Conceptul de sine reprezintã totalitatea percepþiilor ºi cunoºtinþelor pe care oamenii
le au despre calitãþile ºi caracteristicile lor.

 conceptul de sine
 stima de sine
 auto-prezentarea

Cea mai utilizatã tehnicã pentru mãsurarea conceptului
de Sine este chestionarul Cine sunt eu: subiectul trebuie
sã rãspundã liber la aceastã întrebare de 15 ori. Astfel, el
va descrie principalele coordonate ale conceptului de Sine.
De pildã, va menþiona relaþiile sale cu ceilalþi (sunt un bun
prieten, sunt elev, sunt ieºean), aparenþa lui fizicã (sunt
blond, sunt scund), pasiunile ºi valorile sale (sunt un
tenisman împãtimit, sunt un ins cinstit).

Completa]i voi în[iv\ acest chestionar. Încerca]i apoi s\ include]i r\spunsurile în cele
trei categorii descrise de William James: Eul material, Eul social [i Eul spiritual.
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S-a demonstrat faptul cã oamenii scot în evidenþã, în auto-descrierile lor, atunci când
completeazã chestionarul Cine sunt eu, acele caracteristici care-i fac distinctivi. Elevii
foarte înalþi ºi elevii foarte scunzi se vor descrie în termeni de înãlþime mai mult decât alþi
elevi. Cei supraponderali vor menþiona greutatea într-o mãsurã mai mare decât o vor face
cei cu greutate medie. Un adolescent din Satu-Mare venit sã facã liceul la Bucureºti va
menþiona locul naºterii mai frecvent decât colegii sãi.
Conceptul de sine nu constituie în mod necesar o viziune obiectivã despre ceea ce
suntem, ci e un rezultat al felului în care ne percepem.

b) Stima de sine
Componenta evaluativã a Eului, care se referã la auto-evaluãrile pozitive sau negative
ale persoanei, se numeºte stimã de sine.
Atunci când individul are o impresie bunã despre sine, se respectã, se acceptã ºi se
evalueazã pozitiv, spunem despre el cã are o stimã de sine înaltã, pozitivã. Dacã o persoanã
se depreciazã, se considerã respinsã de ceilalþi ºi se evalueazã negativ, spunem cã are o
stimã de sine slabã sau negativã. Indivizii cu stimã de sine pozitivã sunt mai adaptaþi, mai
fericiþi ºi au de obicei relaþii pozitive cu ceilalþi.

Psihologii au elaborat instrumente pentru m\surarea stimei de sine. RSS este o scal\
format\ din 10 afirma]ii (itemi). Subiec]ii sunt ruga]i s\ marcheze cu un X c\su]ele ce
corespund op]iunii lor.
Scala Rosenberg a stimei de sine (RSS)
Acordul exprimat
Afirma]ii

Acord
puternic

Acord Dezacord Dezacord
moderat puternic
moderat

1. ~n general, sunt satisf\cut de mine `nsumi.
2. C^teodat\ m\ g^ndesc c\ nu sunt bun
de nimic.
3. Cred totu[i c\ am un num\r de calit\]i.
4. Sunt capabil s\ fac lucrurile la fel de bine
ca mul]i dintre cei din jurul meu.
5. Simt c\ nu am prea multe motive s\ fiu
m^ndru.
6. Am uneori certitudinea c\ sunt inutil.
7. Consider c\ sunt o persoan\ de `ncredere,
cel pu]in la fel ca ceilal]i.
8. A[ dori s\ pot avea mai mult respect
pentru mine `nsumi.
9. Dup\ tot ce mi se `nt^mpl\, cred c\ sunt
ghinionist.
10. Am mereu o atitudine pozitiv\ fa]\ de mine.

Încerca]i [i voi, pentru a vedea ce profil ob]ine]i.
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c) Auto-prezentarea
Imaginea de sine ne susþine sau ne blocheazã în acþiunile noastre sociale, în relaþiile cu
ceilalþi, în construirea stimei de sine. De aceea, pentru a obþine aprecieri pozitive ºi
susþinere din partea celor din jur, fiecare dintre noi doreºte sã facã o impresie bunã, sã fie
acceptat ºi evaluat favorabil. Aceasta înseamnã cã suntem preocupaþi de ceea ce gândesc
alþii despre noi. ªi atunci încercãm sã îi facem sã ne preþuiascã, ne strãduim sã îi cucerim.
Termenul auto-prezentare se referã la strategiile pe care le foloseºte individul
pentru a modela impresiile celorlalþi despre el.
Modul nostru de viaþã se bazeazã pe aceastã dorinþã de a influenþa încercãrile celorlalþi
de a ne cunoaºte. Acest lucru este posibil dacã ne armonizãm comportamentele cu ale
celorlalþi, dacã înþelegem situaþiile ºi ne preocupãm sã ne comportãm cum se cere sau
cum se cade. Facem eforturi sã ne auto-supraveghem comportamentul, sã ne adaptãm la
noi roluri sociale ºi la noi relaþii interpersonale.

Radu, elev în clasa a X-a, cunoa[te o coleg\ dintr-o alt\ clas\, cu care petrece o bun\
parte din timpul liber discutând, plimbându-se sau mergând la cinema. Într-o zi, prietena
sa îl anun]\ c\ p\rin]ii ei vor s\-l cunoasc\. Cum î[i preg\te[te Radu auto-prezentarea?
Va recurge la o prezentare ideal\, ultrafavorabil\, sau e de preferat s\ se prezinte a[a
cum este în realitate? Ce alte solu]ii pot fi g\site?

1.3. Formarea Eului
a) Socializarea
Eul nostru se formeazã prin participarea la viaþa socialã a colectivitãþii în care ne
desfãºurãm existenþa (familia, grãdiniþa, ºcoala, grupurile de prieteni), prin interacþiune
cu alþii.
Socializarea este procesul prin care persoana învaþã modul de viaþã al societãþii în
care trãieºte ºi îºi dezvoltã capacitãþile de a funcþiona ca un individ ºi ca membru al
unor grupuri.
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Socializarea începe la naºtere ºi continuã de-a lungul întregii vieþi.
Procesul de socializare are urmãtoarele scopuri:
1) Individul trebuie sã înveþe abilitãþile necesare pentru a trãi în societate (sã salute, sã
fie punctual etc.).
2)Individul trebuie sã fie capabil sã comunice eficient cu
ceilalþi.
3)Individul trebuie sã interiorizeze valorile de bazã ºi
 socializare
credinþele fundamentale ale societãþii.
 comparare social\
4)Individul trebuie sã îºi dezvolte propriul Eu. El trebuie
sã înveþe sã se perceapã pe sine ca o entitate distinctã,
 percep]ie de sine
deosebitã de toate celelalte lucruri ºi de ceilalþi oameni
(vezi caseta urmãtoare).
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Auto-recunoaºterea
Animalele nu-ºi recunosc imaginea în oglindã. Pisica îºi
priveºte imaginea în oglindã ca ºi cum ar avea de-a face
cu o altã pisicã. Un câine poate chiar sã latre la imaginea
sa în oglindã. Singurele animale ce au capacitatea de
auto-recunoaºtere ca ºi omul par sã fie cimpanzeii. Dar
nici omul nu se naºte cu aceastã capacitate, ci o dobândeºte treptat. Sugarul de câteva luni nu distinge corpul
sãu de componentele mediului înconjurãtor. Abia copiii
de 21-25 luni învaþã sã se recunoascã pe ei înºiºi. Fiinþa umanã ajunge numai treptat sã-ºi
distingã propriul Eu de mediul în care trãieºte. Capacitatea de a recunoaºte un Eu material
reprezintã o etapã necesarã în formarea Eului. Oamenii învaþã sã-ºi recunoascã întâi figura,
apoi expresia ºi sentimentele apelând la opiniile celorlalþi. Mediul social acþioneazã ca o
oglindã pentru fiecare dintre noi. Ceea ce ne comunicã persoanele importante, pe care le
preþuim, despre noi, ne ajutã sã ne formãm o imagine despre prestaþia noastrã. Societatea
oferã o oglindã în care oamenii îºi descoperã imaginea adevãratã.

Socializarea se produce atât în familie, cât ºi la ºcoalã, în grupurile de prieteni, la locul
de muncã, în instituþiile religioase, militare etc. Ea reprezintã un proces esenþial pentru Eul
individului, pentru imaginea lui de sine.
Eul în oglindã
Sociologul Charles Cooley a arãtat cã ne formãm propriul
Eu preluând informaþiile pe care ni le transmit ceilalþi.
Pãrinþii ne spun cã suntem ascultãtori, profesorii ne spun
cã suntem dotaþi, iar din comportamentul prietenilor înþelegem cã suntem simpatici. Eul nostru se dezvoltã aºadar din
percepþiile asupra felului în care apãrem în ochii celorlalþi.
Oamenii din jurul nostru sunt ca niºte oglinzi ce ne reflectã
în funcþie de felul în care ne comportãm.
De o importanþã deosebitã în socializarea individului este
contextul social ºi cultural. Normele sociale, obiceiurile, tipurile de relaþii dintre oameni ºi
grupuri sociale ne determinã sã ne raportãm la alþii ºi la noi înºine luând în considerare
aceste reglementãri.

b) Compararea socialã
Potrivit psihologului american Leon Festinger, Eul nu
este o realitate fizicã, ci o realitate care se construieºte în
mintea fiecãruia dintre noi.
Festinger a susþinut cã ne formãm opiniile ºi atitudinile
faþã de Eul nostru prin compararea cu ceilalþi. De pildã, un
individ nu poate ajunge la concluzia cã este înalt decât
Grup de suporteri.
comparându-se cu ceilalþi. Sã presupunem cã el are 1,78 m
~n urma compar\rii sociale,
înãlþime. Aceastã talie îl face înalt în raport cu populaþia
membrii unui astfel de grup
ajung s\ aib\ opinii similare.
generalã, dar orice antrenor de baschet îi va spune cã este
scund. El este aºadar înalt în raport cu un anume grup de
indivizi, dar este scund în raport cu alþii. În mod identic, atunci când încercãm sã
rãspundem la întrebãri ca: Oare sunt inteligent? Sunt frumos? Sunt generos? Sunt curajos?,
trebuie sã ne raportãm la ceilalþi.
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Comparaþiile le facem raportându-ne la alþii care ne sunt similari. Dacã, de exemplu,
încercãm sã ne stabilim gradul de inteligenþã, nu ne comparãm cu Einstein, ci cu cei care ne
sunt în multe privinþe similari  cu cei din clasa noastrã sau din grupul nostru de prieteni.
De obicei, indivizii foarte ambiþioºi, ce vor sã reuºeascã în mod strãlucit, se comparã
cu alþii care sunt mai dotaþi decât ei.

Unui grup de studen]i li s-a aplicat un test de cuno[tin]e. Dup\ ce l-au completat, i s-a
comunicat fiec\ruia propria performan]\ [i i s-a oferit posibilitatea s\ afle rezultatele
celorlal]i. S-a constatat c\ studen]ii cu o mare dorin]\ de realizare c\utau s\ afle scorul celor
pe care-i socoteau mai dota]i decât ei, near\tându-se interesa]i de performan]ele celor slabi.
Pute]i explica acest fenomen? De ce indivizii foarte motiva]i s\ reu[easc\ nu se compar\
cu cei ce au performan]e mai slabe decât ei?

c) Percepþia de sine
Pentru a ajunge la o bunã cunoaºtere de sine trebuie sã acþionãm, sã ne implicãm în
evenimente ºi sã ne observãm comportamentul propriu. Privirea din exterior ne dã
indicii despre atitudinile, credinþele, despre efectul actelor noastre. Teoria percepþiei de
sine (propusã de Daryl Bem, în 1972) presupune cã putem face deducþii asupra noastrã mai
ales atunci când nu suntem siguri asupra atitudinilor pe care le avem, examinându-ne
comportamentele în diferite circumstanþe.
Sã presupunem cã am ratat un examen, cã am luat o notã slabã la o tezã. Putem gãsi
vinovaþi pentru acest eºec în exterior: profesorul, care a dat un subiect dificil, colegii,
care nu ne-au ajutat, materia neinteresantã. Suntem tentaþi sã gãsim argumente care sã ne
justifice prestaþia slabã. Aceastã atitudine a fost numitã efect de justificare excesivã.
Care este soluþia pentru a îndrepta atitudinea noastrã pe un drum corect? Sã cãutãm în
interiorul nostru resorturi pentru a depãºi dificultatea, pentru a face ca o activitate
dezagreabilã sau neinteresantã sã devinã plãcutã. Soluþia este sã cãutãm recompense în
însãºi rezolvarea sarcinii, sã schimbãm atitudinea noastrã prin acþiunea reuºitã, sã obþinem
o bunã imagine de sine prin efort.

