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 România, oamenii de ºtiinþã sunt nevoiþi sã lucreze într-un
mediu extrem de arid ºi ostil, care le afecteazã foarte mult
performanþele profesionale. Pentru a face ceva mai mult decât
simpla menþinere a liniei de plutire, ei trebuie sã gãseascã �oaze
de verdeaþã�. Din fericire, am avut privilegiul sã beneficiez de
douã astfel de oaze, una intelectualã ºi cealaltã afectivã. Prima
este reprezentatã de douã burse importante - H. F. Guggenheim
Dissertation Award ºi Fulbright Junior Award - care mi-au oferit
resursele necesare pentru realizarea unei documentãri ºtiinþifice
adecvate. Accesul la o vastã bibliografie ºi contactul cu o serie
de specialiºti de elitã au fãcut posibilã o întreprindere care este
extrem de dificil de realizat la noi, mai ales în ºtiinþele sociale.
A doua este o oazã de liniºte ºi pace ºi o datorez înþelegerii ºi
iubirii venite din partea soþiei ºi fiicei mele, Mariana ºi Alexandra.
Lor le dedic aceastã carte.





1. Introducere

Omul pare implicat într-o continuã campanie electoralã. Îºi spune
fãrã modestie homo sapiens sapiens, lanseazã în spaþiu sonde care
difuzeazã muzicã de Bach ºi au inscripþionate în aur cunoºtinþe funda-
mentale, se prezintã drept alesul zeilor, stãpânul naturii, specia cea mai
evoluatã, frumosul frumoºilor, deºteptul deºtepþilor. În sfârºit, face
eforturi serioase sã convingã întreg Universul cât de special este el. Ca
orice actor politic versat, omul îºi ascunde însã partea urâtã. Nu pentru
cã aceastã laturã existã pur ºi simplu. Doar e uºor sã ierþi greºelile
mãrunte. Dimpotrivã, o ascunde pentru cã ea este la fel de impre-
sionantã, poate chiar mai impresionantã decât latura lui frumoasã. Omul
care salutã poate sã ºi ameninþe. Omul care mângâie poate sã ºi loveascã.
Omul care creeazã poate sã ºi distrugã. Omul care trimite maºini
complicate sã parcurgã milioane de kilometri de neant cosmic trimite ºi
milioane dintre semenii sãi în neantul morþii. ªi nu mã gândesc în
primul rând la rãzboi. Vorbesc despre milioanele de evrei uciºi de naziºti,
despre milioanele de chinezi uciºi de japonezi, despre milioanele de
armeni uciºi de turci, despre milioanele de cambodgieni uciºi de khmerii
roºii, despre zecile de milioane de sovietici uciºi de regimul stalinist sau
despre sutele de mii de tutsi uciºi de hutu (în Rwanda). Vorbesc deci
despre sutele de milioane de oameni uciºi de-a lungul timpului din
cauza apartenenþei lor etnice, naþionale, religioase sau politice.

Care e problema noastrã? Cum putem fi capabili de atâta rãu? Am
fost fãcuþi dupã chipul ºi asemãnarea Diavolului ºi nu ni s-a spus? Când
încercãm sã rãspundem la astfel de întrebãri simþim adesea nevoia sã
invocãm intervenþia unor cauze extraordinare. Spunem �Hitler� ºi ni se
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pare cã înþelegem Holocaustul. Spunem �Stalin� ºi ni se pare cã înþelegem
ororile comunismului. Oricât ne-ar inspira însã astfel de explicaþii
simpliste, senzaþia reconfortantã cã putem înþelege uºor fenomene complexe
ºi cã e nevoie de circumstanþe extraordinare pentru ca omul sã comitã
acte violente, adevãrul e cã rãspunsurile bune sunt mult mai greu de
gãsit. Tocmai de aceea nu întâlnim prea uºor oameni de ºtiinþã care sã
se laude cã au la îndemânã cea mai potrivitã soluþie. Mai degrabã, cei
mai mulþi recunosc cã pot prezenta doar o anumitã perspectivã asupra
acestor fenomene, iar dacã dorim o viziune mai cuprinzãtoare sã trecem
obligatoriu ºi pe la tarabele altor teorii ºi discipline.

În rândul acestor oameni de ºtiinþã existã o categorie care nu cred cã
trebuie sã apelãm întotdeauna la cauze ieºite din comun pentru a explica
violenþa intergrupalã. Dimpotrivã, ei cred cã în spatele unor efecte
sociale grave pot sta gândurile, sentimentele ºi comportamentele coti-
diene ºi banale ale fiecãruia dintre noi. Ei vãd rãul social ca pe un fel
de cancer care apare nu pentru cã o cauzã specialã a intervenit brusc ºi
puternic, ci pentru cã o serie de procese mãrunte au acþionat pe o
perioadã mai lungã de timp. De asemenea, nu se concentreazã doar
asupra formelor spectaculoase de manifestare a conflictelor intergrupale,
ci cautã sã elaboreze modele generale, care sã ne ajute sã înþelegem un
spectru mult mai general de fenomene, incluzând ºi forme mai puþin
vizibile de discriminare intergrupalã. Cu alte cuvinte, ei vor sã elaboreze
teorii care sã ne ajute sã înþelegem, în acelaºi timp, pe nazistul care
ucidea fãrã remuºcãri zeci de mii de evrei, pe teroristul care aruncã în
aer autobuze cu copii, dar ºi pe angajatorul care nu promoveazã un
angajat competent întrucât este femeie ºi pe profesorul care acordã mai
puþinã atenþie elevilor aparþinând unor minoritãþi defavorizate.

Aceºti oameni de ºtiinþã extrem de ambiþioºi sunt psihologii sociali.
Pentru a înþelege relaþiile intergrupale, psihologii studiazã ceea ce
gândim, simþim ºi facem ca membri ai diverselor grupuri sociale. Una
dintre principalele regularitãþi pe care le-au descoperit pânã acum este
cã tindem cel mai adesea sã favorizãm propriul grup (in-grup) iar în
unele circumstanþe sã defavorizãm grupurile din care nu facem parte
(out-grupurile). Cu alte cuvinte, nu prea suntem obiectivi când e vorba
sã judecãm grupurile sociale. Dimpotrivã, tindem sã credem, de pildã,



15INTRODUCERE

cã �noi� suntem inteligenþi ºi harnici, pe când �ei� sunt proºti ºi leneºi,
tindem sã ne admirãm ºi sã ne lãudãm, dar sã-i dispreþuim ºi sã-i
denigrãm, sã þinem cu ai noºtri, dar nu cu ai lor, sã-i ajutãm pe ai
noºtri, dar nu pe ai lor º.a.m.d. Este vorba despre o tendinþã universalã
ce se manifestã indiferent dacã e vorba despre grupuri naþionale, despre
echipe de fotbal, universitãþi rivale sau orice alte tipuri de grupuri sociale.
Când pãrtinirea se referã la gândurile noastre literatura de specialitate
vorbeºte despre stereotipuri, când se referã la emoþiile ºi sentimentele
noastre foloseºte termenul �prejudecãþi�1, iar când se referã la compor-
tamente foloseºte termenul �discriminare� (Hewstone, et al. 2002;
Mackie ºi Smith, 1998). Majoritatea psihologilor sunt de acord cã
aceste forme de pãrtinire joacã un rol fundamental în dinamica disputelor
sau conflictelor intergrupale, în sensul cã cei care au stereotipuri ºi
atitudini adverse puternice se comportã în mai mare mãsurã discrimi-
nativ faþã de membrii grupurilor stigmatizate (Fiske et al., 2002).

În volumul de faþã voi prezenta perspectiva psihologilor sociali
asupra laturii cognitive, �reci�, a pãrtinirii intergrupale. Voi trata deci
despre stereotipuri, despre cum sunt reprezentate în mintea noastrã,
cum se formeazã, cum le folosim, cum le menþinem, cum le schimbãm
ºi cum le mãsurãm. Aceastã tematicã reprezintã un domeniu aflat în
plinã efervescenþã ºi expansiune, care a oferit pânã acum foarte mult
lumii din punct de vedere ºtiinþific ºi va oferi, cu certitudine, ºi mai
mult în viitor, ajutându-ne sã înþelegem mai bine relaþiile intergrupale.
Subiectul este prea puþin familiar la noi, chiar ºi printre specialiºti, ºi
meritã sã fie cunoscut, mai ales pentru cã ne poate ajuta sã vedem într-o
luminã nouã multe dintre problemele care afecteazã societatea româneascã.

Înainte de a intra în miezul problemei mi se pare necesar sã expli-
citez, foarte pe scurt, o serie de opþiuni care au stat la baza construcþiei
acestui volum. În primul rând, am ales sã mã concentrez mai ales
asupra teoriilor ºi modelelor contemporane despre stereotipuri, pentru

1. În limba românã termenul �prejudecatã� (en. prejudice) ne duce cu gândul
la judecãþi preconcepute, deci are o conotaþie cognitivã, nu afectivã. Din
acest motiv folosirea termenului în sensul încetãþenit în psihologia socialã
este contraintuitivã pentru cititorul român. În cadrul acestui volum voi folosi
frecvent expresia �atitudini adverse� în locul termenului �prejudecãþi�.
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a oferi o imagine cât mai vie ºi dinamicã a cercetãrilor din domeniu. În
al doilea rând, întrucât studiile de cogniþie socialã sunt cele mai populare
în literatura contemporanã, dar ºi cel mai puþin cunoscute la noi, am
decis sã dau cezarului ce-i al cezarului ºi sã le acord un rol dominant în
economia lucrãrii. Am avut însã grijã sã descriu ºi alte orientãri teoretice
importante ºi sã sugerez care sunt punctele tari ºi slabe ale fiecãrei
abordãri. În al treilea rând, întrucât literatura de psihologie socialã nu
este tocmai accesibilã, am încercat sã uºurez sarcina cititorului prin
folosirea unui limbaj simplu ºi clar. În cazul modelelor mai ermetice nu
am ezitat sã introduc exemple cât mai intuitive care sã lege ideile
abstracte de imagini concrete, uºor de înþeles.

Structura lucrãrii urmeazã, cu mici excepþii, clasificarea adoptatã de
principalele sinteze teoretice din domeniu (de exemplu, Hamilton ºi
Sherman, 1994; Hilton ºi von Hippel, 1996). Pentru început voi prezenta
un scurt istoric al stereotipurilor, unde accentul este pus pe relevarea
legãturilor dintre evenimentele socio-istorice importante ºi orientarea
teoreticã a cercetãrilor din domeniu. Urmeazã descrierea principalelor
modele de reprezentare a stereotipurilor ºi a motivelor pentru care avem
stereotipuri. Apoi, voi arãta felul în care diverºi factori cognitivi, moti-
vaþionali, de personalitate ºi sociali contribuie la formarea stereotipurilor,
dupã care expunerea se va îndrepta spre modul în care sunt folosite
stereotipurile în interacþiunile sociale cotidiene ºi în care afecteazã ele
impresiile ºi comportamentele noastre. În continuare, voi preciza felul în
care procesele noastre psihologice contribuie la menþinerea stereotipurilor,
dar necesare pentru schimbarea lor în sens pozitiv. În final, voi introduce
principalele metode utilizate de psihologi pentru a mãsura stereotipurile.
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2. Scurt istoric

Putem identifica douã etape esenþiale în evoluþia gândirii despre
percepþia intergrupalã: una veche, naturalistã ºi reificatoare, ºi alta
recentã, scepticã ºi prudentã. Prima crede în puterea raþiunii de a
descoperi ºi explica adevãratele trãsãturi ale grupurilor umane ºi, din
acest motiv, nu vorbeºte deloc despre stereotipuri. Cealaltã crede cã
putem avea doar opinii despre aceste trãsãturi ºi, în consecinþã, cã
putem vorbi doar despre stereotipuri.

Etapa iniþialã a fost marcatã deci de convingerea cã putem observa
ºi judeca trãsãturile diverselor grupuri sociale la fel de clar ºi de
obiectiv cum percepem atributele unor categorii naturale. Aceastã con-
cepþie a caracterizat o perioadã istoricã foarte lungã, ce coboarã pânã în
Antichitate. De pildã, în lucrarea De aere, aquis et locis Hipocrate din
Chios afirma cã trãsãturile popoarelor diferã în funcþie de zona geogra-
ficã în care trãiesc ºi de regimurile lor politice. Mai exact, celebrul
autor susþinea cã anotimpurile invariabile ca temperaturã din Asia îi fac
pe locuitorii acestor zone laºi ºi indolenþi, în timp ce europenilor, care
trãiesc în locuri cu variaþii mari de temperaturã de la un anotimp la
altul, le este ºlefuit un caracter curajos, pasional, sãlbatic ºi nesociabil.
La influenþa factorilor fizici s-ar adãuga ºi efectele organizãrii politice:
europenii, care trãiesc în democraþii, ar fi mai curajoºi decât asiaticii,
care trãiesc în regimuri monarhice, iar aceastã diferenþã s-ar datora
faptului cã într-o democraþie oamenii luptã pentru propriile lor interese
ºi beneficii, pe când într-o monarhie ei sunt niºte sclavi care luptã
pentru interesele celor care îi conduc.
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Secole bune mai târziu, o serie de autori ca D�Argens, Diderot,
Helvetius, Hume, Montesquieu sau Rousseau au încercat ºi ei sã descrie
ºi sã explice �caracterul naþional� al popoarelor, avansând modele
similare celor propuse de Hipocrate, adicã axate pe explorarea rolului
pe care factorii fizici ºi sociali îl joacã în determinarea personalitãþii
grupurilor umane mari. Uneori, abordãrile lor sunt destul de complexe,
cum ar fi cazul lui Montesquieu, care explica �spiritul general� al
naþiunilor prin interacþiunea unei multitudini de factori interdependenþi
ca moravurile, regimul politic, istoria, clima, obiceiurile ºi cutumele etc.
Alteori acestea sunt mai simpliste ºi descrierea popoarelor se face în
termeni stereotipici, cum ar fi cazul lui Helvetius sau Hume. De exemplu,
deºi Hume era împotriva acelora care cred cã putem privi toþi membrii
unui popor prin prisma unei anume trãsãturi, opina totuºi cã fiecare
popor dispune de un set particular de trãsãturi ºi cã ne putem aºtepta la
diferenþe semnificative în acest sens. El credea, de pildã, cã elveþianul
obiºnuit e mai cinstit decât irlandezul obiºnuit sau cã francezul obiºnuit
e mai jovial decât spaniolul obiºnuit.

Dacã diferenþele decelate între europeni erau cel mai adesea mãrunte
ºi descriptive, putând fi subsumate la ceea ce Freud numea narcisismul
micilor diferenþe1, deosebirile �observate� între albi ºi alte rase umane
erau, în schimb, dramatice ºi implicau judecãþi de valoare. O distincþie
frecventã opunea rasele �natural� superioare raselor �natural� inferioare,
cum întâlnim, de altfel, chiar ºi la Hume. De observat cã diferenþierea
ierarhicã a raselor umane condamna practic la un statut inferior perma-
nent un mare numãr de oameni ºi deschidea calea aplicãrii unor tratamente
inumane asupra lor. Într-adevãr, dacã abilitãþile oamenilor sunt deter-
minate de biologia lor înseamnã cã indiferent ce ar face sau ce am face
ei nu-ºi vor putea depãºi limitele dictate de aceastã biologie. Iar dacã
natura a stabilit cã limitele lor sunt inferioare limitelor noastre, de ce
i-am trata ca pe egali ºi nu ca pe alte fiinþe care nu se ridicã la nivelul
nostru? Din pãcate, ideea cã anumite rase umane sunt, de fapt, subumane

1. Acest concept se referã la cazurile, nu puþine la numãr, în care unor
diferenþe imperceptibile între persoane sau grupuri li se acordã o importanþã
exageratã.
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a jucat un rol important ºi în gândirea ºtiinþificã occidentalã, inclusiv în
cea psihologicã. Relevant în acest sens este un studiu publicat de Thomas
Garth în Psychological Bulletin la începutul secolul XX, în care se
afirma cã rezultatele a 73 de studii asupra diferenþelor de inteligenþã
demonstrau superioritatea mentalã a rasei albe (Duckitt, 1992).

Totuºi, lucrurile aveau sã se schimbe dramatic, în primul rând
deoarece aceastã viziune a fost folositã pentru a justifica (unii ar spune
chiar cã a determinat) o serie de episoade negre din istoria omenirii,
cum ar fi dominarea colonialã, comerþul cu sclavi, sau nazismul.
Miºcãrile sociale împotriva acestor fenomene au determinat abando-
narea vechii paradigme ºi înlocuirea ei cu una radical opusã, care nu se
mai preocupa de problema cunoaºterii atributelor �reale� ale grupurile
sociale, ci de felul în care percepem trãsãturile unui grup ºi de conse-
cinþele sociale ale acestor percepþii. Introducerea conceptului de �stereotip�
pentru a desemna imaginile fixe ºi simpliste pe care le avem despre
diversele grupuri umane trebuie înþeleasã în acest context socio-istoric.
Oricum, este important sã înþelegem cã nu a fost vorba despre o simplã
rãsturnare de paradigmã disciplinarã, ci, mai degrabã, despre un ade-
vãrat rãzboi ideologic, care continuã ºi în prezent. De fapt, atitudinile
împotriva vechii concepþii sunt atât de puternice în Vest încât autorii
care afirmã cã existã diferenþe psihice ºi biologice importante între
diversele grupuri umane devin rapid personae non gratae în mediul
academic. Am sã dau douã exemple recente. În 1996, când profesorul
Chris Brand de la Universitatea Edinburgh a vrut sã lanseze o carte care
aborda problema diferenþelor intergrupale de inteligenþã din perspectiva
unui rasism ºtiinþific, cartea sa a fost retrasã de editurã, iar protestele
diverselor grupãri civice ºi ale studenþilor au dus la înlãturarea sa din
universitate. Anul acesta, Lawrence Summers, preºedinte al Universitãþii
Harvard, a avut ºi el parte de un tratament foarte dur în urma unui
interviu în care a afirmat, destul de timid, cã prezenþa redusã a femeilor
în ºtiinþe ºi inginerie nu se poate explica doar prin discriminarea socialã
la care sunt supuse, intervenind, probabil, ºi diferenþe genetice în
privinþa aptitudinilor. Chiar dacã Summers a avut grijã sã menþioneze
cã este vorba doar despre o speculaþie personalã ºi cã e nevoie de multe
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cercetãri pentru a lãmuri problema, afirmaþiile sale au provocat o
adevãratã furtunã în Statelle Unite (Rimer ºi Healy, 2005)1.

Trecând peste acest substrat ideologic, ce putem spune despre evoluþia
abordãrilor psihosociale în a doua etapã istoricã a gândirii despre
percepþia intergrupalã? Sintezele existente în literatura de specialitate
adoptã cel mai adesea clasificarea din 1981 a lui Ashmore ºi Del Boca,
autori care au identificat trei abordãri majore în acest domeniu: psiho-
dinamicã, socioculturalã ºi cognitivã (vezi Hamilton ºi Sherman, 1994).
În lucrarea de faþã am ales însã sã prezint o clasificare mai recentã,
propusã de John Duckitt, întrucât este mai detaliatã ºi, în plus, leagã
schimbãrile paradigmatice din psihologia socialã de contexte ºi eveni-
mente socio-istorice importante.