Amintiþi-vã de episodul vopsirii gardului din povestirea lui Mark Twain, Aventurile lui Tom
Sawyer. Pedepsit, Tom primeºte o sarcinã plicticoasã, sã vopseascã un gard de douãzeci ºi
ºapte de metri lungime ºi doi metri ºi jumãtate înãlþime. Aceastã obligaþie nu numai cã nu
l-a entuziasmat, dar era preocupat ºi de faptul cã ceilalþi prieteni de joacã îl vor lua peste
picior. Deodatã, însã  scrie Mark Twain , în acea clipã întunecatã ºi plinã de deznãdejde,
îi veni o idee. O idee straºnicã, mãreaþã!. Ideea era sã transforme corvoada într-o
activitate plãcutã: Luã bidineaua ºi se apucã liniºtit de lucru. Tuturor prietenilor care se
apropiau Tom le explica ce noroc a picat pe el sã facã un lucru plãcut. ªi ceda, cu mare
greutate, rugãminþilor acestora sã-i lase sã desfãºoare ºi ei aceastã activitate interesantã.
Tom a `n]eles astfel cã lumea nu era chiar aºa de plicticoasã. Descoperise, fãrã sã ºtie, cã
pentru a face pe om sã doreascã un lucru, fie cã-i bãrbat în toatã firea, fie cã-i bãieþaº,
trebuie sã-i înfãþiºezi acel lucru ca greu de obþinut. Dintr-o muncã plicticoasã, vopsirea
gardului a devenit o activitate atractivã, interesantã, furnizoare de stimã de sine.
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1.4. Identitatea psihosocial\
Identitatea psihosocialã este rezultatul intersecþiei socialului (reprezentat de grupuri,
instituþii, colectivitãþi) cu individualul, reunind reprezentarea de sine ºi de alþii.
Este o sintezã între esenþa individualã ºi caracteristicile unei culturi comune, între
aptitudinile personale ºi rolurile sociale ale individului.
În sens strict, identitatea evocã continuitatea existenþei, faptul cã individul rãmâne
acelaºi în timp, cã persevereazã într-o formulã de sine. În sens larg, identitatea poate fi
asimilatã cu o reprezentare unificatoare a existenþei, cu imaginea de sine ºi conceptul de
sine. Dar, în mãsura în care este legatã de practicile sociale, de ancorarea socialã ºi de
îmbogãþirea culturalã, identitatea nu se poate limita la imaginea de sine ºi la transmisia
culturalã a unor reprezentãri. Ea se structureazã ºi se construieºte prin asumarea unor
roluri pe scena socialã ºi se reface continuu în cursul existenþei fiec\rei persoane.
În studierea acestei probleme s-au conturat douã mari direcþii de cercetare. Psihologii
înþeleg prin identitate unitatea persoanei, sentimentul continuitãþii temporale, coerenþa
internã a individului, articularea Sinelui cu lumea. Identitatea persoanei nu este însã un
produs izolat, caracterizat numai printr-un sentiment de continuitate ºi de coerenþã intra-personalã. Nu este doar produsul unei reflecþii aprofundate despre sine. Dimpotrivã,
sociologii considerã cã identitatea este un produs social, rezultat al asimil\rii valorilor
oferite de comunitate, rezultând solidarizarea cu idealurile grupului de apartenenþã, care-l
impregneazã pe individ, presându-l sã se alinieze. Ideea de Noi ºi Ei ar fi rezultatul acestui
proces de impregnare, exercitat de contextul social.
În realitate, indivizii nu sunt numai unitãþi izolate, dar nici doar produsul unor influenþe
sau presiuni sociale. Oamenii nu trãiesc separat, ci într-un context social, aparþinând unor
grupuri, categorii sociale ºi profesionale. Când studiem persoana ºi concepþia de Sine,
studiem ºi mediul social în care este plasat individul, evenimentele pe care le-a traversat.
Identitatea este nodul central al personalitãþii aflate în interacþiune cu alte personalitãþi, cu
contextul social. Ea se formeazã printr-un proces de socializare ºi comparare socialã. Este
o sintezã a concepþiei de Sine, a afirmãrii Eului prin comparaþie cu alte personalitãþi, cu
alte Euri. Reuneºte caracteristicile individului, raportate la normele sociale, ºi reprezentarea
acestuia de sine, raportatã la alþii. Identitatea nu este nici numai personalã ºi nici numai
socialã, ea regrupeazã subiectivitatea cu obiectivitatea, individualul cu socialul. Ca subiect
social, angajat într-o luptã identitarã, individul se construieºte prin observarea mediului
sãu [i prin compararea cu ceilal]i, prin confruntarea judecãþilor sale cu ale altora, prin
categorizarea socialã a celor din jur. Identitatea este deci un produs psihosocial. Aceastã
noþiune este eminamente psihosocialã pentru cã individul, deºi are caracteristici unice,
particulare, specifice, care `l singularizeazã, îºi extrage informaþia din afarã, de la societate,
ce `i conferã atribute sociale ºi juridice care-i asigurã un loc în ordinea socialã: muncã,
statut socioprofesional, salariu, locuinþã, loc în diferite organizaþii sau instituþii, toate
aceste atribute precizându-i poziþia ºi situându-l în raport cu alþii. Identitatea se defineºte
deci prin apartenenþa individului la diferite grupuri, organizaþii ºi comunitãþi. Acestea
asigurã persoanei un loc în structura socialã existentã, în raport cu diferite coduri ºi norme
de clasament care fondeazã ordinea socialã ºi simbolicã. Identitatea se afirmã ca o instanþã
de referinþã între imaginar ºi real, între personal ºi social. Identitatea profesionalã, în plus,
produce un sentiment de apartenenþã la colectiv, la mediul social apropiat.
În definirea conceptului de identitate, spune psihologul Marisa Zavalloni (1973), trebuie
sã luãm în considerare patru dimensiuni: 1) conºtiinþa unei identitãþi individuale, consideratã
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ca un sentiment pozitiv, prezent în toate aspectele Sinelui; 2)
stabilitatea caracterului personal, continuitatea ºi coerenþa în
comportare; 3) integrarea Sinelui, sinteza dintre Eu ºi context;
4) solidaritatea cu idealurile ºi identitatea grupului de apartenenþã.
În adolescenþã, efortul identitar joacã un rol capital, în mãsura
în care permite individului sã se integreze exigenþelor sociale,
marcând diferite etape ale evoluþiei sale. Uneori însã, procesul de
asumare a unei noi identitãþi, în adolescenþã, presupune o respingere a
etapei anterioare, o rupturã cu imaginea parentalã. Pentru a-ºi
proteja noua identitate, adolescentul este tentat sã se distanþeze de
identitatea narcisistã proprie copilãriei. El îºi reconstruieºte identitatea în funcþie de noile dominante (sociale, sexuale) care-i marcheazã
existenþa. Idealul de sine se construieºte prin raportare la grupul Adolescen]ii se preocup\
de prieteni, de egali.
intens de afirmarea
identit\]ii [i unicit\]ii lor
Afirmarea identitãþii presupune urmãtoarele dimensiuni:
 Continuitatea dã sentimentul stabilitãþii, integrãrii în context
ºi capacitãþii de a elabora proiecte de viaþã.
 Unitatea sau coerenþa internã permite subiectului social sã gãseascã elemente de
legãturã între diversele activitãþi ºi evenimente pe care le traverseazã, sã dea sens
istoriei sale personale.
 Diversitatea: articularea unor identitãþi multiple (fizice, etnice, naþionale, juridice,
culturale), confruntarea acestora pe un teritoriu comun.
 Autonomia ºi afirmarea: pentru a se forma, individul se opune adesea presiunii
exterioare, se diferenþiazã, se distinge de alþii. Diferenþierea cognitivã poate lua
forma opoziþiei afective. Opusul acestei atitudini este conformarea la aºteptãrile
grupului, asimilarea pasivã.
 Originalitatea: afirmã singularitatea, tendinþa individului de a-ºi afirma unitatea.
 Acþiunea este urmarea asumãrii responsabilitãþii. Identitatea se afirmã ºi se consolideazã prin producerea unei opere, prin creaþia individualã.
 Valorizarea: prin acþiune ºi depãºirea unor situaþii dificile, individul se valorizeazã
în ochii altora ºi în propriii sãi ochi. El are nevoie ºi face eforturi sã fie recunoscut,
iubit, admirat, acceptat, confirmat. Orice om nutreºte dorinþa sã se afirme în
context social, raportându-se la persoanele pe care le admirã. Dorinþa de schimbare,
efortul pentru progres îºi au originea în aceeaºi nevoie de valorizare.

Examina]i-v\ cu ochi critic efortul propriu de afirmare a identit\]ii. Are caracteristicile
expuse mai sus? Cum se manifest\ ele? Confrunta]i-v\ aprecierile cu ale unui prieten.
Efectua]i aceea[i opera]ie referindu-v\ la prietenul vostru.

1.
2.
3.
4.
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Cum se afirmã ºi ce rol joacã imaginea de sine în viaþa noastrã?
Care sunt cãile formãrii imaginii de sine?
Ce legãturã existã între stima de sine, auto-prezentare ºi percepþia de sine?
Ce înþelegeþi prin identitatea psihosocialã?
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2. Rela]iile interpersonale [i rolul lor în formarea
[i dezvoltarea personalit\]ii
2.1. Personalitatea  o construc]ie social\
În capitolul despre personalitate s-a menþionat rolul socialului în construirea ºi dezvoltarea
personalitãþii. Prin interacþiune cu altul (alþii), omul ajunge sã se cunoascã mai bine, sã
înþeleagã atitudinile ºi comportamentele celorlalþi, sã înveþe roluri de partener, interlocutor,
coechipier. Dacã avem în vedere doi indivizi  A ºi B  care au stabilit o relaþie, putem
constata cã A îl poate influenþa pe B, cã B reacþioneazã încercând sã schimbe prima
impresie a lui A, cã acesta îºi reorganizeazã conduita faþã de partener º.a.m.d. Prin
interacþiune, indivizii se adapteazã reciproc, fiecare jucând rol de stimul pentru celãlalt.
Fãrã aceastã reciprocitate interpersonalã nu poate fi înþeles nici unul dintre cei doi termeni
ai cuplului: eu ºi altul. Avem de-a face cu o interacþiune între douã entitãþi, douã lumi,
douã universuri specifice. În Introducere la Psihologia colectivã ºi analiza Eului,
Sigmund Freud afirmã: Altul joacã întotdeauna în viaþa individului rolul de model, de
obiect, de asociat sau adversar, iar psihologia individualã se prezintã chiar de la început ca
fiind în acelaºi timp ºi o psihologie socialã, în sensul larg, dar pe deplin justificat, al
cuvântului. Raportându-se mereu la pãrinþi, fraþi, surori, prieteni de joacã, colegi, copilul
învaþã sã îi cunoascã ºi în acelaºi timp sã se cunoascã. Eu este un altul, a spus cu
genialitate Arthur Rimbaud. Relaþiile cu alþii presupun o þesãturã de ambivalenþe, basculând
între identificare ºi opoziþie. Învãþarea prin interacþiune cu alþii, trãirile colective stau la
originea socialitãþii. Relaþiile interpersonale instituie valori, norme de conduitã, modele de
comportare, stiluri de interacþiune. Trãirea împreunã a evenimentelor joacã un rol important
în dezvoltarea relaþiilor umane, are un caracter contagios, sistematic cultivat ºi canalizat
de practicile sociale. Din interacþiune rezultã capacitatea de a diferenþia, competenþa
(auto-)evaluãrii, decentrarea afectivã, cum spune Jean Piaget.
O concepþie fructuoasã ºi destul de recentã asupra personalitãþii considerã cã individul uman (sau actorul social)
îºi construieºte edificiul personalitãþii primind informaþii
 personalitate
ºi interacþionând, tot timpul, cu cei ce-l observã ºi evalueazã
 construc]ie social\
ºi este, în acelaºi timp, el însuºi un observator ºi un
evaluator al altora. Personalitatea este deci o construcþie
 actor social
socialã în care intrã trei componente esenþiale:
 comportamentul pe care actorul, ca individ biologic
distinct, îl aduce pe scena socialã;
 semnificaþiile pe care actorul însuºi le dã comportamentului sãu, modului sãu de a fi;
 semnificaþiile pe care ceilalþi le ataºeazã comportamentului actorului social.
Mai întâi actorul: cu înzestrarea lui biologicã, cu calitãþile ºi limitele sale, cu diferenþele individuale faþã de ceilalþi. Apoi actorul ca auto-observator: capacitatea sa de a se
vedea cu ochii altora, de a se autoevalua ºi situa în context, în raport cu ceilalþi. În sfârºit,
actorul observat: actorul îºi asumã roluri, participã, vrea sã devinã personaj, sã fie
recunoscut ca personalitate. În acest scop, ºtiind cã evaluãrile celorlalþi îi conferã valoare,
îl aºazã într-o ierarhie, el încorporeazã informaþii de la alþii despre sine (gesturi, cuvinte,
atitudini). Nu suntem numai conºtienþi cã alþii gândesc despre noi, trebuie sã fim în stare
ºi sã ne formãm o impresie despre ceea ce gândesc, despre imaginea lor referitoare la
persoana noastrã. În centrul concepþiei despre personalitate ca o construcþie socialã stã
competenþa omului de a se vedea aºa cum îl vãd alþii. Iar primul pas e capacitatea de a
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se întoarce spre sine, de a se observa. Al doilea pas e recunoaºterea acestei competenþe la
ceilalþi, conºtientizarea conºtiinþei de sine a celuilalt. În felul acesta putem sã ne facem o
impresie despre imaginea noastrã în conºtiinþa celorlalþi.