La început, studiile despre stereotipurile ºi atitudinile majoritarilor
faþã de grupurile minoritare au fost dominate de psihanalizã, iar aceastã
dominaþie s-a manifestat în douã etape. Prima, care a durat pânã în 1940,
aborda prejudecãþile albilor împotriva minoritãþilor prin prisma jocului
unor mecanisme de refulare, proiectare ºi deplasare a agresivitãþii
resimþite în urma unor frustrãri sociale majore. De pildã, în condiþiile
unei crize economice este foarte probabil ca oamenii sã acumuleze
multã agresivitate. Conform teoriilor psihodinamice, aceasta trebuie

1. La noi, se încearcã implementarea unor forme specifice etapei a doua pe un
fond arhaic, specific etapei întâi. Rezultatele sunt însã ineficiente, întrucât
nu existã o platformã comunã care sã facã posibilã o comunicare viabilã, ºi
nimeni nu pare sã-i sesizeze lipsa. Occidentalii nu înþeleg nicicum de ce
stereotipizãm ºi discriminãm aºa de uºor, iar noi nu-i putem înþelege de ce
investesc o grãmadã de bani în ONG-uri care se þin de acþiuni comice,
menite sã protejeze tot felul de drepturi ciudate ale minoritãþilor de tot
felul. Ei ne oferã soluþii fãrã ca noi sã percepem vreo problemã la care
aceste soluþii ar putea fi aplicate. Din aceastã cauzã, instrumentele pe care
ei le considerã indispensabile unei societãþi moderne, pentru noi apar ca
mofturi ale unei societãþii plictisite de prea multã bunãstare. Nu ºtiu cum ne
înþeleg occidentalii pe noi, dar, din perspectiva noastrã, este clar cã atâta
vreme cât ne concentrãm atenþia doar asupra manifestãrilor extreme de
genul feminismului ºi al �corectitudinii politice� nu avem cum sã înþelegem
manifestãrile mai serioase, dar mai puþin zgomotoase, ºi nici substratul lor
comun. Sper ca acest volum sã contribuie la o mai bunã apreciere a situaþiei.
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sã-ºi gãseascã un obiect asupra cãruia sã se elibereze, iar grupurile
minoritare pot reprezenta o þintã convenabilã.

Al doilea rãzboi mondial avea sã modifice acest mod de a privi
lucrurile. Amploarea atrocitãþilor naziste fãcea prea puþin plauzibilã
ideea cã asemenea fenomene ar putea fi consecinþa unor procese psihice
universale. Dimpotrivã, s-a crezut cã pentru a înþelege fenomene deosebite
trebuie sã apelãm la explicaþii bazate pe factori deosebiþi. Iar în acest
caz mulþi autori au fost convinºi cã genocidul s-a întâmplat deoarece
lucrurile o luaserã razna în minþile anumitor indivizi. În consecinþã,
teoriile, cel mai adesea tot de inspiraþie psihodinamicã, s-au întors spre
structuri psihice stabile, spre personalitate. Este perioada teoriilor
personalitãþii autoritariste a lui Theodor Adorno, a dogmatismului,
elaboratã de Rokeach, sau a personalitãþii tolerante, conceputã de Martin
ºi Westie, toate postulând trãsãturi de personalitate care identificau
indivizii mai susceptibili la stereotipizare socialã (Duckitt, 1992). De
exemplu, teoria lui Adorno ºi a colaboratorilor sãi considera cã un stil
parental marcat de o disciplinã rigidã ºi afecþiune condiþionalã determinã
un sindrom marcat de trãsãturi care predispun la atitudini ºi credinþe
stereotipice intense. Printre aceste trãsãturi regãsim un conformism
exagerat, intoleranþã, inabilitatea de a face faþã ambiguitãþii, insecuritate,
superstiþie, gândire simplistã etc. Conform teoriei autoritarismului,
avântul nazismului în Germania s-ar fi datorat faptului cã stilul parental
predominant în acea vreme în societatea germanã a creat o masã de
oameni dispusã sã-l urmeze cu fanatism pe Hitler. Pe scurt, s-a trecut de la
o focalizare pe procese psihologice universale, care aratã cum reacþionãm
cu toþii în anumite circumstanþe, la o focalizare pe factorii care îi
determinã pe anumiþi indivizi sã adere la prejudecãþi în mai mare
mãsurã decât oamenii obiºnuiþi.

Totuºi, cu timpul s-a observat cã stereotipurile ºi atitudinile adverse
nu pot fi explicate doar prin natura extremã a trãsãturilor de perso-
nalitate ale unor indivizi, întrucât, în anumite societãþi, întregul sistem
pare sã încurajeze discriminarea rasialã. Cu alte cuvinte, adevãrata
problemã ar fi reprezentatã nu de indivizi bolnavi, ci de societãþi
bolnave. De exemplu, era clar cã persistenþa prejudecãþilor ºi discri-
minãrii faþã de negri în SUA nu se putea datora doar indivizilor cu nivel
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ridicat de autoritarism care fãceau parte din Ku-Klux-Klan, ci se manifesta
în mult mai multe straturi ale societãþii. Ca urmare, cercetãtorii au
început sã se întrebe dacã nu ar fi mai potrivit sã se concentreze mai
mult asupra aspectelor normative ale prejudecãþilor în societãþile în care
aceste atitudini adverse aveau un nivel ridicat. Aºa cum existã norme
sociale explicite care ne determinã sã respectãm, de pildã, regulile de
circulaþie, pot exista norme implicite care sã ne constrângã sã privim
într-o luminã negativã un anumit grup social, iar dacã înþelegem cum se
formeazã, acþioneazã ºi se schimbã aceste norme atunci putem înþelege
ºi controla problema stereotipurilor.

Este evident optimismul inerent viziunii normative a stereotipurilor:
dacã esenþa problemei se aflã la nivelul normelor sociale, atunci schimba-
rea acestora prin intervenþii la nivel legislativ ar trebui sã conducã la
reducerea prejudecãþilor ºi a discriminãrii. Din pãcate, persistenþa
conflictelor interrasiale în ciuda unor astfel de politici sociale (de
exemplu, politica de desegregare din SUA) a contrazis aceste aºteptãri.
Ca urmare, s-a produs o nouã modificare de direcþie a cercetãrilor,
care, pentru a explica de ce stereotipurile ºi prejudecãþile sunt atât de
rezistente la schimbare, vizau acum variabile mai stabile, cum ar fi
factorii sociali structurali ºi conflictele de interes. Însã aceste abordãri,
care subliniau avantajele economice obþinute de grupurile dominante ca
urmare a susþinerii inegalitãþii sociale, au venit mai mult dinspre istorici
ºi sociologi, psihologii fiind mai puþin interesaþi ºi chiar nemulþumiþi de
aceastã viziune (Duckitt, 1992). De aceea, la începutul anilor �80, ei
aveau sã lanseze un rãspuns propriu, care a luat forma abordãrii cognitive.
În esenþã, cognitivismul considerã cã, pentru a afla de ce stereotipurile
ºi prejudecãþile sunt aºa de rãspândite ºi durabile, trebuie sã privim în
interiorul minþii umane ºi sã vedem dacã nu cumva procesele psihologice
lucreazã în aºa fel încât stereotipurile se pot naºte ºi menþine chiar în
absenþa unor diferenþe reale între grupurile umane. Într-adevãr, cerce-
tãrile au demonstrat cã cei care au crezut acest lucru au avut dreptate.

Ajunºi în acest punct nu mã aºtept sã aplaudaþi ºi sã credeþi cã prin
abordarea cognitivã s-au rezolvat toate problemele anterioare ale psiho-
logiei stereotipurilor. Dimpotrivã, dupã cum remarca Duckitt (1992),
succesiunea etapelor istorice descrise mai sus nu reflectã un progres
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sistematic al cunoaºterii fenomenelor investigate, ci doar rãspunsuri
parþiale oferite unor contexte sociale ºi istorice specifice. Noile teorii
despre stereotipuri ºi atitudini intergrupale iau locul celor vechi fãrã ca
acestea din urmã sã fie respinse sau puse serios la îndoialã în privinþa
asumpþiilor teoretice ºi implicaþiilor empirice. Unde alþii vãd evoluþie a
cunoaºterii ºtiinþifice, Duckitt vede modificãri cu determinare socio-istoricã
ale centrului de atenþie al cercetãtorilor (vezi ºi Mackie ºi Smith, 1998).
Abordarea cognitivã, la fel ca celelalte abordãri dinaintea ei, oferã
numai o viziune parþialã asupra stereotipurilor ºi atitudinilor adverse,
concentrându-se asupra întrebãrilor percepute ca demne de interes
(îndeosebi cele legate de procesele psihologice universale), dar ignorând
alte întrebãri care sunt totuºi esenþiale (de pildã, cele privind transmi-
terea socialã a stereotipurilor sau dimensiunea lor ideologicã).





3. Reprezentarea stereotipurilor

3.1. Cum reprezentãm stereotipurile?

Cum sunt reprezentate stereotipurile în minþile noastre? La ce ne
gândim când spunem �român�, �bãrbat�, �student� sau �miner�? Ne
gândim la atributele pe care trebuie sã le aibã cineva pentru a aparþine
uneia dintre aceste categorii? Ne apare în minte imaginea unui individ
anume, care stã pentru toatã categoria? Luãm câte ceva de la fiecare
dintre membrii categoriei pe care îi cunoaºtem ºi construim un model
abstract, ideal? Sau este reprezentarea noastrã, asemenea imaginii
formate pe cadranul unui ceas electronic, construitã din zeci de puncte
care, luate separat, nu spun nimic, dar care, împreunã, formeazã un
întreg comprehensibil?

Mulþi cercetãtori ar fi în stare de orice pentru un rãspuns bun la
astfel de întrebãri, ºi asta întrucât cel care înþelege aspectul psihologic
fundamental al reprezentãrii conceptelor va avea acces la aproape cam
tot ceea ce þine de formarea, funcþionarea ºi schimbarea lor. Totuºi,
dupã cum observau Hilton ºi von Hippel (1996), deºi teoriile despre
reprezentarea stereotipurilor sunt prezente implicit în aproape toate
cercetãrile din domeniu, puþine lucrãri au încercat sã specifice în detaliu
modelele reprezentaþionale, ceea ce face ca ele sã opereze mai mult ca
instrumente euristice în abordarea stereotipurilor decât ca subiecte de
studiu propriu-zise. Aceastã situaþie nu se explicã prin faptul cã psiho-
logii sociali ar fi mai comozi. Dimpotrivã, deoarece stereotipurile sunt
percepute în general ca structuri cognitive stocate în memorie care
afecteazã percepþia ºi comportamentul la nivel grupal, teoriile despre
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reprezentarea stereotipurilor se suprapun în mare parte teoriilor despre
reprezentarea structurilor cognitive sau a conceptelor în general. Or,
întrucât existã mulþi psihologi cognitivi care se ocupã cu problematica
reprezentãrii conceptelor, psihologii sociali nu trebuie, cel mai adesea,
decât sã preia teoriile ºi modelele acestora. E o muncã de echipã, ce
evitã redundanþa eforturilor ºtiinþifice.