2.2. Motiva]ia de afiliere
a) Nevoia de afiliere
Oamenii nu pot trãi izolaþi unul de altul. Nevoia de afiliere se referã la nevoia oamenilor
de a avea contacte relativ frecvente cu ceilalþi. Ea stã la baza formãrii relaþiilor interpersonale. Cei mai mulþi dintre noi au nevoie sã fie ºi sã interacþioneze cu ceilalþi. Aceastã
nevoie de afiliere este atestatã de cazurile de izolare socialã prelungitã. În 1938, un amiral
american s-a oferit voluntar sã petreacã singur ºase luni la o staþie meteorologicã din
Antarctica. Deºi menþinea legãtura radio cu lumea, dupã 20 de zile a început sã se simtã
singur ºi pãrãsit. Dupã douã luni a ajuns sã se preocupe foarte serios de chestiunile
religioase. Starea lui a evoluat repede spre depresie accentuatã ºi apatie. Echipa care a
mers sã-l recupereze dupã 90 de zile l-a gãsit halucinând.

b) Nevoia de intimitate
O distincþie utilã pentru studiul relaþiilor interpersonale este aceea dintre nevoia de
afiliere ºi nevoia de intimitate. Prima se referã la dorinþa de a stabili cât mai multe contacte
sociale. Cea de-a doua, la preferinþa pentru relaþiile calde ºi apropiate. Indivizii cu o mare
nevoie de intimitate se preocupã de calitatea relaþiilor lor cu ceilalþi. Ei au mai multã
încredere în partenerii lor ºi sunt mai satisfãcuþi de relaþiile lor sociale.

c) Singurãtatea
În viaþa de zi cu zi suntem înclinaþi sã considerãm cã
 afiliere
singurãtatea înseamnã lipsa relaþiilor sociale. Suntem singuri
 intimitate
atunci când relaþiile noastre cu ceilalþi sunt foarte puþin
 singur\tate
numeroase ºi inadecvate.
Din punctul de vedere al ºtiinþei psihologice, singurãtatea este o stare emoþionalã a persoanei. Psihologii fac
distincþia între a fi solitar ºi a se simþi singur. Solitudinea este un termen obiectiv. Ea este
definitã ca absenþa altora din mediul persoanei ºi poate sau nu sã fie resimþitã ca neplãcutã.
Pe de altã parte, singurãtatea este subiectivã: termenul se referã la insatisfacþia persoanei
faþã de caracteristicile relaþiilor ei cu alþii.
Oamenii se simt singuri atunci când existã o discrepanþã între relaþiile interpersonale pe care le au ºi
cele pe care ar dori sã le aibã. Deficitul în relaþiile
interpersonale ale celor ce se simt singuri poate fi
cantitativ ori calitativ. Persoanele care au foarte puþini
prieteni apropiaþi se pot simþi singure pentru cã-ºi
doresc mai mulþi prieteni; acest tip de singurãtate se
numeºte singurãtate socialã. Pe de altã parte, o persoanã care are foarte mulþi prieteni poate resimþi
singurãtatea din cauzã cã are impresia cã relaþiile ei Singur\tatea afecteaz\ interac]iunile
cu ceilalþi sunt superficiale; în acest caz, avem de-a sociale ale persoanei, precum [i stima
ei de sine
face cu singurãtatea emoþionalã.
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Indivizii singuri sunt de obicei timizi ºi au o stimã de sine scãzutã. Ei sunt, foarte
adesea, depresivi, au opinii negative despre ceilalþi ºi sunt prudenþi din punct de vedere
social: evitã situaþiile interpersonale în care ar putea fi respinºi de ceilalþi.

2.3. Atrac]ia interpersonal\
Termenul atracþie se referã la o stare motivaþionalã: dorinþa de a interacþiona, de a avea
relaþii cu o anumitã persoanã. Este opusul termenului respingere (dorinþa de a nu iniþia o
relaþie sau de a pune capãt unei relaþii) ºi diferit de indiferenþã. Oamenii pot fi atraºi de
multe lucruri: de o melodie, de un peisaj, de o clãdire etc. Termenul atracþie interpersonalã denumeºte dorinþa unui individ de a întreþine relaþii pozitive cu alt individ.

a) Proximitatea
Unul dintre predictorii cei mai puternici ai atracþiei
interpersonale este apropierea în spaþiu a celor doi parteneri  proximitatea. Sociologii au constatat de multã vreme
cã majoritatea cãsãtoriilor leagã vecini, colegi de serviciu
sau colegi de clasã.

 atrac]ie
interpersonal\
 proximitate

Un cercetãtor american a pus în evidenþã efectul proximitãþii într-o manierã spectaculoasã.
Studiul sãu are un titlu incitant: Alfabet ºi atracþie. Psihologul a cerut studenþilor de la
o Academie de poliþie sã numeascã trei dintre colegii lor care le erau cei mai apropiaþi
prieteni. El a constatat cã, în foarte multe cazuri, iniþiala numelui de familie a subiectului
era aceeaºi cu iniþialele numelor de familie ale prietenilor sãi. John Smith, de pildã, îi putea
avea drept prieteni pe Michael Stevens ºi pe David Samuels. Explicaþia pentru acest
fenomen curios era simplã: camerele de cãmin ºi locurile în clasã fuseserã atribuite dupã
criteriul alfabetic, ceea ce întãrea probabilitatea ca studenþii sã-i aibã mereu în imediata
apropiere pe cei ce aveau aceeaºi iniþialã a numelui ca ºi ei.

 anticiparea
interac]iunii
 simpla expunere

Nenumãrate cercetãri ºi-au propus sã gãseascã explicaþii pentru efectele proximitãþii. De obicei, manualele
expun douã explicaþii: anticiparea interacþiunii ºi simpla
expunere.

Anticiparea interacþiunii
Proximitatea îngãduie indivizilor sã-ºi descopere preocupãri comune ºi sã schimbe
recompense. Dar simpla anticipare a interacþiunii conduce ºi ea la atracþie pentru celãlalt.

Într-o cercetare care probeazã efectele anticipãrii interacþiunii, experimentatorii îºi invitau
subiecþii (de sex masculin) sã priveascã o înregistrare cu o fatã. Despre aceastã fatã li se spunea
cã urmeazã sã-i întâlneascã. Un alt grup de subiecþi ce urmãreau aceeaºi înregistrare erau
fãcuþi sã creadã cã nu vor întâlni niciodatã persoana din film. În acord cu ipoteza anticipãrii
interacþiunii, subiecþii din primul grup erau atraºi într-o mãsurã mai mare de fata filmatã.
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S-a demonstrat, de asemenea, cã simpla anticipare a interacþiunii ne face sã-l percepem pe
celãlalt ca fiind simpatic ºi compatibil, sporindu-ne ºansele de a întreþine o relaþie recompensatoare. Acest fenomen are o valoare adaptativã. Fiecare dintre noi intrã în relaþie cu
parteneri pe care nu i-a ales el însuºi, dar cu care are nevoie sã interacþioneze: colegii de
clasã, bunicii, profesorii, colegii de birou etc. Simpatia arãtatã acestora amelioreazã relaþiile
cu ei, contribuind astfel la resimþirea de cãtre individ a unei stãri de satisfacþie generalã.

Simpla expunere
În mod obiºnuit, considerãm cã expunerea repetatã la un obiect ne plictiseºte ºi ne face
în cele din urmã sã-l detestãm. Psihologii au demonstrat însã cã lucrurile nu stau deloc
aºa. Astãzi existã multe studii care dovedesc proprietatea simplei expuneri la un anume
obiect ori persoanã de a amplifica atracþia faþã de obiectul sau persoana în cauzã.

Robert Zajonc este cel care a realizat, în 1968, primul experiment asupra efectelor simplei
expuneri. Zajonc a prezentat unor grupuri de subiecþi, studenþi la o universitate americanã,
presupuse cuvinte turceºti, ca nansoma, saricik, afworbu, iktitaf, biwojni etc., ºi a constatat
cã subiecþii manifestau preferinþã pentru cuvintele la care fuseserã expuºi cel mai frecvent.
În 1970, psihologul social american a repetat acest studiu, folosind idiograme chinezeºti.
Cu cît subiecþii sãi vedeau mai des o anumitã idiogramã, cu atât erau mai înclinaþi sã
considere cã ea semnificã ceva pozitiv. Zajonc a ales aceste obiecte (cuvintele turceºti ºi
literele chinezeºti) pentru a fi sigur cã subiecþii nu aveau atitudini anterioare faþã de ele 
e puþin probabil ca un student american sã fi auzit înainte de experiment cuvinte turceºti.

Aceeaºi simplã expunere este responsabilã pentru faptul cã indivizii au tendinþa de a
prefera iniþiala numelui lor altor litere ale alfabetului.
Aºadar, efectele proximitãþii asupra atracþiei interpersonale pot fi explicate ºi prin
simpla expunere: suntem expuºi mereu la persoanele care trãiesc în apropierea noastrã,
încât ele nu ne plictisesc, ci ne devin tot mai dragi pe mãsura trecerii timpului.

Gândi]i-v\
explica]iile
membri ai
expunerea

la cei mai buni prieteni ai vo[tri. Când [i unde i-a]i cunoscut? Se aplic\
de mai sus în cazul vostru? A]i intrat în contact ca vecini, colegi de banc\,
aceluia[i grup? Oricare ar fi r\spunsul, c\uta]i [i alte explica]ii, urm\rind
noastr\ în continuare.

b) Similaritatea
Pe mãsurã ce indivizii se cunosc unii pe alþii, apar anumiþi factori care decid dacã
relaþia lor se va transforma sau nu într-una solidã. Unul dintre aceºti factori este similaritatea.
Prietenii, perechile de îndrãgostiþi, soþii au atitudini, credinþe ºi valori comune.
Sã ne-o imaginãm pe Laura, o fatã de 20 de ani, care discutã la o petrecere cu Dan ºi
Eugen despre religie ºi politicã. Ea descoperã cã are foarte multe opinii comune cu Dan ºi
foarte puþine cu Eugen. La urmã, fata se gândeºte: Dan e într-adevãr inteligent. ªi e atât
de simpatic! Sper sã-l mai întâlnesc.
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1) Analiza]i rela]iile voastre cu cei mai buni prieteni. Încerca]i s\ identifica]i punctele în
care ave]i p\reri similare [i cele în care acestea difer\. Care predomin\?
2) V-a]i desp\r]it de un bun prieten? Ceva s-a stricat în rela]iile voastre pân\ s-a ajuns la
ruptur\. A]i constatat c\ a]i evoluat, fiecare, spre concep]ii diferite sau o întâmplare a
determinat desp\r]irea? Ce rol au jucat similaritatea sau disimilaritatea în acest
eveniment?

c) Reciprocitatea
Adesea, atracþia interpersonalã urmeazã principiul reciprocitãþii: îi simpatizãm pe cei care ne simpatizeazã ºi îi
antipatizãm pe cei care ne antipatizeazã.

 similaritate
 reciprocitate

Un experiment al unor autori americani atestã aceste observaþii. În cadrul unor discuþii de grup,
cei doi autori îi fac pe subiecþi, prin intermediul unor evaluãri scrise, sã creadã cã ceilalþi
membri ai grupului îi simpatizeazã ori îi antipatizeazã. Aºa cum se prezisese, cei ce aveau
convingerea cã sunt agreaþi de grup se simþeau mai atraºi de acesta decât cei ce se ºtiau respinºi.

Evident, principiul reciprocitãþii opereazã ºi în relaþiile interpersonale, nu numai în
relaþiile individului cu grupul. S-a demonstrat cã sentimentul de iubire este stimulat de
aflarea faptului cã celãlalt nutreºte sentimente pozitive faþã de noi. Subiecþii cãrora li se
spune cã altã persoanã îi admirã simt afecþiune pentru acea persoanã.

Examina]i rela]iile de prietenie dintre colegii vo[tri. Unele se bazeaz\ pe reciprocitate,
altele pe raporturi de dominare/supunere. Care vi se par mai trainice ? De ce rezist\ ele?
Se verific\ teza reciprocit\]ii în cele mai multe cazuri sau nu ? Cum v\ explica]i acest lucru?

2.4. Tipuri de rela]ii interpersonale. Prietenia
Psihologii considerã cã relaþiile interpersonale se aflã în strânsã legãturã cu fericirea, cu
sãnãtatea fizicã ºi mentalã. Relaþiile sunt foarte importante pentru oricare dintre activitãþile
noastre zilnice. Ele pot fi ºi o sursã de tensiune psihicã ºi de nefericire atunci când sunt
conflictuale.
Prietenia, dragostea ºi cãsãtoria, relaþiile dintre pãrinþi ºi copii sunt principalele tipuri
de relaþii interpersonale.
Ajuns pe Pãmânt, Micul Prinþ, eroul lui Antoine de Saint-Exupéry, îl întâlneºte pe ªarpe.
De ce e atât de pustiu aici?, îl întreabã. Tare sunt singur. Unde sunt oamenii? Iar
ªarpele, cu înþelepciunea sa, îi rãspunde: Singur te simþi ºi printre oameni. Dacã nu
ºtii sã-i descoperi, dacã nu vrei sã-i cunoºti, sã comunici cu ei, rãmâi singur. ªi un alt
personaj îl îndrumã pe Micul Prinþ sã-i descopere pe oameni. E Vulpea, care-l învaþã
îmblânzitul, adicã valoarea relaþiilor umane, a prieteniei care-i leagã ºi-i transfigureazã.
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Caut prieteni, zice Micul Prinþ, care nu ºtie ce înseamnã a îmblânzi. Atunci Vulpea
îi spune: E un lucru care prea mult e dat uitãrii. Înseamnã a-þi crea legãturi. Tu nu eºti
pentru mine decât un bãieþaº, aidoma cu alþii, iar pentru tine eu nu sunt decât o vulpe, ca
alte multe vulpi. Dar dacã mã îmblânzeºti, tu vei fi pentru mine fãrã seamãn pe lume, viaþa mi
se va însenina. Atunci pasul tãu mã va chema din vizuinã ca o melodie Va fi minunat
când mã vei fi îmblânzit. ªi-l îndeamnã: Te rog, îmblânzeºte-mã. Dacã vrei sã ai
prieteni, îmblânzeºte-mã. Nu cunoaºtem decât ceea ce am îmblânzit.
La ora despãrþirii de Micul Prinþ, Vulpea îi dezvãluie taina sa:  limpede nu vezi decât
cu inima. Ochii nu pot sã pãtrundã în miezul lucrurilor. Numai timpul «cheltuit» cu un
prieten face ca el sã fie atât de preþios. Devii rãspunzãtor pentru tot ceea ce ai «îmblânzit».

De ce avem nevoie de prietenie? Legãtura de prietenie îl transformã pe om, îl înalþã,
exprimã adevãrata mãsurã a aspiraþiei omeneºti spre perfecþiune ºi împlinire.
Prietenul este o persoanã cu care avem o relaþie de simpatie ºi admiraþie reciprocã. Un
coleg de clasã, de exemplu, poate fi prieten, dar nu avem relaþii de prietenie cu toþi colegii.
Prietenia este o importantã sursã de satisfacþie datoritã lucrurilor plãcute pe care prietenii
le fac împreunã: converseazã, iau masa, se plimbã etc. În plus, prietenii îºi trimit unul altuia
semnale nonverbale pozitive, prin zâmbete, privire, tonul vocii etc., ceea ce provoacã satisfacþie.
Spre deosebire de alte relaþii interpersonale (cele de rudenie, de pildã), prietenia este
voluntarã  se bazeazã pe acordul ambilor parteneri. Ea apare, de obicei, numai dacã
indivizii trãiesc unul în proximitatea altuia (am vãzut deja
cã proximitatea este o condiþie a atracþiei interpersonale,
iar prietenia are la bazã atracþia interpersonalã). Similaritatea de atitudini, de credinþe, de apartenenþã socialã
reprezintã un factor al relaþiei de prietenie. Întâlnirile
regulate condiþioneazã ºi ele dezvoltarea unei prietenii. În
sfârºit, nu existã prietenie în lipsa auto-dezvãluirilor. De
obicei, prietenii se cunosc bine unul pe altul datoritã
mãrturisirilor reciproce. Ei au încredere unul în altul ºi
Grupul de prieteni reprezint\
fiecare îl trateazã pe celãlalt ca pe un confident.
o form\ de participare social\
Prietenia se dezvoltã în timp. Putem sã simpatizãm pe
esen]ial\ pentru adolescen]i
cineva imediat, dar nu ne vom împrieteni cu el decât pe
mãsurã ce-l vom cunoaºte ºi vom descoperi la el interese
similare cu ale noastre. Multe relaþii de prietenie nu dureazã toatã viaþa, ci dispar treptat.

Care sunt cauzele declinului [i dispari]iei unei prietenii?

Prieteniile dintre adolescenþi sunt adesea foarte puternice. Pentru adolescent, prietenia este
uneori cea mai importantã relaþie. Adolescenþii se împrietenesc, de obicei, pentru a petrece
timpul împreunã ºi mai puþin pentru a se bucura de sprijinul material ºi emoþional al celuilalt.

Încerca]i s\ face]i un inventar al calit\]ilor [i comportamentelor care determin\ o rela]ie de
prietenie, raportându-v\ la rela]iile din grupul vostru. Care sunt acelea ce apar cu o mai mare
frecven]\? Ce tr\s\turi sau comportamente pot contribui la dificultatea încheg\rii prieteniei?
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1. De ce este personalitatea o construcþie socialã?
2. Care este deosebirea dintre afiliere ºi atracþie interpersonalã?
3. Care sunt condiþiile ce favorizeazã atracþia interpersonalã?
4. Ce efecte poate avea singurãtatea prelungitã?
5. Cum poate contribui auto-dezvãluirea la consolidarea unei relaþii interpersonale?
6. Daþi exemple de tipuri de relaþii interpersonale ºi ilustraþi-le cu evenimente din viaþa
voastrã sau a celor apropiaþi.

3. Comportamente pro- [i antisociale
Oricare dintre comportamentele noastre are urmãri mai mult sau mai puþin directe asupra
celorlalþi. În funcþie de aceste urmãri, comportamentele sunt prosociale (în cazul urmãrilor
pozitive) sau antisociale (în cazul urmãrilor negative).
Comportamentul prosocial desemneazã o categorie foarte vastã de comportamente ºi se
referã la acte valorizate pozitiv de societate. Comportamentele prosociale au consecinþe
sociale pozitive ºi contribuie la binele fizic ºi psihic al altor persoane. Aceastã categorie
include: comportamentul de ajutorare, comportamentul altruist, atracþia interpersonalã,
prietenia, simpatia, încrederea, sacrificiul, cooperarea etc.
În capitolul de faþã, vom expune în detaliu, din clasa comportamentelor prosociale,
comportamentul de ajutorare, iar dintre comportamentele antisociale, comportamentul
agresiv.

3.1. Comportamentul de ajutorare
Comportamentul de ajutorare reprezintã o subcategorie în cadrul comportamentului
prosocial. El poate fi definit ca un act intenþionat efectuat în folosul altei persoane.
Intenþia deþine rolul fundamental în definiþia de mai sus: dacã pierdem niºte bani ºi
cineva îi gãseºte, nu înseamnã nicidecum cã am desfãºurat un comportament de ajutorare
în sprijinul persoanei respective.
La rândul lor, comportamentele altruiste reprezintã o subcategorie a comportamentelor de ajutorare. Ele se referã la acte motivate de dorinþa de a-i face un bine
celuilalt, efectuate fãrã a aºtepta câºtiguri personale. A face o donaþie în bani unui
orfelinat sau unui azil de bãtrâni ºi a dori sã îþi pãstrezi anonimatul reprezintã un
comportament altruist.

Primele cercet\ri psiho-sociale asupra comportamentului de ajutorare au ap\rut la sfâr[itul
anilor 50.
Cercet\rile ulterioare au fost mult stimulate de un eveniment trist petrecut în 1964 la New
York: o tân\r\, Kitty Genovese, a fost ucis\ cu bestialitate într-o sear\, pe strad\, iar
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anchetatorii au constatat c\ 38 de persoane
asistaser\ la aceast\ crim\ din spatele perdelelor
f\r\ s\ acorde ajutor, f\r\ s\ aib\ m\car curajul de a
telefona la poli]ie.
De ce crede]i c\ nimeni n-a intervenit în aceast\
situa]ie? Crede]i c\ toate cele 38 de persoane erau
egoiste [i preocupate numai de interesul lor?
Kitty Genovese

Locul crimei

a) Teorii asupra comportamentului de ajutorare
Explicaþiile asupra comportamentului de ajutorare au fost elaborate de pe douã poziþii
teoretice: abordarea biologicã ºi abordarea învãþãrii sociale. În ultimele douã decenii s-a
dezvoltat o a treia abordare, ce combinã elemente din primele douã.

Perspectiva biologicã
Sociobiologii cred cã multe comportamente umane îºi au originea în zestrea geneticã 
ele sunt înnãscute, ºi nu învãþate. În ceea ce priveºte comportamentul de ajutorare, ei
susþin cã fiinþele umane au o predispoziþie biologicã de a-i ajuta pe alþii care suferã. Aºa
cum existã tendinþe înnãscute de a mânca sau a respira, tot aºa existã tendinþa de a-i ajuta
pe semeni. Aceastã concluzie contrazice vechea teorie evoluþionistã, care vedea o corespondenþã strânsã între selecþia naturalã ºi egoism.

Pute]i da exemple de situa]ii în care animalele î[i ofer\ sprijin reciproc?