Dar ce au aflat, pânã acum, psihologii despre reprezentãrile noastre?
Sunt douã veºti: una bunã ºi una proastã. Vestea bunã e cã psihologii,
ca persoane cumsecade ce sunt, au cãzut de acord cã, în ciuda nenumã-
ratelor ºi incredibilelor prostii de care suntem în stare, avem totuºi ceva
în cap. Politicienii pot rãsufla deci uºuraþi. Vestea proastã e cã acordul
psihologilor se opreºte aici, ºi de aici încolo încep disputele asupra
naturii reprezentãrilor cognitive. Majoritatea autorilor identificã patru
abordãri fundamentale: a prototipurilor, a exemplarelor, a teoriilor ºi
neurobiologicã. Prima crede cã reprezentãrile noastre sunt abstracte, a
doua cã sunt concrete, a treia cã depind de cunoaºterea noastrã prealabilã
despre lume, în timp ce a patra abordare priveºte reprezentãrile ca
distribuite în reþele conexioniste care funcþioneazã asemãnãtor reþelelor
de neuroni biologici. În cele ce urmeazã, voi descrie, pe scurt, aceste
abordãri. Voi include însã ºi alte puncte de vedere. În primul rând voi
descrie ºi abordarea clasicã, fãrã de care nu putem înþelege prea bine
abordãrile prototipurilor ºi exemplarelor, care au apãrut ca o reacþie la
neajunsurile sale. Voi vorbi apoi ºi despre modelele duale, care prezintã
o soluþie nouã, de compromis, în problema categorizãrii pe bazã de
asociaþii sau pe bazã de reguli. În fine, voi vorbi ºi despre teoria
sistemelor dinamice ºi teoria reprezentãrilor sociale, douã abordãri care
oferã perspective originale asupra reprezentãrii stereotipurilor ºi care
meritã cunoscute.

3.1.1. Definiþii

Din punct de vedere al abordãrii clasice, conceptele reprezintã definiþii
stocate în memorie, conþinând atribute individual necesare ºi colectiv
suficiente pentru determinarea apartenenþei categoriale. Aceasta înseamnã
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cã un obiect care are caracteristicile definitorii ale unei categorii trebuie
sã fie clasificat ca membru al categoriei, iar un obiect care nu are aceste
caracteristici nu trebuie clasificat ca membru al categoriei. Sunã foarte
simplu ºi clar: observi un obiect oarecare ºi, pentru a-i identifica
apartenenþa categorialã, consulþi definiþiile din memoria ta aºa cum ai
consulta un dicþionar (Schneider, 2004). Dacã proprietãþile care definesc
o categorie se potrivesc cu cele ale obiectului observat, atunci decizi cã
obiectul este membru al respectivei categorii.

Din pãcate, aceastã viziune este aplicabilã unui numãr redus de
obiecte, cum ar fi cele matematice, ºi mai puþin felului în care repre-
zentãm diversele categorii sociale, deoarece este dificil sã le specificãm
regulile definitorii. Este uºor sã defineºti ce este un triunghi ºi sã
clasifici precis obiectele care corespund acestei definiþii, dar e dificil sã
faci acelaºi lucru pentru categorii cum ar fi cea de �tânãr�, �român�,
�bogat�, �fericit� etc. O celebrã anecdotã filosoficã este ilustrativã în
acest sens. Dupã Diogene Laerþiu, Platon ar fi definit omul ca animal
biped fãrã pene, definiþie care a fost foarte apreciatã de contemporanii
sãi, mai puþin de un alt filosof, Diogene Cinicul. Acesta a jumulit un
cocoº ºi l-a prezentat public ca �omul� lui Platon. Bineînþeles, Platon a
fost nevoit sã-ºi modifice definiþia, adãugându-i atributul �cu unghii�.
Dacã Platon avea astfel de probleme, ce sã zicem de muritorii de rând?

Pe lângã acest neajuns, abordarea clasicã nu lasã loc pentru o
percepere inegalã a membrilor categoriei, deºi e clar cã oamenii trateazã
diferit membrii unei categorii. De exemplu, dacã trebuie sã ne gândim
la un mamifer este mai puþin probabil sã ne aparã în minte imaginea
unui liliac sau a unui delfin decât a unui câine sau urs, iar timpul
necesar pentru a stabili apartenenþa acestor animale la categoria mami-
ferelor diferã ºi el, deoarece nu le percepem ca exemple la fel de bune
ale acestei categorii. La fel stã situaþia ºi cu grupurile umane. Un studiu
recent arãta cã la americani asocierea dintre anumite grupuri etnice
(e.g., asiatici, negri) ºi categoria �american� este mai slabã decât
asocierea dintre grupul majoritar alb ºi aceeaºi categorie. Cu alte
cuvinte, când se gândesc la categoria lor naþionalã, americanii vãd alb
în faþa ochilor, nu galben sau negru (Devos ºi Banaji, 2005).
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În fine, studiile aratã cã apartenenþa categorialã e adesea neclarã,
aceleaºi obiecte fiind categorizate diferit de oameni diferiþi ºi chiar ºi de
aceiaºi indivizi în situaþii diferite, lucru dificil de explicat de abordarea
clasicã (Medin, 1989). Scena politicã oferã o multitudine de exemple în
acest sens: Ion Iliescu a fost clasificat de unii ca politician luminat, în
timp ce alþii au preferat sã-l vadã drept comunist înrãit. Apoi, mulþi
dintre cei din urmã l-au perceput probabil în mai mare mãsurã în acest
fel la începutul anilor �90 (dominaþi de mineriade ºi alte conflicte sociale)
ºi la sfârºit de mandat prezidenþial, în 2004 (marcat de actul graþierii lui
Cozma), decât în 2000, când, la alegerile prezidenþiale, românii au fost
nevoiþi sã aleagã între Ion Iliescu ºi extremistul Corneliu Vadim Tudor.
Ca sã rezumãm într-un ton shakespearian, categoriile ºi categorizarea
presupun mult mai multe dimensiuni decât visa abordarea clasicã.

3.1.2. Prototipuri

Abordarea prototipurilor a vrut sã viseze mai mult. Ea joacã un rol
dominant în cercetãrile despre stereotipuri (Hilton ºi von Hippel, 1996)
ºi datoreazã mult operei filosofice a lui Wittgenstein, care a susþinut cã
exemplarele categoriilor sunt similare în privinþa mai multor atribute,
dar cã nici un exemplar nu are în comun cu celelalte exemplare ale
categoriei toate atributele. Fundamentalã este ºi contribuþia cercetãtoarei
Eleonor Rosch, care a susþinut o viziune probabilistã a categorizãrii, în
care conceptele sunt organizate în jurul asemãnãrii familiale mai degrabã
decât în jurul unor atribute individual necesare ºi în ansamblu suficiente.

Abordarea prototipurilor nu mai vorbeºte de atribute pe care un
obiect trebuie sã le aibã pentru a-l categoriza într-un anume fel, ci de
seturi de atribute corelate care sunt caracteristice unei anumite categorii.
Obiectul judecat nu trebuie sã posede toate aceste atribute caracteristice
pentru a-i atribui apartenenþa la respectiva categorie. De exemplu, dacã
pentru cineva categoria �femeie� include atribute ca �vorbeºte tot
timpul�, �ºofeazã prost�, �petrece mult timp la cumpãrãturi�, �nu are
mustaþã� etc., nu înseamnã cã orice femeie pe care o întâlneºte trebuie
sã aibã toate aceste atribute pentru a fi clasificatã ca femeie.
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Pe scurt, natura reprezentãrilor nu mai este logicã, ci statisticã,
locul definiþiilor fiind luat acum de prototipuri. Ce este însã un prototip?
Cel mai simplu ar fi sã ni-l imaginãm ca un model ideal care sintetizeazã
toate atributele caracteristice ale unei categorii (Medin, 1989). Mai
tehnic vorbind, existã douã modalitãþi de a înþelege un prototip. Conform
abordãrii prototipurilor ca abstractizãri, reprezentarea prototipicã a
unei categorii trebuie sã fie aproape de centrul categoriei, fãrã a fi
necesar ca aceasta sã fie un membru concret al categoriei. Pe de altã
parte, conform abordãrii caracteristicilor, prototipurile sunt descrise ca
tendinþa centralã a unor atribute care variazã continuu, membrii cate-
goriei fiind evaluaþi în privinþa caracteristicilor considerate esenþiale
pentru acea categorie. Modelul din urmã prezice cã oamenii stocheazã
valoarea medie a unor caracteristici, pe când primul model prezice cã
oamenii stocheazã valoarea modalã1 (Goldstone ºi Kersten, 2003).

Abordarea prototipurilor subliniazã faptul cã membrii unei categorii
vor fi trataþi diferit, în funcþie de cât de similari sunt prototipului
categorial. Exemplarele apropiate prototipului sunt numite exemplare
tipice iar cele mai puþin similare sunt numite exemplare atipice. De
exemplu, pentru categoria �pasãre�, vrabia este un exemplar mai tipic
decât pinguinul. În general, comparativ cu exemplarele atipice, exempla-
rele tipice sunt accesate ºi identificate mai rapid ºi mai fidel ºi faciliteazã
inferenþa caracteristicilor categoriale (Schneider, 2004).

O altã afirmaþie importantã a abordãrii prototipurilor este cã organi-
zarea conceptelor este ierarhicã, fiind posibil sã vorbim despre niveluri
de bazã ºi subtipuri. Dupã Rosch (1978), categoriile fundamentale sunt
definite prin tendinþa lor de a maximiza ceea ce membrii unei categorii
au în comun între ei precum ºi atributele prin care diferã de membrii
altor categorii. Ele se aflã situate la un nivel intermediar de generalitate,
au mai multe asociaþii între caracteristicile lor ºi sunt folosite mai
frecvent de oameni ca puncte cognitive de referinþã. Totuºi, e mai puþin

1. Pentru a înþelege mai uºor distincþia propusã de cei doi autori trebuie
amintit cã, datã fiind o serie de numere, media reprezintã raportul dintre
suma tuturor cifrelor ºi numãrul total al acestora pe când modul reprezintã
cifra care apare cel mai frecvent. De pildã pentru seria 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4,
media este 3, iar modul este 2.
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clar dacã acest lucru se aplicã ºi în cazul stereotipurilor. Unele lucrãri
care au opus stereotipurile (înþelese ca reprezentãri articulate ale unui
set mare de atribute) unor trãsãturi simple, generale, par sã sprijine ideea
cã stereotipurile ar putea funcþiona pe post de categorii fundamentale
comparativ cu trãsãturile (Andersen ºi Klatzky, 1987; Andersen et al.,
1990). Oricum, alte cercetãri au arãtat cã stereotipurile nu sunt orga-
nizate ierarhic, punând deci în discuþie însãºi ideea organizãrii ierarhice
a categoriilor sociale (Trafimow ºi Radhakrishnan, 1995).

În ciuda faptului cã rezolvã problemele majore ale modelului clasic,
abordarea prototipurilor a fost þinta mai multor tipuri de critici. În
primul rând, deºi aceasta susþine cã reprezentãrile noastre sunt indepen-
dente de contextul în care are loc judecata, datele experimentale au
arãtat cã prototipurile relevante se schimbã de la o situaþie la alta. De
pildã, italienii ar putea fi consideraþi în mai mare mãsurã tipici pentru
categoria �occidentali� când sunt comparaþi cu românii ºi bulgarii,
decât atunci când contextul comparativ i-ar include doar pe germani ºi
britanici. În al doilea rând, deoarece se concentreazã doar asupra
tendinþei centrale, modelele pe bazã de prototipuri ignorã informaþii
relevante categorizãrii cum ar fi: (a) mãrimea categoriei (e.g., repre-
zentarea noastrã despre chinezi conþine ºi informaþia cã aceºtia reprezintã
un grup foarte mare comparativ cu românii, nu doar informaþii despre
chinezul obiºnuit); (b) variabilitatea obiectelor componente (e.g., asiaticii
ne pot pãrea mult mai asemãnãtori între ei decât europenii); (c) relaþiile
dintre caracteristicile categoriale (e.g., trãsãturile de sociabilitate ºi
conºtiinciozitate nu sunt asociate pur ºi simplu categoriei �student�, ele
corelând negativ una cu cealaltã. Despre studenþii petrecãreþi credem cã
sunt mai puþin studioºi, ºi despre cei studioºi credem cã sunt mai puþin
petrecãreþi). În fine, mai existã ºi alte neajunsuri ale abordãrii prototipu-
rilor, cum ar fi faptul cã nu prezice corect care categorii se pot învãþa
uºor ºi care nu, nu poate prezice cât de tipice sunt conceptele combinate
pornind de la tipicalitatea constituenþilor acestora etc.

Nu toate abordãrile asupra stereotipurilor care cred cã acestea trebuie
înþelese ca prototipuri le înþeleg în acelaºi fel. De exemplu, teoria
autocategorizãrii, care aderã în mod obiºnuit la noþiunea de �prototip�
(Hogg, 2001), considerã cã nu este util sã privim reprezentãrile noastre
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despre grupuri ca structuri stabile în memorie, acestea fiind mai degrabã
construite pe moment pentru a folosi scopurilor curente (Brown ºi
Turner, 2003). McGarty, unul dintre exponenþii teoriei autocategorizãrii,
a încercat sã nuanþeze aceastã poziþie extremã, fãcând o distincþie între
categoria propriu-zisã, care denotã reprezentarea disponibilã online
pentru a caracteriza un grup la un moment dat ºi schemele de categorizare,
care denotã structurile ºi procesele explicative mai puþin accesibile,
stocate pe termen lung (McGarty, 1999). Însã astfel de calificãri nu
reuºesc sã elimine problemele fundamentale asociate noþiunii de �prototip�.

Ar mai trebui specificat, de asemenea, cã prototipurile nu sunt
singurele concepte care presupun o reprezentare abstractã a informa-
þiilor. Conceptul de �schemã�, împãrtãºeºte o viziune asemãnãtoare.
Schemele cognitive sunt definite ca structuri cognitive ce faciliteazã
procesarea informaþiei, ajutând la identificarea, interpretarea ºi etiche-
tarea stimulilor ºi oferind valori implicite pentru informaþiile lipsã (Fiske
ºi Taylor, 1991). Chiar dacã au în comun cu prototipurile ideea repre-
zentãrii abstracte a informaþiei stereotipice, schemele se deosebesc
esenþial de acestea prin faptul cã nu presupun o anumitã organizare
cognitivã (Hilton ºi von Hippel, 1996). În plus, noþiunea de �schemã�
suferã de o problemã gravã, în sensul cã este foarte general ºi vag
definitã, fapt care face posibil ca acest termen sã fie folosit de fiecare
autor în ce sens doreºte, mergând de la sensul mai sus amintit, pânã la cel
de teorie despre categorii (Schneider, 2004). În fine, o alternativã inte-
resantã la abordarea prototipurilor, susþine cã reprezentãrile conceptuale
descriu graniþe în jurul unei categorii, categoriile fiind reprezentate
deci prin periferie ºi nu prin centru, ca în cazul prototipurilor
(Goldstone ºi Kersten, 2003). Aceastã idee aºteaptã încã sã fie exploatatã
de psihologia socialã.

3.1.3. Exemplare

O contrapartidã mai serioasã vine dinspre abordarea exemplarelor. Ea
are în comun cu teoriile despre prototipuri ideea cã procesul catego-
rizãrii se face pe baza evaluãrii similaritãþii dintre obiectele percepute ºi
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reprezentãrile noastre, dar considerã cã aceste reprezentãri sunt mai
degrabã concrete decât abstracte. Cu alte cuvinte, când mã gândesc la
un american e mai probabil sã am în minte imaginea unui american în
carne ºi oase pe care l-am cunoscut sau vãzut undeva, cândva, decât un
model ideal pe care l-am abstras pornind de la trãsãturile diferiþilor
americani pe care i-am întâlnit de-a lungul vieþii.

Exemplarele sunt definite ca reprezentãri cognitive ale indivizilor,
ce pot varia semnificativ în complexitate ºi opereazã la un nivel infra-
conºtient (Smith ºi Zárate, 1992). Cele mai multe modele ale exemplarelor
subliniazã cã fiecare instanþã a categoriei este stocatã separat, astfel
încât nu existã în memorie o reprezentare abstractã, medie, a categoriei.
În consecinþã, categorizarea obiectelor percepute se efectueazã prin
compararea acestora cu instanþele stocate în memorie, prin prisma mai
multor dimensiuni. Când obiectul se potriveºte unei sau unor instanþe
din trecut suficient de bine, acesta este clasificat ca membru al categoriei
reprezentate de vechile instanþe. În privinþa atributelor care sunt folosite
însã pentru a judeca similaritatea, Smith ºi Zárate (1992) sunt de pãrere
cã acordãm în mod inevitabil mai multã atenþie anumitor atribute decât
altora. Aceastã atenþie poate fi afectatã de relevanþa personalã, experienþele
trecute, dinamica in-grup-out-grup, frecvenþa ºi recenþa expunerii etc.

Cum sunt însã reprezentate exemplarele? Conform anumitor modele,
reprezentarea exemplarelor se face pe baza unor valori ale atributelor sau
caracteristicilor fiecãrui exemplar perceput de subiect. O altã abordare
rãspânditã susþine cã exemplarele sunt reprezentate ca puncte într-un spaþiu
psihologic multidimensional. Aceste puncte se obþin prin mãsurarea
similaritãþii subiective a fiecãrui obiect dintr-un set cu toate celelalte obiecte
din acelaºi set, dupã care se foloseºte metoda scalãrii multidimensionale.
Oricum, modelele care susþin cã toate exemplarele întâlnite sunt stocate în
memorie au fost considerate de foarte mulþi autori ca implauzibile din
cauzã cã implicã o capacitate de procesare exagerat de ridicatã a creierului
omenesc. Din acest motiv, modelele exemplare mai recente presupun cã
se stocheazã numai anumite informaþii asociate unui exemplar sau cã
sunt stocate numai anumite exemplare (Schneider, 2004).

Abordarea exemplarelor rezolvã unele dintre neajunsurile modelelor
bazate pe prototipuri. În primul rând, în conformitate cu o serie de date
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experimentale care demonstreazã sensibilitatea conþinutului stereotipic
la contextul social, modelele pe bazã de exemplare definesc din start
reprezentãrile categoriale ca fluide, întrucât acestea depind nu de o
reprezentare abstractã inflexibilã ºi centralizatã, ci de instanþele cate-
goriale întâlnite, care sunt adesea diferite. În al doilea rând, ele aduc o
notã de realism, admiþând cã procesul categorizãrii se poate desfãºura
ºi prin compararea exemplarelor nou întâlnite cu cele stocate în memorie.

Oricum, modelele pe bazã de exemplare au probleme pe care aborda-
rea prototipurilor le rezolvã uºor. În esenþã este vorba de mecanismul
de categorizare extrem de ineficient ºi de costisitor în termeni de energie
mentalã pe care îl susþine abordarea exemplarelor. Conform acestui
mecanism, o simplã plimbare prin centrul aglomerat al unui oraº ar
reprezenta pentru creierul-instanþã o sarcinã extrem de dificilã, întrucât,
pentru a categoriza fiecare persoanã ºi obiect întâlnite în calea sa,
acesta ar trebui sã facã foarte multe calcule prin compararea acestora cu
sutele sau miile de exemplare stocate în memorie. Dimpotrivã, din
punctul de vedere al mecanismului postulat de abordarea prototipurilor,
aceeaºi plimbare ar fi mult mai relaxantã pentru creierul-prototipic,
întrucât nu ar avea de apelat la milioane de comparaþii multidimensionale,
ci doar la aprecierea similaritãþii dintre obiectele percepute ºi un numãr
limitat de reprezentãri abstracte.