Învãþarea socialã
Majoritatea psihologilor sociali resping ideea cã ajutarea celuilalt ar deriva din ceva
înnãscut. Ei încearcã sã demonstreze cã acest comportament social îºi are originile în
procesul de socializare  deci este învãþat. Cele mai multe cercetãri realizate din aceastã
perspectivã au folosit copii drept subiecþi, copilãria fiind consideratã o perioadã foarte
importantã pentru învãþarea acestor comportamente.
1) Solicitând copiilor sã se comporte în manierã altruistã, creºte probabilitatea comportamentului de ajutorare. Sugestiile privind comportamentul adecvat pot sã modeleze
conduita ulterioarã a copilului.
2) O metodã mai eficientã de învãþare a comportamentelor de ajutorare o constituie
folosirea recompenselor (numite ºi întãriri, pentru cã ele întãresc comportamentul,
adicã determinã persoana sã-l desfãºoare ºi în viitor). Existã ºanse mari ca un
comportament recompensat sã fie repetat. Dacã, într-o situaþie din viaþa cotidianã,
copiii sunt recompensaþi pentru cã au oferit ajutor, este foarte probabil sã o facã din
nou în alte situaþii.
3) Indivizii pot învãþa, de asemenea, sã acorde ajutor urmãrind o altã persoanã (care
joacã rolul de model) ce efectueazã un comportament de ajutorare. S-a demonstrat
experimental cã observarea unui model adult care se comportã în manierã altruistã
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îi face pe copii sã se comporte identic. Filmele cu mesaj prosocial au, de aceea,
eficienþã  a privi la televizor comportamente de ajutorare întãreºte atitudinile
pozitive ale copiilor faþã de comportamentele de acest gen. Albert Bandura, un
psiholog american, a arãtat în numeroase studii cã observarea ºi repetarea comportamentului modelului nu înseamnã o imitare mecanicã. Individul analizeazã atent
comportamentul ºi urmãrile comportamentului modelului ºi se comportã în consecinþã.

Empatia
Empatia este, în multe cazuri, principala motivaþie a
comportamentului de ajutorare. Dacã vedem pe cineva dând
bani unui cerºetor, ne putem gândi cã a fãcut-o pentru cã i s-a
fãcut milã, pentru cã s-a pus în locul cerºetorului ºi a
înþeles astfel ce înseamnã lipsurile materiale etc.

 `nv\]are social\
 model
 empatie

Empatia corespunde capacitãþii de a sesiza trãirile altuia, de a ne identifica
emoþional ºi cognitiv cu o altã persoanã.
În cazul comportamentului de ajutorare, empatia poate fi privitã ca un rãspuns
emoþional la suferinþa altuia. Empatia nu apare numai în împrejurãrile în care celãlalt
suferã.

Da]i exemple de împrejur\ri în care a]i empatizat cu o alt\ persoan\.

Numeroase studii au demonstrat cã adulþii, ca ºi copiii,
rãspund în mod empatic la suferinþa altuia. Majoritatea acestor
studii aratã cã pentru fiinþele umane este neplãcut sã-l vadã pe
altul suferind. Atunci când acordãm ajutor, încercãm sã facem sã
disparã sentimentul neplãcut pe care ni-l provoacã durerea altuia.
Unul dintre modelele cele mai cunoscute ale comportamentului
de ajutorare se bazeazã pe aceastã idee: indivizii intervin într-o
situaþie de urgenþã pentru cã aceasta declanºeazã o stare neplãcutã
de care ei încearcã sã scape. Ca urmare, un astfel de comportament nu este deloc altruist, fiind declanºat mai curând de interesul
personal. Individul acordã ajutor din dorinþa de a scãpa de o
emoþie neplãcutã, comportamentul de ajutorare fiind un comportaAcordarea ajutorului
ment ce reduce prompt starea de disconfort psihic.
depinde uneori de capaEmpatia este mediatã, în bunã mãsurã, de similaritate: empaticitatea noastr\ empatic\
zãm mai uºor cu o persoanã pe care o percepem ca fiindu-ne
similarã. Adesea, ne mirãm cã oamenii sãraci dau bani cerºetorilor, iar cei avuþi n-o fac.
Aceastã diferenþã între comportamentele de ajutorare ale celor sãraci ºi ale celor bogaþi
s-ar putea explica tocmai prin faptul cã sãracii pot empatiza mai uºor cu cerºetorii.

b) Factori ai comportamentului prosocial
O tentativã de sistematizare a elementelor care susþin comportamentul de ajutorare
propune douã categorii: factorii situaþionali ºi factorii de personalitate.
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Factori situaþionali
Comportamentul social are o determinare complexã:
poate
fi determinat de trãsãturile de personalitate ale indi situa]ie
vidului, de situaþie sau de ambele. Psihologii sociali n-au
 tr\s\turi de
negat niciodatã importanþa trãsãturilor de personalitate,
personalitate
dar au susþinut cã împrejurãrile îºi pun apãsat amprenta
asupra conduitei umane. În privinþa comportamentului de
ajutorare, ei au arãtat cã existã situaþii în care, indiferent de caracteristicile de personalitate
ale individului (fie cã este generos, fie cã nu este), el va acorda ajutor altuia, dupã cum existã
situaþii în care, indiferent de profilul de personalitate al individului, el nu va acorda ajutor.
S\ ne imagin\m un adolescent care iese la plimbare cu prietena lui. Pe strad\, cineva
îi solicit\ ajutorul  de pild\, un cer[etor b\trân îi cere ni[te bani. E foarte probabil ca în
compara]ie cu situa]ia în care se afl\ singur, adolescentul s\ reac]ioneze pozitiv la
cererea b\trânului. Aproape orice adolescent, indiferent dac\ este foarte generos sau
foarte avar, va accepta s\ dea bani. În acest caz, comportamentul individului nu este
determinat atât de caracteristicile lui de personalitate, cât de situa]ie (faptul c\ prietena
lui, pe care vrea s\ o impresioneze, este de fa]\).

Asasinarea tinerei Kitty Genovese din New York în 1964, în prezenþa atâtor spectatori
pasivi, a stimulat cercetãrile asupra factorilor care îl determinã pe individ sã acorde ajutor
într-o situaþie de urgenþã.
Situaþiile de urgenþã sunt situaþii relativ neobiºnuite, care implicã un pericol
pentru o persoanã. Ele nu pot fi prevãzute, sunt foarte diferite ºi impun acþiuni
imediate, cântãrirea pe îndelete a alternativelor nefiind posibilã.
Studiile asupra situaþiilor de urgenþã au avut la bazã ideea potrivit cãreia comportamentul de ajutorare depinde în bunã mãsurã de situaþia în care se aflã individul.
Doi cercetãtori americani, Bibb Latané ºi John Darley, au emis ipoteza cã o caracteristicã fundamentalã a situaþiilor de urgenþã, prezenþa sau absenþa celorlalþi, influenþeazã
în mod decisiv acordarea ajutorului. Mai precis, ei au încercat sã demonstreze cã acordarea
ajutorului depinde de faptul cã potenþialul donator se aflã singur sau în prezenþa celorlalþi.
Autorii americani au pus în evidenþã aºa-zisul efect de trecãtor: este mai probabil ca
indivizii sã acorde ajutor într-o situaþie de urgenþã când se aflã singuri cu cel ce are nevoie
de ajutor decât dacã se aflã împreunã cu mulþi alþii.
Numele acestui efect a fost inspirat de situaþia în care s-a produs un accident rutier: un
automobil a rãnit grav un pieton. Automobilul a pãrãsit în vitezã locul accidentului. Într-o
astfel de împrejurare, victima va primi mai repede ºi mai eficient ajutor dacã la accident
a asistat un singur trecãtor decât dacã în jurul ei se strânge o mulþime curioasã.
Latané ºi Darley au demonstrat cã neintervenþia individului în situaþiile de urgenþã
(cum s-a întâmplat ºi în cazul Kitty Genovese) nu poate fi pusã pe seama apatiei. Individul
reacþioneazã diferit în funcþie de prezenþa sau absenþa celorlalþi. Prezenþa celorlalþi îl face
sã-ºi amâne intervenþia.
Explicaþia oferitã se bazeazã pe ideea de difuziune a
responsabilitãþii. Atunci când sunt ºi alþii de faþã ºi pot
 efect de trec\tor
interveni, individul simte cã împarte cu ei responsabilitatea
 difuziune a
pentru salvarea victimei. Dimpotrivã, când se aflã singur,
responsabilit\]ii
înþelege cã îi revine întreaga responsabilitate, încât acordã
imediat ajutor.
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Fenomenul de difuziune a responsabilitãþii apare ºi în situaþia în care individul face parte
dintr-o mulþime violentã. Imaginaþi-vã urmãtorul context: grupul participanþilor la o
demonstraþie paºnicã se transformã într-o mulþime agresivã, care atacã forþele de ordine,
sparge vitrinele magazinelor etc. Într-un astfel de context, individul poate sã considere cã nu
va fi tras la rãspundere, responsabilitatea pentru actele antisociale revenind tuturor participanþilor. Comportamentul sãu dezinhibat ºi agresiv are la bazã difuziunea responsabilitãþii
în mulþime.

Factori de personalitate
Foarte multe cercetãri din domeniul comportamentului de ajutorare s-au concentrat
asupra factorilor situaþionali. Totuºi, comportamentul este determinat atât de mediu, cât ºi
de personalitatea indivizilor. În privinþa influenþei acesteia din urmã, comportamentul de
ajutorare a fost raportat la stãrile psihologice tranzitorii ºi la trãsãturile de personalitate.
Stãrile psihologice tranzitorii. Cu toþii avem zile în care totul pare sã meargã perfect
ºi zile în care totul iese prost ºi ºtim foarte bine cã astfel de dispoziþii influenþeazã maniera
noastrã de a interacþiona cu alþii. Cercetãrile asupra comportamentului de ajutorare au
arãtat cã indivizii aflaþi într-o dispoziþie bunã sunt mult mai înclinaþi sã acorde ajutor decât
cei aflaþi într-o dispoziþie proastã.
Când oamenii se simt bine, ei sunt mai puþin
preocupaþi de ei înºiºi ºi mai sensibili la nevoile
ºi problemele altora. S-a demonstrat chiar cã
vremea frumoasã, însoritã induce o stare de bunã
dispoziþie, care-i determinã pe indivizi sã-i ajute
pe ceilalþi, iar vremea mohorâtã, cu cer acoperit
provoacã proastã dispoziþie ºi inhibã comportamentul de ajutorare. Indivizii ce se simt triºti ori
indispuºi se concentreazã mai mult asupra lor,
asupra grijilor ºi problemelor lor, sunt mai puþin
preocupaþi de binele altora ºi mai puþin dispuºi
~i ajut\m pe cei afla]i la nevoie `n func]ie de
dispozi]ia noastr\ de moment
sã-i ajute pe alþii.
Caracteristici ale persoanei. Tendinþa generalã a psihologilor sociali este aceea de a pune multe comportamente
 st\ri psihologice
pe seama factorilor situaþionali. Totuºi, existã caracteristici
stabile de personalitate ce marcheazã maniera individului
tranzitorii
de a interacþiona cu ceilalþi.
 caracteristici
În privinþa caracteristicilor demografice, de exemplu,
stabile de
s-a arãtat cã nu existã decât o corelaþie extrem de slabã, total
personalitate
nesemnificativã, între ocupaþia tatãlui ori mãrimea familiei
(numãrul de fraþi ºi surori) ºi comportamentul de ajutorare.
În mod surprinzãtor, mãrimea localit\]ii de origine a subiectului are oarecare influenþã
asupra acestui tip de comportament: subiecþii care au copilãrit la sat au o tendinþã mai
pronunþatã de a ajuta în raport cu cei originari din oraºele mari.
Printre puþinele atribute de personalitate acceptate de psihologi ca fiind legate de
comportamentul de ajutorare este competenþa perceputã specificã. Sentimentul capacitãþii
de a stãpâni situaþia afecteazã probabilitatea acordãrii ajutorului. Indivizii care se simt
competenþi într-o situaþie specificã cred cã pot reduce costurile potenþiale ale comportamentului de ajutorare ºi, ca atare, sunt dispuºi sã acorde ajutor.
Psihologii au studiat comportamentul de ajutorare din raþiuni practice. Cercetãrile s-au
concentrat asupra determinanþilor situaþionali ai acestui tip de comportament. Dacã ºtim,
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de exemplu, ce anume inhibã intervenþia individului în situaþiile de urgenþã, putem interveni
pentru amplificarea solidaritãþii sociale.

3.2. Comportamentul agresiv
Cele mai multe comportamente agresive sunt comportamente antisociale. În cele ce
urmeazã, noi le vom trata din acest punct de vedere. Totuºi, trebuie sã menþionãm cã, în
unele cazuri, agresiunea este valorizatã de societate (de pildã, atunci când individul trebuie
sã lupte pentru a-ºi apãra þara), devenind un comportament prosocial.
Comportamentul agresiv este comportamentul desfãºurat cu intenþia de a face rãu
altei persoane.
Ca ºi în cazul comportamentului de ajutorare, intenþia este foarte importantã în aceastã
definiþie. De exemplu, chirurgul face incizii pacienþilor sãi, dar intenþia lui este de a-i
vindeca. În aceste condiþii, comportamentul sãu nu este unul agresiv.