O altã problemã este cã, deºi exemplarul este considerat o formã
concretã de reprezentare a informaþiei, stocarea unui exemplar pre-
supune de multe ori apelul la informaþii abstracte. Sã presupunem cã un
anumit individ ni se pare ostil. Oricum, trãsãtura de ostilitate nu este
ceea ce am putea numi o formã concretã de reprezentare a informaþiei,
ºi atunci se pune problema cum este reprezentatã aceastã trãsãturã ºi
alte trãsãturi care în ansamblu formeazã reprezentarea exemplarului?
S-ar putea spune cã pentru fiecare atribut în parte se va proceda la
compararea cu instanþe relevante, dar acest lucru complicã ºi mai mult
procesele cognitive, oricum solicitante, despre care se crede cã opereazã
în aceste condiþii.

Astfel de exemple sugereazã cã este destul de evident cã, pentru a
funcþiona eficient, mintea omeneascã trebuie sã opereze atât în termeni
concreþi, cât ºi în termeni abstracþi, situaþie recunoscutã de majoritatea
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autorilor contemporani (Schneider, 2004). În ce priveºte stereotipurile, se
pare cã pentru grupurile cu care suntem puþin familiarizaþi ne bazãm pe
exemplarele cunoscute, în timp ce pentru grupurile cu care suntem familiari
reprezentãrile noastre sunt mai degrabã prototipice (Sherman, 1996).

Poate vã întrebaþi cum pot psihologii sã determine astfel de lucruri,
care par atât de eterice ºi puþin mãsurabile? Adevãrul este cã pentru a
ajunge la astfel de concluzii se consumã tone de inteligenþã purã. Am sã
exemplific prin modul în care Jeffrey Sherman a ajuns la concluzia cã
reprezentãrile stereotipice se bazeazã pe exemplare pentru grupurile pe
care le cunoaºtem în mai micã mãsurã, dar sunt prototipice pentru
grupurile pe care le cunoaºtem mai bine. Pentru a demonstra aceastã
ipotezã, Sherman s-a folosit în experimentele sale de paradigma facili-
tãrii sarcinii. Aceastã paradigmã experimentalã este simplã: ea cere
pur ºi simplu participanþilor sã lucreze la douã sarcini succesive. Sã
zicem cã prima datã trebuie sã facã niºte înmulþiri ºi împãrþiri dupã care
li se cere sã rezolve o problemã de matematicã ce implicã astfel de
operaþii. Rezultatul clasic este cã timpul necesar rezolvãrii problemei
de matematicã este mai redus în acest caz decât dacã prima sarcinã ar
consta în analiza stilisticã a unui text literar. De ce se întâmplã acest
lucru? Întrucât dacã cele douã sarcini se bazeazã pe acelaºi tip de
informaþii, executarea primei sarcini faciliteazã rezolvarea celei de-a
doua. E ca ºi cum ai fi pus sã faci un sprint de 100 de metri dupã ce în
prealabil ai dormit bine sau dupã ce ai fãcut câteva genuflexiuni ºi
fandãri. În al doilea caz, alergi mai repede pentru cã þi-ai încãlzit
grupele de muºchi de care ai nevoie pentru executarea sprintului.

Sherman a adaptat aceastã paradigmã într-un mod foarte inteligent
pentru a demonstra ipoteza sa experimentalã. Pentru a induce un grad
de familiaritate diferit cu un grup de oameni, el a prezentat unui grup de
participanþi de patru ori mai multe informaþii despre grupul-þintã decât
celorlalþi participanþi. Sarcina secundarã a fost datã de mãsura în care
participanþii îºi aminteau de anumite comportamente amabile demonstrate
de indivizii din grupul-þintã. Sarcinile primare au fost de douã tipuri:
de descriere (participanþii erau solicitaþi sã specifice în ce mãsurã
amabilitatea caracterizeazã grupul-þintã) ºi de definire (participanþii
trebuiau sã defineascã amabilitatea). Sarcina de definire a reprezentat
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condiþia de control, întrucât cercetãrile anterioare au arãtat cã ea nu
activeazã exemplarele grupului. Deci, dacã pentru a rãspunde la sarcina
de descriere participanþii se bazau pe exemplarele cunoscute ale gru-
pului-þintã atunci acest lucru ar fi trebuit sã conducã la rezolvarea mai
eficientã a sarcinii secundare decât în condiþia de definire. În schimb,
dacã ei ar fi abstras un prototip anume, atunci facilitarea nu ar trebui sã
se producã. Analizele statistice au arãtat cã participanþii care au aflat
mai puþine informaþii despre-grupul þintã au rezolvat mai uºor sarcina
secundarã dupã o sarcinã de descriere decât dupã una de definire. La
participanþii mai familiarizaþi cu grupul-þintã nu s-a observat acest efect
de facilitare. Cu alte cuvinte, spre deosebire de participanþii puternic
familiarizaþi cu grupul-þintã, participanþii slab familiarizaþi au reprezentat
grupul-þintã pe baza exemplarelor (Sherman, 1996, Experimentul 1).

Cititorii mai avizaþi au observat poate cã acest experiment nu exclude
o interpretare alternativã, conform cãreia ºi participanþii puternic fami-
liarizaþi cu grupul-þintã au reprezentãri pe bazã de exemplare, doar cã
având în memorie mai multe exemplare ºi mai multe comportamente
efectuate de aceste exemplare, facilitarea nu se produce datoritã efectului
de evantai: când activarea se rãspândeºte la numai douã comporta-
mente, câte au memorat participanþii mai puþin familiari cu grupul-þintã,
acestea primesc o dozã suficientã pentru ca efectul de facilitare sã se
producã. Dacã activarea se rãspândeºte la opt comportamente, câte au
memorat participanþii cu grad ridicat de familiaritate, atunci fiecare va
primi o dozã mai redusã, insuficientã pentru generarea efectului de
facilitare. Sherman a adresat aceastã problemã într-un alt experiment,
în care s-a folosit de grupuri-þintã din lumea realã (ingineri ºi preoþi) ºi
a arãtat cã efectele din primul experiment nu se produc pentru comporta-
mentele stereotipice (deoarece existã deja stereotipuri abstracte pentru
aceste grupuri), dar se produc pentru comportamentele contrastereotipice
(întrucât în acest caz trebuie accesate exemplare categoriale), rezultate
care nu sunt compatibile cu interpretãrile alternative (Sherman, 1996,
Experimentul 2).

Sper cã v-am convins cã e vorba de un efort intelectual enorm în
spatele unor astfel de afirmaþii. Am fãcut aceastã parantezã întrucât am
observat, pe baza discuþiei cu cercetãtori din alte discipline, cã psihologii
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sunt foarte adesea acuzaþi cã nu demonstreazã decât ceea ce oricine
poate vedea de la o poºtã, ºi mi s-a pãrut necesar sã subminez acest
stereotip bazat pe ignoranþã. Sã încheiem deci aceastã parantezã ºi sã
mergem mai departe, pentru a cunoaºte o altã abordare care se bucurã
de un succes enorm în psihologia contemporanã.

3.1.4. Reþele conexioniste

Atenþia tot mai ridicatã acordatã reþelelor conexioniste în psihologia
cognitivã a început sã aibã efecte ºi în psihologia socialã. Recent,
abordarea conexionistã a început sã fie aplicatã cu succes modelãrii sau
înþelegerii unor fenomene diverse cum ar fi disonanþa cognitivã (Shultz
ºi Lepper, 1996), personalitatea (Mischel ºi Shoda, 1995; Read ºi
Miller, 2002; Shoda et al., 2002), explicaþia cauzalã (Van Overwalle,
1998), dar mai ales fenomenelor asociate stereotipurilor sau, mai larg,
percepþiei sociale (Fiedler, 1996; Kunda ºi Thagard, 1996; Kashima
et al., 2000; Queller, 2002; Read ºi Urada, 2003; Smith ºi DeCoster,
1998; Van Rooy et al., 2003; Van Overwalle ºi Labiouse, 2004).

Astfel de modele promoveazã o perspectivã diferitã asupra modului
în care sunt reprezentate conceptele în general, sau stereotipurile în
particular, pornind de la premisa cã o bunã teorie a reprezentãrilor
trebuie sã porneascã de la modul în care opereazã creierul uman.
Despre acesta se ºtie cã este format dintr-un numãr imens de neuroni
puternic interconectaþi, care lucreazã simultan. Modelele conexioniste
vorbesc ºi ele despre neuroni interconectaþi care funcþioneazã în paralel,
doar cã aceºti neuroni sunt artificiali, matematici. În comparaþie cu
neuronul biologic, unitatea de bazã a reþelelor conexioniste este mult
mai simplã, fiind definitã prin trei caracteristici esenþiale: inputul1 net
(activarea care vine de la celelalte unitãþi, ponderatã cu importanþa

1. Termenii in-group, out-group (cu sau fãrã cratimã) sunt folosiþiîn literatura
de limbã englezã. În mediul francez se preferã termenii endogroupe si
exogroupe (vezi, de exemplu, Yzerbyt ºi Schadan, 2002).
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conexiunii), funcþia de activare (cum anume este procesat inputul net) ºi
activarea (adicã rezultatul obþinut dupã ce funcþia de activare a fost
aplicatã inputului net). Mai multe astfel de unitãþi interconectate formeazã
o reþea, iar funcþionarea lor este modelatã de o serie de formule mate-
matice. De exemplu, într-o reþea de satisfacere paralelã a constrângerilor1

conexiunea dintre douã unitãþi reprezintã o constrângere, iar gradul în
care constrângerile dintre unitãþi sunt satisfãcute este dat de consonanþã.
Consonanþa cu care contribuie o unitate i la consonanþa generalã este
datã de formula:

1. Existã mai multe tipuri de reþele conexioniste (vezi Dumitrescu ºi Costin, 1995)
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unde, wij este ponderea conexiunii dintre unitãþile i ºi j, ai este activarea
unitãþii i, iar aj este activarea unitãþii j. Consonanþa generalã este datã
de suma consonanþelor individuale:

Constrângerile sunt satisfãcute la un nivel optim când aceastã funcþie
a consonanþei ia valoarea maximã. Reþeaua trece prin mai multe cicluri
în care unitãþile sunt selectate aleator ºi reajustate conform funcþiei de
activare. Existã mai multe ecuaþii care constrâng între anumite limite
intervalul posibil de activare al unitãþilor (e.g., între 0 ºi 1, între -1 ºi
+1 etc.). Una dintre ele este funcþia sigmoidã:

unde, neti reprezintã inputul net al unitãþii i ºi este dat de:
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Dupã mai multe cicluri de ajustare a activãrii unitãþilor, reþeaua se
stabilizeazã, adicã unitãþile înceteazã sã-ºi mai schimbe semnificativ
valorile de activare de la un ciclu la altul. Dacã activarea finalã a unei
unitãþi depãºeºte un anumit prag, ea este acceptatã. Dacã nu, este respinsã.

Perspectiva conexionistã afirmã cã reprezentãrile trebuie înþelese ca
patternuri de activare distribuite în astfel de reþele, pledând împotriva
unei distincþii între reprezentãri ºi procese. Ambele concepte trebuie
înþelese mai degrabã ca rezultat al mecanismului de propagare a activãrii
în cadrul reþelei conexioniste. Aceastã viziune diferã fundamental de
perspectiva simbolicã, dupã care trebuie sã distingem între reprezentãri
ºi procese, primele fiind entitãþi pasive ºi inerte care conteazã doar
pentru cã sunt puse în joc de cele din urmã (Smith, 1996).

 Pentru mulþi dintre cititori o descriere în termeni de input net,
activare ºi funcþie de activare probabil nu este intuitivã ºi nu îi ajutã sã
înþeleagã esenþa viziunii conexioniste asupra reprezentãrilor cognitive.
De aceea, am sã dau un exemplu mult mai accesibil. Imaginaþi-vã un
individ (= neuronul artificial) care merge cu niºte panouri colorate (=
valori de activare) pe un stadion unde mai sunt o mulþime de indivizi cu
panouri colorate, pe care le ridicã deasupra capetelor lor, în funcþie de
anumite instrucþiuni (= funcþia de activare). Panoul unui singur individ
nu spune nimic, dar, împreunã cu panourile celorlalþi participanþi, poate
forma tot felul de texte ºi imagini (pentru foºtii pionieri, sã presupunem
cã e vorba de �Trãiascã Partidul Comunist Român!� ºi portretul lui
Ceauºescu). Reprezentarea este datã deci de ansamblul panourilor, nu
de un anume panou ºi se poate schimba în funcþie de culorile acestora
ºi modul lor de configurare. Mai mult � ºi aceasta este o proprietate
esenþialã a modelelor conexioniste � dacã un panou lipseºte, reprezen-
tarea rãmâne în mare parte intactã (eventual Ceauºescu rãmâne ºtirb).

3.1.4.1. Modele locale

Însã nu toate modelele conexioniste iau în serios ideea de caracter
distribuit al reprezentãrilor. Dimpotrivã, aºa-numitele modele locale
avanseazã o variantã �slabã� în care un concept sau o propoziþie sunt
reprezentate de un neuron matematic (sau nod cum i se mai spune), nu
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de patternul de activare al reþelei. Aºa este de pildã modelul formãrii
impresiilor propus de Kunda ºi Thagard (1996). Conform acestui model
paralel, categoriile, trãsãturile ºi comportamentele pot fi reprezentate
ca noduri într-o reþea. Reprezentarea cunoaºterii sociale în modelul lui
Kunda ºi Thagard se face prin natura ºi intensitatea asociaþiilor dintre
constructe ca trãsãturi, comportamente sau categorii sociale. De exemplu,
stereotipul pozitiv despre români ca persoane ospitaliere ar fi reprezentat
într-o astfel de reþea printr-o legãturã excitatorie între o unitate care stã
pentru categoria �român� ºi o altã unitate care stã pentru trãsãtura
�ospitalier�. Propagarea activãrii între noduri este constrânsã de legãturi
excitatorii sau inhibitorii, care activeazã sau dezactiveazã posibilele
interpretãri ale comportamentelor ºi trãsãturilor asociate stereotipurilor
în funcþie de legãtura lor cu informaþia observatã. Aceste legãturi
reflectã credinþele preexistente ale persoanei. Formarea impresiilor se
realizeazã holistic, prin satisfacerea paralelã a constrângerilor. Voi
exemplifica prin modul în care modelul lui Kunda ºi Thagard explicã un
experiment clasic din psihologia socialã, în care participanþi americani
observã pe un ecran un individ lovind cu cotul un alt individ ºi interpre-
teazã aceastã atingere ca un gest prietenesc dacã este efectuatã de un
alb, dar ca un act violent dacã este efectuatã de un negru. Conform
modelului satisfacerii paralele a constrângerilor, nodul care reprezintã
comportamentul observat activeazã atât nodul �atingere prieteneascã�,
cât ºi nodul �loviturã agresivã�. În acelaºi timp, nodul �negru� activeazã
nodul �agresiv�, care, la rândul lui, activeazã �loviturã agresivã� ºi
dezactiveazã �atingere prieteneascã�. Când individul care efectueazã
comportamentul-þintã este alb, lucrurile se petrec similar, principala
diferenþã fiind cã �alb� nu activeazã �agresiv�, întrucât nu existã acest
stereotip pentru americanii albi, ci doar pentru negri. În consecinþã,
activarea finalã a nodului �loviturã agresivã� va fi mai ridicatã când
subiectul principal este negru decât când el este alb.

Dincolo de postularea procesãrii paralele a informaþiei sociale, acest
model anuleazã distincþia între reprezentãri abstracte sau categoriale ºi
reprezentãri concrete sau individualizante, întrucât atât informaþia indi-
vidualizantã, cât ºi informaþia stereotipicã sunt tratate identic.
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Van Overwalle et al. (Van Overwalle ºi Labiouse, 2004; Van Rooy
et al., 2003) au propus o arhitecturã diferitã pentru explicarea fenome-
nelor asociate percepþiei grupurilor ºi indivizilor. Ceea mai mare asemãnare
cu modelul lui Kunda ºi Thagard (1996) este dat de reprezentarea localã,
însã în alte privinþe diferã semnificativ. De exemplu, în timp ce modelul
satisfacerii paralele a constrângerilor nu permite învãþarea, modelul
autoasociativ propus de Van Overwalle ºi colaboratorii sãi învaþã pe baza
unei reguli care îi permite sã ajusteze ponderile conexiunilor în funcþie
de eroarea datã de diferenþa dintre inputul intern net ºi inputul extern.

3.1.4.2. Modele distribuite

Întrucât trãdeazã dezideratul caracterului distributiv al reprezentãrii,
modelele locale sunt desconsiderate de mulþi autori. Smith (1996) chiar
a afirmat cã reþelele conexioniste locale au mai multe în comun cu
reþelele asociative (vezi Wyer ºi Carlston, 1994) decât cu reþelele cone-
xioniste distribuite, acestea din urmã fiind superioare celor dintâi.
Avantajele reþelelor distribuite faþã de cele locale sunt, dupã acest autor,
semnificative. De exemplu, învãþarea noilor stimuli se face mai uºor,
fãrã a fi nevoie de adãugarea unor unitãþi suplimentare în reþea, cu alte
cuvinte fãrã a modifica structura reþelei. De asemenea, ele sunt mai
complete, întrucât acoperã atât formarea, cât ºi folosirea reprezentãrilor,
spre deosebire de reþelele locale care se rezumã doar la folosirea acestora
(Smith, 1996). În apãrarea reþelelor cu reprezentãri locale ar putea fi
aduse rezultatele relevate de Van Rooy et al. (2003). Aceºtia au rulat
propriul model atât cu reprezentãri locale, cât ºi cu reprezentãri distri-
buite ale conceptelor, iar rezultatele au fost identice în ambele cazuri,
fapt care sugereazã cã, în anumite situaþii, diferenþa dintre reþelele
distribuite ºi cele locale este mai mult teoreticã.

Smith ºi DeCoster (1998) au folosit un model autoasociativ, care, pe
baza unei reguli de învãþare ce întãreºte conexiunile dintre unitãþi când
inputul total este pozitiv ºi le slãbeºte când acesta este negativ, poate sã
înveþe relaþiile dintre caracteristicile unor stimuli ºi sã foloseascã apoi
aceastã cunoaºtere pentru procesarea unor stimuli noi. Într-o astfel de
reþea, stereotipul ar fi reprezentat nu de o unitate anume, ci de patternul
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de activare al reþelei. Pentru a continua exemplul dinainte, patternul de
activare al întregii reþele ar include atât informaþia despre categoria
�român�, cât ºi informaþia despre asocierea acestei categorii cu trãsãtura
�ospitalier�. Simulãrile efectuate cu acest model autoasociativ au reprodus
cu succes fenomene relevate de cercetãrile psihosociale despre care se
presupune în mod obiºnuit cã sunt explicate de mecanisme psihologice
diferite: inferenþa pe baza exemplarelor întâlnite în percepþia persoanei,
stereotipizarea pe baza percepþiei grupale, emergenþa unor atribute noi
pe baza combinãrii mai multor structuri de cunoaºtere sau accesibilitatea
cognitivã. De exemplu, pe baza expunerii la exemplare ale unui grup,
reþeaua a derivat trãsãturi grupale caracteristice. Cu alte cuvinte, valorile
de activare ale unitãþilor reþelei au corelat cu media caracteristicilor
grupului, fapt care sugereazã cã reþeaua a �abstractizat� un prototip al
grupului. Mai mult, conexiunile dintre unitãþi au permis ca prezentarea
unui stimul nou, diferit de cei din etapa de învãþare, sã rezultate în
asimilarea acestuia la �stereotipul� grupului. Ce înseamnã acest lucru
în termeni mai simpli? Dacã reþelei îi sunt prezentaþi o serie de indivizi
având trãsãturile de ospitalitate ºi sociabilitate, în momentul în care va fi
prezentat un individ caracterizat doar prin ospitalitate, reþeaua va �umple�
informaþia lipsã pe baza a ceea ce a învãþat anterior, �atribuindu-i�
acestuia ºi trãsãtura de sociabilitate. Cu alte cuvinte ea reproduce rezulta-
tele observate în numeroase experimente cu subiecþi umani (Smith ºi
DeCoster, 1998). Aceºti autori sperã ºi ei sã demonstreze cã modelele
abstracte ºi concrete ale reprezentãrii informaþiei pot fi integrate în
cadrul explicativ al conexionismului.