Cum aprecia]i pedeapsa fizic\ aplicat\ de un p\rinte copilului s\u? Crede]i c\ exist\
cazuri în care buna inten]ie poate justifica agresarea copilului de c\tre p\rinte?

a) Teorii asupra comportamentului agresiv
Explicaþiile privind comportamentul agresiv fac parte din douã mari clase: sunt fie de
facturã biologicã, fie socialã. Psihologii se intereseazã în mod prioritar de factorii sociali
ai agresiunii, deci construiesc teorii bazate pe învãþarea acestui comportament. Totuºi,
teoriile biologice nu pot fi ignorate. În fond, violenþa este o reacþie care þine mai mult de
corp decât de psihic.

Perspectiva biologicã
Teoriile biologice considerã agresivitatea o tendinþã înnãscutã de acþiune. Omul se
naºte cu porniri agresive. Agresivitatea ar fi, din acest punct de vedere, un instinct.
Instinctul este un model predeterminat de rãspunsuri la stimulii din mediu, rãspunsuri ce sunt controlate genetic.
Orice instinct are urmãtoarele caracteristici:
 este îndreptat spre un scop, sfârºeºte într-o consecinþã specificã;
 este benefic pentru individ ºi pentru specie;
 este adaptat la mediul normal;
 este prezent la toþi membrii speciei (deºi manifestarea poate sã difere de la individ
la individ);
 nu este învãþat pe baza experienþelor individuale;
 se dezvoltã pe mãsurã ce individul se maturizeazã.
Una dintre teoriile biologice cunoscute asupra agresivitãþii este teoria etologicã.
Etologia este o ramurã a biologiei care studiazã instinctele sau modelele fixe de acþiune.
156

CONDUITA PSIHOSOCIAL|

Potrivit etologilor, comportamentul animal trebuie cercetat atât în mediul fizic în care
evolueazã specia, cât ºi în mediul social. Comportamentul este determinat genetic ºi
controlat de selecþia naturalã.

Da]i exemple de instincte din lumea animal\.

Etologii au evidenþiat aspectele pozitive, funcþionale ale agresivitãþii. Instinctul agresiv
se aflã la baza unor funcþii vitale, ca protejarea teritoriului împotriva invaziilor, apãrarea
progeniturilor ºi competiþia sexualã în care se selecteazã cele mai puternice exemplare
pentru reproducere.
Konrad Lorenz, laureat al premiului Nobel, este cunoscut pentru analiza comportamentului agresiv uman din perspectiva etologiei. Potrivit lui Lorenz, manifestarea acestui
instinct la om este defectuoasã. În multe culturi, normele sociale reprimã orice formã de
agresiune. De aceea, impulsul este refulat pânã ce rãbufneºte puternic ºi deosebit de nociv.
La multe specii animale, agresivitatea este limitatã de anumite semnale de capitulare ºi
supunere din partea învinsului (posturi de supunere), ceea ce face ca învingãtorul sã
renunþe sã-ºi ucidã inamicul. În cazul speciei umane, aceastã inhibiþie s-a pierdut. De
multe ori, oamenii luptã la distanþã de inamicii lor, încât cei mai puternici nu pot vedea
posturile de supunere ale învinºilor.

Explicaþii sociale ºi bio-sociale ale comportamentului agresiv
Psihologii nu preþuiesc prea mult teoriile biologice, preferând teorii care pun accentul
pe procesul de învãþare ºi pe anumiþi factori din contextul social legaþi de agresivitate.
Frustrare ºi agresivitate. Teoria frustrare-agresiune a fost una dintre cele mai influente
din acest domeniu. Ea a fost propusã în 1939 de un grup de psihologi de la Universitatea
din Yale. În esenþã, este foarte simplã: se afirmã cã orice frustrare duce la agresiune ºi
orice comportament agresiv are la bazã o frustrare.
Frustrarea a fost definitã ca fiind orice eveniment ce interfereazã cu atingerea scopului.
Dacã vrem sã cumpãrãm o carte, dar nu avem destui
bani, vom resimþi lipsa banilor ca frustrantã. Dacã dorim sã
luãm o notã mare la examen, dar nu avem suficient timp sã
 instinct
ne pregãtim, ne vom simþi frustraþi. Dacã suntem obiºnuiþi
 frustrare
sã luãm cina la ora 19, dar nu e gata nici pânã la ora 20,
 furie
vom fi frustraþi. Toate aceste surse de frustrare pot produce
furie, ostilitate ºi comportament agresiv.
Furia este emoþia aflatã în strânsã legãturã cu agresivitatea, dar ºi cu frustrarea. Furia apare atunci când individul apreciazã anumite evenimente
ca ilegitime sau nejustificate. Când frustrarea este justificatã, persoana nu devine furioasã.

Crede]i c\ exist\ [i alte emo]ii care pot determina acte de agresiune?
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Psihologii de dupã rãzboi au arãtat cã existã ºi alþi factori în afara
frustrãrii care pot determina comportamentul agresiv. De altminteri,
imediat dupã publicarea teoriei în 1939 s-au gãsit critici care sã
observe cã frustrarea nu duce întotdeauna la agresiune, cã existã ºi
alte reacþii posibile: apatia, strigãtul de neputinþã etc. În plus,
frustrarea nu este prezentã ca factor cauzal în toate cazurile de
agresiune: de exemplu, un asasin plãtit nu a fost în nici un fel
frustrat de victimã.
Învãþarea socialã. Teoria învãþãrii sociale reprezintã o abordare
foarte influentã în psihologie, ce explicã procesele prin care: 1) se
achiziþioneazã un comportament sau o secvenþã de comportament;
2) se iniþiazã comportamentele; 3) se menþin modelele de comportament. Cel mai cunoscut psiholog din acest perimetru teoretic este
Albert Bandura, care a aplicat teoria învãþãrii sociale ºi în studierea agresivitãþii. Potrivit
lui Bandura, comportamentul social nu este înnãscut, ci învãþat de la modele adecvate (de
la pãrinþi, de la fraþii mai mari etc.). Accentul cade pe experienþele de învãþare ale
individului, care pot fi directe sau indirecte. Prin socializare, copilul învaþã comportamentul agresiv întrucât este
recompensat direct (învãþare directã) ori observã cã ceilalþi
 `nv\]are direct\
sunt recompensaþi pentru conduite agresive (învãþare
 `nv\]are indirect\
indirectã). Dacã, de exemplu, o fetiþã îi ia alteia ciocolata
(modelare)
ºi nimeni nu intervine, prima este recompensatã pentru
conduita agresivã, cãci are acum ciocolata.
Învãþarea prin experienþã indirectã se referã la achiziþionarea unui comportament,
achiziþionare ce urmeazã observaþiei cã un act fãcut de altul conduce la o recompensã. Am
putea folosi în locul conceptului de învãþare indirectã pe cel de imitaþie. S-a arãtat cã
oamenii nu imitã decât comportamente ce au fost recompensate. Copiii au tendinþa de a-i
imita pe pãrinþi, pe fraþi, pe colegii lor de la grãdiniþã ori de la ºcoalã. În plus, ei imitã 
ºi nu numai ei, dar ºi adulþii  comportamentele de pe ecranul televizorului.
Bandura a numit învãþarea indirectã modelare. El a efectuat multe experimente asupra
modelãrii (tendinþa persoanelor de a reproduce acþiuni, atitudini ºi rãspunsuri emoþionale
ale unor modele reale ori simbolice), reliefând uºurinþa cu care copiii repetã actele agresive
ale altora. Adulþii sunt modele agresive prin excelenþã pentru copii, dat fiind cã sunt
percepuþi ca responsabili ºi autoritari.
Albert Bandura,
psiholog social
american (n. 1925)

Ce leg\tur\ exist\ între socializare [i procesul de modelare?

b) Factori ai comportamentului agresiv
Factori personali
Tipul de personalitate. Este foarte simplu sã explicãm conduita agresivã prin personalitatea agresivã. Pentru fiecare dintre noi este uºor sã stabileasc\ diferenþe între cei pe
care-i cunoaºtem din punctul de vedere al agresivitãþii, apreciind cã unii sunt foarte
agresivi sau cã alþii sunt foarte puþin agresivi.
Cercetãrile din ultimii 25 de ani au demonstrat existenþa a douã tipuri fundamentale de
personalitate, tipul A ºi tipul B. Primul tip este mai predispus la boli coronariene.
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Persoanele din aceastã categorie sunt foarte active ºi mai curând irascibile. Ele se pot arãta
adesea agresive cu cei care intrã în competiþie cu ele.
Sexul. Sexul reprezintã o sursã importantã de diferenþe de agresivitate între indivizi. În
cursul procesului de socializare, bãieþii sunt încurajaþi pe cãi directe ori subtile sã se arate
agresivi, în vreme ce fetele sunt constant descurajate. Bãrbaþii manifestã incomparabil mai
multã violenþã fizicã ºi au atitudini mai agresive; totuºi, se considerã cã, din punctul de
vedere al violenþei verbale, femeile sunt la fel de agresive ca ºi bãrbaþii.

Factori de mediu
În privinþa acestora, cercetãtorii s-au aplecat cu deosebire asupra influenþei zgomotului,
cãldurii ºi aglomeraþiei. Fiecare dintre aceºti factori poate atinge niveluri care stimuleazã
comportamentul agresiv al individului.
Zgomotul amplificã agresivitatea numai pentru indivizii care au deja tendinþa de a
acþiona agresiv.
Temperatura. În ceea ce priveºte influenþa temperaturii asupra agresivitãþii, multe
studii aratã cã agresivitatea creºte pe mãsurã ce creºte temperatura. Potrivit statisticilor, în
zilele cãlduroase se comit mai multe crime decât în zilele mohorâte.
Aglomeraþia. S-a arãtat cã, în condiþii de aglomeraþie, un factor crucial îl constituie
percepþia subiectivã  aglomeraþia poate fi cu totul neplãcutã (în tramvai, la o orã de vârf)
sau plãcutã (la discotecã). Când aglomeraþia blocheazã îndeplinirea planurilor persoanei,
tendinþele agresive se accentueazã. În acelaºi timp, tendinþa de a pãrãsi situaþia constituie
o alternativã viabilã.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Care este diferenþa dintre comportamentele prosociale ºi cele antisociale?
Ce este altruismul?
Enumeraþi explicaþiile elaborate de psihologi asupra comportamentului de ajutorare.
În ce fel determinã empatia acordarea ajutorului?
Care sunt factorii cauzali ce se aflã la baza comportamentului social?
Cum se explicã apariþia efectului de trecãtor?
Daþi exemple de comportamente agresive valorizate de societate.
Expuneþi concepþia lui Konrad Lorenz asupra agresivitãþii umane.
Care este diferenþa dintre învãþarea directã ºi învãþarea indirectã a unui comportament?

4. Atitudinile sociale [i evolu]ia lor
4.1. Definire. Caracteristici
Aveþi o opinie despre pedeapsa cu moartea? Dacã ar fi sã vã pronunþaþi, aþi fi pentru sau
împotriva aderãrii României la Uniunea Europeanã? Aveþi o poziþie cu privire la impozite?
Cum vi se par manelele? Fiecare dintre noi are reacþii pozitive sau negative faþã de
anumite persoane, obiecte ºi idei din viaþa de zi cu zi. Aceste reacþii se numesc atitudini.
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Termenul atitudine existã ºi în limbajul comun. O definiþie simplã, dar mai puþin precisã
este urmãtoarea: atitudinile sunt reacþii pozitive sau negative faþã de diferite persoane,
obiecte ºi idei.

În ce contexte folosim în via]a de zi cu zi termenul atitudine? Da]i câteva exemple.

Psihologii definesc atitudinea astfel: o organizare relativ durabilã de credinþe,
sentimente ºi tendinþe comportamentale faþã de persoane, grupuri, obiecte ºi evenimente semnificative din punct de vedere social.
Cum rezultã din aceastã definiþie, atitudinea este o combinaþie de reacþii cognitive,
afective ºi comportamentale faþã de un obiect. Potrivit acestei definiþii, atitudinile sunt, în
parte, reacþii cognitive. Poziþia pe care o adoptãm faþã de un obiect depinde de gândurile
ºi credinþele noastre cu privire la acel obiect. În al doilea rând, atitudinile au o componentã
afectivã. A avea o atitudine faþã de un obiect înseamnã a-l evalua pozitiv sau negativ. În
sfârºit, atitudinile se caracterizeazã printr-un aspect comportamental, în sensul cã ne
creeazã predispoziþia de a ne comporta într-un anume fel faþã de o persoanã, un anumit
obiect, un eveniment.
Cum s-au dezvoltat aceste atitudini? Psihologul român A. Chircev a susþinut într-o
lucrare publicatã în 1941 cã atitudinile exprimate de un individ au un caracter social, sunt
determinate de natura mediului  fizic, biologic, social ºi cultural  în care acesta trãieºte
ºi acþioneazã, sunt învãþate prin interacþiunea cu diferite medii sociale (familie, clasã, grup
de prieteni). Atitudinile sunt sociale pentru cã individul se raporteazã la obiectele din
mediul sãu nu prin cunoaºterea obiectivã a situaþiilor, ci prin semnificaþia ºi valoarea pe
care le acordã diferitelor instituþii ºi realitãþi sociale.
Atitudinile au patru caracteristici fundamentale: 1) Se raporteazã întotdeauna la un
obiect. 2) Sunt evaluative (constituie aprecieri pozitive sau negative asupra unei persoane
sau obiect). 3) Sunt relativ durabile. 4) Sunt predispoziþii spre acþiune.

4.2. Formarea atitudinilor
Atitudinile nu sunt înnãscute, ci sunt învãþate. Învãþarea atitudinilor este o parte a procesului
de socializare ºi se produce fie prin experienþa directã cu obiectele sociale, fie prin
interacþiunea cu ceilalþi. Psihologii s-au strãduit sã înþeleagã procesele ce stau la baza
formãrii atitudinilor în general ºi au cercetat mai puþin formarea ºi dezvoltarea unor
atitudini specifice.
Multe dintre atitudinile oamenilor sunt produsul experienþei lor directe cu obiectele. E
posibil ca multora dintre noi atitudinea faþã de fructul kiwi sã ni se fi format când am
mâncat prima datã acest fruct. Experienþele iniþiale, pozitive sau negative, cu un obiect
contribuie la formarea atitudinilor faþã de acel obiect.
În alte cazuri, atitudinile se formeazã prin ceea ce
psihologul american Albert Bandura a numit învãþare observaþionalã sau modelare. Modelarea se referã la tendinþa
 atitudine
indivizilor de a reproduce acþiuni ºi atitudini ale unor modele
 modelare
din viaþa realã. Modelarea înseamnã învãþare prin observaþie:
indivizii învaþã noi atitudini nu din experienþa directã cu
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obiectele, ci observând rezultatele comportamentelor ºi atitudinilor altora. De pildã, fiul
unui pictor apreciat îºi va forma, foarte probabil, o atitudine pozitivã faþã de cariera în
domeniul artelor plastice.

Încerca]i s\ identifica]i persoanele care v-au influen]at cel mai mult atitudinile (p\rin]i,
profesori, colegi, personalit\]i pe care le-a]i cunoscut). Aprecia]i contribu]ia individual\ a
celor la care v-a]i gândit [i descrie]i direc]ia în care v-au influen]at.

4.3. Leg\tura dintre atitudine [i comportament
Întotdeauna legãtura dintre atitudine ºi comportament este atât de simplã pe cât am
descris-o mai sus? În viaþa de zi cu zi considerãm cã atitudinile influenþeazã în mod direct
comportamentele. Pare firesc sã presupunem cã atitudinea cuiva faþã de un partid politic
sau de un politician îi va determina nemijlocit comportamentul din cabina de vot.

Pentru a verifica legãtura dintre atitudine ºi comportament, un psiholog american a realizat
o cercetare relativ costisitoare. În deceniul al patrulea, în Statele Unite oamenii aveau
atitudini extrem de negative faþã de emigranþii asiatici, cu deosebire faþã de chinezi.
Psihologul de care vorbim a însoþit într-o cãlãtorie de trei luni un cuplu chinez, vizitând
peste 250 de restaurante ºi hoteluri. Deºi prejudecãþile faþã de asiatici erau foarte puternice,
cei doi chinezi au fost refuzaþi într-un singur restaurant. La întoarcerea din cãlãtorie,
psihologul a trimis scrisori tuturor patronilor restaurantelor ºi hotelurilor în care intraserã,
întrebându-i dacã ar accepta sã serveascã un cuplu de chinezi. Majoritatea covârºitoare a
rãspunsurilor au fost negative. Psihologul american a tras concluzia cã atitudinile declarate
de indivizi nu corespund totdeauna comportamentelor pe care ei le desfãºoarã.

Sã ne gândim la un individ care are o atitudine pozitivã faþã de cei sãraci, dar care nu
dã niciodatã bani cerºetorilor. De ce comportamentul sãu nu se aflã în acord cu atitudinea?
Este el cu adevãrat în dezacord cu atitudinea sa? Teoriile actuale din psihologie susþin cã
ceea ce face individul nu este totdeauna determinat de atitudinea lui generalã (simpatie ºi
compasiune faþã de cei sãraci), ci de atitudinea faþã de comportamentul specific (a agrea
sau nu donaþiile de bani cãtre sãraci). Comportamentul este influenþat nu numai de atitudini,
dar ºi de credinþele noastre despre ceea ce alþii considerã cã noi ar trebui sã facem (în
exemplul nostru, subiectul se întreabã cum vor aprecia ceilalþi faptul de a da bani unui
cerºetor ºi va desfãºura comportamentul numai dacã va ajunge la concluzia cã ceilalþi îl vor
evalua pozitiv în urma acestui comportament). În sfârºit, comportamentul este determinat
de intenþia individului de a se comporta într-un anume fel,
intenþie care, pentru o diversitate de motive (factori situaþionali, de exemplu), poate sã nu se îndeplineascã.
 atitudine fa]\ de
Legãtura dintre atitudine ºi comportament nu este a[adar
comportamentul
întotdeauna directã. Psihologul al cãrui experiment l-am redat
specific
mai sus a susþinut chiar cã atitudinile nu determinã compor inten]ie
tamentul. Cel mai adesea, atitudinile specifice influenþeazã
 valoare
comportamentul alãturi de credinþele noastre despre ceea
ce alþii considerã cã ar trebui sã facem ºi alãturi de intenþii.
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4.4. Valorile
Trãirile ºi relaþiile noastre cu alþii sunt determinate de valoarea pe care o atribuim
obiectului, persoanei, evenimentului. Valorile exprimã relevanþa pe care o are obiectul
pentru individ, criteriul sãu de alegere, organizarea principiilor dupã care acesta se conduce
în viaþã; ansamblul calitãþilor ce conferã unui lucru calitate, pentru care este apreciat
pozitiv, preþuit ºi considerat important. Valorile orienteazã ºi legitimeazã regulile sociale.
Valorile diferã de atitudini, ele sunt mai generale ºi mai abstracte. Valorile nu au un
obiect (ºtim cã referinþa la un obiect constituie esenþa atitudinii). Frumuseþea, cinstea,
curajul, generozitatea, egalitatea pot fi valori pentru un anumit individ. Ele servesc drept
standarde abstracte pentru dezvoltarea atitudinilor ºi pentru luarea deciziilor cu privire la
comportamente. Valorile sunt cele care organizeazã ºi controleazã atitudinile. Atitudinile
se dezvoltã în concordanþã cu valorile persoanei. Dacã avem cunoºtinþã de valorile persoanei, putem prezice atitudinile ei cu privire la un obiect specific.
De exemplu, atitudinea unei persoane faþã de o clãdire foarte frumoasã, însã nefuncþionalã este influenþatã de mãsura în care frumuseþea este o valoare pentru ea. Dacã
frumuseþea constituie o valoare pentru persoana respectivã, atunci faptul cã acea clãdire
este luminatã inadecvat sau faptul cã ascensoarele sunt prost dispuse nu o vor împiedica sã
dezvolte o atitudine pozitivã.

Încerca]i s\ alc\tui]i o list\ cu propriile valori. Pute]i preciza câteva atitudini determinate
de aceste valori?

4.5. M\surarea atitudinilor
Mãsurarea atitudinilor nu este o sarcinã uºoarã. Atitudinile nu sunt evidente, ca, de pildã,
înãlþimea unei persoane. Cum putem mãsura ceva care se aflã în mintea individului? Cea
mai simplã soluþie este aceea de a adresa întrebãri oamenilor cu privire la atitudinile lor
faþã de un anumit obiect.
Sondajele de opinie fac exact acest lucru: chestioneazã în mod direct oamenii cu
privire la atitudinile lor faþã de un partid politic, un anumit eveniment etc.
Scopul operaþiei de mãsurare este acela de a exprima atitudinea persoanei printr-o cifrã
(un scor numeric). Numai în felul acesta vom putea compara mai mulþi indivizi din punctul
de vedere al atitudinii lor faþã de un obiect, stabilind care
dintre ei au atitudini puternice ºi care atitudini mai puþin
 m\surare
conturate.
Pentru a mãsura atitudinile, psihologii construiesc chestio chestionar
nare. Maniera de a da rãspunsuri la întrebãrile din chestio scal\ de atitudine
nare este standardizatã  în cele mai multe cazuri, subiecþii
nu pot rãspunde decât folosind aºa-numitele scale de atitudine.
Iat\ un exemplu de întrebare înso]it\ de o scal\:
Care este opinia dumneavoastr\ în leg\tur\ cu intrarea României în structurile NATO?
1
nu sunt
deloc de acord
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3

4
neutru

5

6

7
sunt total
de acord

CONDUITA PSIHOSOCIAL|
Subiectul a c\rui atitudine este m\surat\ cu acest instrument r\spunde la întrebare
însemnând pe scal\ punctul care i se pare c\ exprim\ cel mai bine opinia sa. De pild\,
dac\ este un sus]in\tor înfocat al intr\rii ]\rii în NATO va alege punctul 7, dac\ este
convins de necesitatea ader\rii, dar are unele rezerve, va însemna 5 sau 6 etc. 7, 5 [i
6 se numesc în acest caz scoruri individuale [i ele reflect\ parametrul interior atât de
subtil pe care-l numim atitudine.

Scalele de atitudine ne ajutã sã cuantificãm atitudinile indivizilor  sã le exprimãm în
cifre ce semnificã intensitatea ºi orientarea lor. Aplicând o scalã precum cea de mai sus
unui grup de oameni  de pildã, unei clase de elevi dintr-un liceu , putem afla atitudinea
generalã a grupului faþã de obiectul social în cauzã  respectiv, faþã de intrarea României
în NATO. Pentru aceasta, vom face media aritmeticã a rãspunsurilor (scorurilor) individuale. Dacã, de exemplu, vom obþine o medie de 6,2, vom putea trage concluzia cã clasa
de elevi investigatã de noi are o atitudine favorabilã faþã de aderarea la NATO.
Am prezentat cel mai simplu tip de scalã de atitudini. Altele, mai complexe, mãsoarã
atitudinile cu o mai mare acurateþe. În afara chestionarelor ce conþin scale, psihologii
folosesc pentru mãsurarea atitudinilor observarea directã a comportamentelor subiecþilor
(dat fiind cã, în general, comportamentul indicã atitudinile) ºi mãsurãtori fiziologice. În
acest ultim caz, se mãsoarã ºi apoi se comparã bãtãile inimii subiectului (ca indicator
fiziologic) în prezenþa unui obiect neutru ºi în prezenþa obiectului atitudinii sale.

4.6. Schimbarea de atitudine
În viaþa cotidianã, individul este foarte frecvent þinta unor mesaje persuasive din partea
celorlalþi ºi, la rândul sãu, încearcã sã-i influenþeze pe cei aflaþi în interacþiune cu el.
Firmele care-ºi laudã produsele ori politicienii care-ºi expun opþiunile nu fac decât sã
încerce sã ne schimbe atitudinile. Pentru fiecare dintre noi, interacþiunile sunt prilejuri de
a-l influenþa pe celãlalt, de a-l determina sã-ºi schimbe gândurile ºi sentimentele, în
speranþa cã aceste modificãri vor conduce la comportamente favorabile nouã.

Aminti]i-v\ când a]i încercat ultima dat\ s\ convinge]i pe cineva s\ fac\ sau s\ cread\
ceva. În ce a constat demersul vostru persuasiv?

Atunci când dorim sã schimbãm atitudinea cuiva în legãturã cu un obiect, comunicãm
cu el. De aceea, psihologia studiazã schimbarea de atitudine din punctul de vedere al
comunicãrii persuasive, punând în evidenþã condiþiile în care mesajul persuasiv poate sã
aibã impact. Teoriile elaborate de psihologii sociali din acest domeniu disting patru
componente ale situaþiei de influenþã  sursa (comunicatorul sau transmiþãtorul mesajului),
mesajul, canalul de comunicare ºi þinta (sau receptorul)  ºi explicã succesul persuasiunii
în funcþie de caracteristicile fiecãreia.

a) Caracteristicile sursei de influenþã ºi impactul sãu
În fiecare zi, oamenii sunt bombardaþi cu numeroase mesaje persuasive. Cercetãrile
psihologilor au dovedit cã reacþiile la mesaje depind de caracteristicile celui ce transmite
independent de valoarea mesajului. Sursa poate fi o persoanã, o instituþie, o grupare socialã.
ªtim din viaþa de zi cu zi cã unor indivizi le vine foarte uºor sã-i influenþeze pe alþii 
sunt deci surse eficiente. Dar ce anume face ca o sursã sã fie eficientã?
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Credibilitatea
Pentru ca un mesaj sã aibã eficienþã, se pune o problemã
 credibilitatea sursei
importantã privind sursa de comunicare: este aceasta credi atractivitatea sursei
bilã? Inspirã încredere, este bine informatã, este obiectivã?
Impresioneazã auditorul sau îl lasã rece? S-a observat cã
oamenii sunt dispuºi sã-ºi schimbe atitudinile numai atunci
când argumentele sursei sunt garanþii ale unui beneficiu (pe plan intelectual, afectiv)
care va conduce la dobândirea unor avantaje (creºterea valorii personale, un status social
mai înalt, satisfacþii profesionale, confort psihic superior). Dacã individul nu acordã credit
sursei de informaþii, el îºi organizeazã o strategie de rezistenþã la presiunea emiþãtorului de
mesaje. Credibilitatea sau puterea de convingere a sursei este un determinant important în
schimbarea de atitudine.
Dupã al doilea rãzboi mondial, la universitatea americanã Yale a fost iniþiat un program
foarte complex de cercetãri în domeniul schimbãrii de atitudine.

Cercetãrile asupra credibilitãþii sursei încep cu un experiment în cadrul cãruia douã grupuri
de subiecþi americani citeau un articol de ziar ce pleda pentru fabricarea de submarine
nucleare. În cazul unuia dintre grupuri, articolul era semnat de un foarte cunoscut fizician
american; subiecþilor din celãlalt grup li se spunea cã el provine din ziarul sovietic Pravda
(era perioada Rãzboiului Rece, perioada în care Statele Unite ºi Uniunea Sovieticã au avut
interese opuse). Bineînþeles, subiecþii din primul grup au manifestat un acord mai vãdit cu
mesajul, cãci sursa era foarte credibilã, în vreme ce al doilea grup a respins mesajul
(reamintim cã mesajul era absolut identic pentru cele douã grupuri, cu singura deosebire
cã ele aveau precizate douã surse diferite).

Pentru ca o sursã sã fie credibilã, ea trebuie sã aibã douã calitãþi: sã fie competentã ºi
sã fie demnã de încredere. Competenþa sau expertiza se referã la numãrul cunoºtinþelor
teoretice ºi practice în domeniu. Cei ce par sã ºtie foarte
multe vorbesc repede ºi coerent, dau dovadã de inteligenþã,
 surs\ competent\
obþin influenþã în virtutea competenþei. În afara situaþiilor
 surs\ demn\
deosebite, când ne contrazic în privinþa unor chestiuni
foarte importante pentru noi, tindem sã acceptãm opiniile
de `ncredere
experþilor.
Totuºi, competenþa nu este suficientã. Pentru a fi credibil, expertul trebuie sã fie ºi demn de încredere, adicã dornic cu adevãrat sã spunã ceea
ce ºtie. Dacã receptorii de mesaj (publicul-þintã) cred cã sursa competentã are ceva de
câºtigat obþinând influenþã, ace[tia nu mai acordã încredere sursei. De aceea, oamenii sunt
puternic impresionaþi de sursele care par sã argumenteze împotriva propriilor interese. La
fel, ei sunt mai uºor influenþaþi când cred cã au auzit întâmplãtor un mesaj persuasiv.

Atractivitatea
Cu cît o sursã este mai simpaticã, mai atractivã, are mai mult farmec personal, cu atât
va obþine mai multã influenþã. De aceea, intenþia fireascã a celui ce vrea sã influenþeze este
de a se face simpatizat, de a face þinta sã nutreascã sentimente pozitive faþã de persoana lui.
Indivizii sunt atraºi de cei care sunt atractivi fizic sau de cei ce le sunt similari  iar
aceste caracteristici ale sursei pot contribui ºi la succesul mesajului persuasiv. Majoritatea
reclamelor TV fac apel la fete frumoase, în temeiul ideii cã frumuseþea are putere persuasivã.
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a) Gândi]i-v\ la câteva reclame TV în care nu apar fete frumoase. Pe ce se bazeaz\
for]a lor persuasiv\?
b) Încerca]i s\ identifica]i care sunt cele mai importante tr\s\turi personale prin care unii
colegi din clasa voastr\ î[i exercit\ influen]a: competen]a într-un domeniu, faptul c\
spun totdeauna adev\rul, farmecul lor personal? Ierarhiza]i aceste tr\s\turi pentru
câ]iva dintre colegii vo[tri. Care sunt calit\]ile prin care s-au impus?

b) Caracteristicile mesajului
Mesajul exercitã o influenþã importantã asupra auditoriului. De unde rezultã puterea
acestuia de a cultiva idei sau atitudini noi? Cum trebuie sã se înfãþiºeze mesajul pentru a
fi uºor înþeles ºi acceptat? Ce calitãþi i se cer pentru a nu trezi resentimente? Este de
preferat un mesaj care sã prezinte doar argumente favorabile sau e mai eficient mesajul
care prezintã ºi dezavantajele unei decizii?
Mesajul poate provoca o stare de încredere, plãcere, confort psihic sau, dupã caz, de
teamã. Ambele tipuri de mesaj pot provoca schimbarea atitudinii. Specialiºtii în domeniul
reclamei se preocupã, deopotrivã, de organizarea informaþiei ºi de modul în care mesajul
este transmis.

Cantitatea de informaþie
Cercetãrile asupra mesajului persuasiv i-au interesat întotdeauna pe cei ce lucreazã în
domeniul reclamei comerciale. Ei s-au întrebat, de exemplu, dacã mesajul trebuie sã fie de
duratã, sã invoce multe fapte ºi sã expunã multe argumente sau dimpotrivã. De obicei,
mesajele lungi ºi care par bine informate conving auditoriul care nu este foarte atent ºi care
poate sã-ºi spunã: Cel ce vorbeºte a spus multe lucruri, deci cunoaºte foarte bine
problema, deci are dreptate. Atunci când þinta este foarte atentã la ce se spune, mesajele
lungi au succes cu condiþia ca informaþia sã fie realã ºi de bunã calitate. Dar dacã se
vorbeºte mult fãrã sã se spunã mare lucru, atunci încercarea de influenþare poate sã se
soldeze cu un eºec.
Mesajul patetic
 cantitate de
Mesajele patetice sunt cele care fac apel la sentimentele
informa]ie
celui ce urmeazã sã fie influenþat. De aceea, ele pun

mesaj patetic
problema rolului emoþiei în procesul de persuasiune. S-a
studiat, de exemplu, impactul mesajelor care utilizeazã
ameninþãri ºi provoacã frica. Astãzi se considerã cã astfel
de mesaje sunt eficiente, dar numai dacã ele conþin ºi instrucþiuni pentru eludarea pericolului. De exemplu, filmele ce militeazã împotriva fumatului sunt mai eficiente atunci
când prezintã cazuri de cancer decât atunci când expun statistici, dar este important sã se
menþioneze ºi felul în care fumatul poate fi abandonat.
Totodatã, mesajele care provoacã emoþii pozitive pot fi eficiente.

1) Examina]i un set de zece reclame transmise de posturile de televiziune. Încerca]i s\
aprecia]i care v-au impresionat [i convins mai mult. Prin ce mijloace au reu[it acest lucru?
2) G\si]i, în reclamele TV, mesaje scurte [i lungi. Explica]i eficien]a fiec\ruia.
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c) Canalul de comunicare
Mesajele pot fi transmise utilizând mai multe modalitãþi de comunicare: discursul,
conferinþa, prezentarea fãcutã de un expert; ziarul sau revista în care este inserat anunþul
publicitar sau anunþul de atitudine; radioul, prin dezbateri de idei sau reclame; videoclipuri transmise prin televiziune.
Alegerea modalitãþii de comunicare a unui mesaj depinde de caracteristicile acestuia ºi
de publicul cãruia îi este adresat. Un public cultivat preferã prezentarea doctã, faþã în faþã,
fãcutã de un expert care prezintã avantajele ºi dezavantajele unei noi atitudini. Mesajele
transmise prin media au eficacitate dacã sunt repetate ºi sunt ingenios realizate, venind în
întâmpinarea aºteptãrilor publicului, oferindu-i ºansa confortului psihic ºi a schimbãrii
imaginii de sine.

d) Caracteristicile þintei
Este de la sine înþeles cã succesul unui demers de influenþare depinde de caracteristicile de
personalitate ale celui care recepþioneazã mesajul. Dar aceasta nu este o dependenþã simplã,
întrucât impactul þine ºi de situaþia în care se aflã persoana. Psihologii au ajuns la concluzia
cã existã foarte puþini indivizi care sã fie în mod constant foarte uºor sau foarte greu de
influenþat.
Totuºi, se considerã cã anumite caracteristici ale persoanei-þintã, conjugate cu anumite
caracteristici ale situaþiei, conduc la o influenþã mai mare sau mai micã. De exemplu, doi
psihologi sociali americani au stabilit cã oamenii diferã între ei în funcþie de disponibilitatea
lor de a se angaja în activitãþi cognitive care presupun efort ºi concentrare. Ei au construit
o scalã care mãsoarã ceea ce au numit nevoia de efort cognitiv. Celor care înregistreazã
scoruri mari la un astfel de test le place sã rezolve probleme dificile ºi sã analizeze atent
situaþiile. S-a demonstrat cã astfel de subiecþi pot recepta un mesaj care conþine multã
informaþie, pentru cã ei se vor concentra asupra conþinutului mesajului într-o situaþie de
persuasiune. Invers, subiecþii care nu au o nevoie mare de efort cognitiv nu vor analiza
atent mesajul, dar ei pot fi influenþaþi, de exemplu, de faptul cã sursa este foarte simpaticã.
În afara caracteristicilor de personalitate, într-o situaþie de influenþã devin foarte
importante expectanþele þintei, ceea ce receptorul mesajului se aºteaptã sã se întâmple.
Dacã, de exemplu, þinta se aºteaptã sã încerce cineva sã-i schimbe atitudinile, atunci va
rezista activ acestei încercãri.
Simplul fapt de a cunoaºte intenþia cuiva de a ne schimba atitudinea naºte o reacþie de
împotrivire. Aceasta se întâmplã deoarece oamenii încearcã sã-ºi menþinã libertatea de
gândire ºi de acþiune (potrivit teoriei reactanþei psihologice). Când le este ameninþatã
libertatea, oamenii devin motivaþi sã o restabileascã. În cazul avertizãrii asupra încercãrii
de persuasiune, are loc tocmai o astfel de reacþie.

1.
2.
3.
4.
5.
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Ce sunt atitudinile ºi care sunt caracteristicile lor?
Cum poate determina o atitudine un anumit comportament?
Ce diferenþã existã între valoare ºi atitudine?
Cum putem mãsura atitudinile?
Cum putem schimba atitudinile? Care sunt factorii ce intrã în joc?
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