Un alt model distribuit care încearcã sã explice formarea ºi schimba-
rea impresiilor la nivel de grup a fost propus recent de Kashima, Woolcock
ºi Kashima (2000), ºi se bazeazã pe un model conexionist al memoriei
ºi învãþãrii � Modelul Produsului Tensor (MPT). MPT-ul considerã cã
la baza formãrii stereotipurilor stau episoade particulare de interacþiune
ºi discurs ºi cã stereotipurile includ informaþii despre contextul în care
s-au format. Se afirmã cã atât caracteristicile grupului, cât ºi cele ale
contextului în care are loc observaþia sunt integrate într-o reprezentare
coerentã, configuralã, care poate fi modelatã matematic ca produs
tensor, impresiile despre grupuri fiind, în esenþã, configuraþii dinamice.
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Arhitectura MPT include patru tipuri de clusteri de unitãþi cognitive,
corespunzând celor patru aspecte fundamentale ale percepþiei gru-
pale: grup, persoanã, eveniment, context. Conform acestui model,
codarea informaþiei include douã subprocese: codarea caracteristicilor
ºi construcþia reprezentãrilor. Primul proces analizeazã caracteristicile
unui eveniment-în-context ºi transformã aceste caracteristici în repre-
zentãri distribuite (= un pattern de activare a n unitãþi cognitive ale
unuia dintre cei patru clusteri de unitãþi ai modelului sau, în termeni
matematici, un vector real cu n elemente). Mai departe, subprocesul
construcþiei reprezentãrii integreazã reprezentãrile distribuite ale atribu-
telor în reprezentãri configurale. Matematic, acest lucru s-ar exprima
prin calcularea unui tensor ca produs al vectorilor reprezentând diversele
caracteristici, tensorul reprezentând o generalizare a vectorului. Acest
lucru înseamnã cã MPT-ul nu ar fi de acord cu definiþia simplistã a
stereotipului ca asociere între o categorie socialã ºi o trãsãturã (cum fac,
de pildã, în modelul lor integrativ Greenwald et al. 2002), întrucât
stereotipurile despre grupuri sunt mai complexe. Oricum, acest model,
spre deosebire de cel propus de Smith ºi DeCoster (1998), se adreseazã
nivelului concret al perceperii grupale, nu celui abstract. El reprezintã
episoade, nu abstractizãri ale acestora. De exemplu, un episod în care
un german ar fi invitat de românul Gheorghe sã petreacã douã sãptãmâni
în casa lui din Apuseni ar fi reprezentat de formula:

α1 E1 = g1 * p1 * e1 * x1,

unde g1 ar fi vectorul pentru categoria �român�, p1 ar fi vectorul pentru
persoana �Gheorghe�, e1 ar fi vectorul pentru evenimentul �te invitã la
el acasã�, iar x1 ar reprezenta contextul în care s-a fãcut invitaþia; α1

reprezintã atenþia direcþionatã asupra evenimentului ºi pondereazã repre-
zentarea evenimentului, tensorul E1.

Mai departe, MPT-ul considerã cã aceste reprezentãri ale episoadelor
se suprapun reprezentãrilor preexistente din reþea, procesul de stocare
fiind reprezentat matematic ca sumã a tensorului preexistent, ajustat cu
un indice de uitare, ºi tensorul nou derivat. În fine, reprezentãrile
astfel stocate pot fi apoi reproduse sau recunoscute. Reproducerea este
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reprezentatã prin accesarea reprezentãrii distribuite printr-un tensor de
rang inferior, iar recunoaºterea presupune existenþa unui tensor de rang
similar.

La fel ca în cazurile modelor conexioniste anterioare, Kashima et al.
(2000) au condus cu succes o serie de simulãri menite sã demonstreze
cã MPT-ul oferã un cadru explicativ integrativ pentru o serie de fenomene
asociate percepþiei grupale: corelaþia iluzorie, diferenþierea categorialã,
schimbarea stereotipurilor etc. Oricum, acest model suferã de aceleaºi
neajunsuri ce cele propuse de Kunda ºi Thagard (1996) sau Smith ºi
DeCoster (1998). Din punct de vedere al modului cum trateazã repre-
zentarea conceptelor, chiar dacã ele par sã poatã integra atât abordãrile
concrete, cât ºi pe cele abstracte într-un cadru integrativ, nu rãspund la
o întrebare fundamentalã: cum anume sunt alese, dintr-un numãr
indefinit de trãsãturi, anumite trãsãturi care pot fi folosite pentru
efectuarea categorizãrii? Ce anume constrânge sistemele noastre cogni-
tive sã se centreze asupra anumitor atribute în detrimentul altora? Dupã
unii autori, teoriile pe care le avem despre obiectele ºi fiinþele din
lumea noastrã joacã un rol esenþial în acest sens.

3.1.5. Teorii

Abordãrile descrise pânã acum presupun cã procesul categorizãrii se
desfãºoarã pe bazã de similaritate: obiectele sau persoanele întâlnite
sunt categorizate ca membri ai unei categorii în funcþie de cât de mult
se aseamãnã cu reprezentãrile categoriale, abstracte sau concrete, pe
care le avem stocate în memorie. Evaluarea similaritãþii se bazeazã pe
mãsura în care proprietãþile sau predicatele obiectelor se potrivesc sau
nu se potrivesc (Medin, Goldstone ºi Gentner, 1993).

Totuºi, similaritatea perceptualã nu este întotdeauna importantã
pentru apartenenþa categorialã, existând autori care sugereazã cã anumite
categorii nu sunt formate pe baza acestei similaritãþi. De exemplu,
similaritatea nu prezice apartenenþa categorialã în cazul categoriilor
ad-hoc, adicã a categoriilor improvizate pentru atingerea unui scop
temporar, cum ar fi lucruri de salvat dintr-o casã care arde (Barsalou,
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1983, 1991). De asemenea, pentru multe categorii existã date care aratã
cã estimarea apartenenþei categoriale ºi similaritãþii faþã de o categorie
sunt departe de a fi perfect asociate, similaritatea corelând cu tendinþa
centralã a categoriei, în timp ce probabilitatea apartenenþei categoriale
coreleazã cu frecvenþa instanþei în cadrul categoriei (Rips ºi Collins, 1993).
Într-o serie de experimente, Rips (1989, apud Rips ºi Collins, 1993) a
arãtat cã similaritatea nu este întotdeauna un bun predictor al aparte-
nenþei categoriale. El a prezentat subiecþilor numele a douã categorii ºi
un obiect intermediar, având o dimensiune diferitã de cea uzualã a celor
douã categorii. Aceste categorii au fost alese astfel încât una sã aibã
valori relativ fixe în privinþa dimensiunii în cauzã, iar categoria pereche,
valori variabile (pizza � monedã, dimensiunea diametrului; semafor �
cutie de cereale, dimensiunea înãlþimii; mingi de golf � becuri, dimen-
siunea greutãþii etc.). Pentru fiecare pereche, un grup de subiecþi trebuia
sã evalueze cât de similar era obiectul intermediar perechii de categorii
uzuale, un alt grup trebuia sã estimeze cât de tipic era obiectul similar
pentru fiecare dintre cele douã categorii ºi al treilea grup trebuia sã
estimeze cât de probabil era ca obiectul intermediar sã aparþinã uneia
dintre cele douã categorii. Potrivit rezultatelor, subiecþii au tins sã
considere cã obiectele intermediare aparþin categoriei variabile, dar
le-au judecat ca similare categoriei fixe.

 O altã problemã esenþialã a categorizãrii pe bazã de similaritate este
cã douã persoane sau obiecte pot avea în comun un numãr indefinit de
atribute. Dacã numai similaritatea ar conta în procesul categorizãrii
atunci ar trebui sã folosim toate aceste atribute pentru a distinge cate-
gorial între cele douã persoane sau obiecte. Totuºi, acest proces se
efectueazã pe baza a numai câtorva atribute. Acest fapt sugereazã cã
existã ceva care constrânge alegerea atributelor ceva identificat adesea
în cunoaºterea preexistentã sau teoriile oamenilor despre relaþiile dintre
concepte ºi natura acestora, teorii care dicteazã ce caracteristici sunt
mai importante decât altele ca baze ale similaritãþii într-un context sau
altul (Medin, 1989; Murphy ºi Medin, 1985). De exemplu, rezultatele
experimentelor lui Rips sunt explicate prin faptul cã procesul cate-
gorizãrii este constrâns de ceea ce oamenii cunosc în prealabil despre
categoriile în cauzã.
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 Anumite lucruri pe care oamenii le cunosc despre lumea lor au o
importanþã deosebitã. De pildã, cauzalitatea este o astfel de componentã
esenþialã, iar esenþialismul psihologic, una dintre cele mai importante
teorii în aceastã privinþã, afirmã cã oamenii cred cã lucrurile au o
naturã fixã, imuabilã care le determinã sã fie ceea ce sunt, în ciuda unor
transformãri superflue (Medin, 1989; Medin et al., 2000; Hall, 1998).
Alternativ, este posibilã ºi o teorie interacþionistã, conform cãreia
lucrurile reprezintã constelaþii de forþe cauzale, mai degrabã decât esenþe
unice (Rips, 2001).

În timp ce abordãrile categorizãrii pe bazã de similaritate permit
acestora sã fie universal aplicabile oricãrui tip de obiect, abordarea
categorizãrii pe bazã de teorii afirmã cã reprezentãrile depind de sensul
conceptelor. Cu alte cuvinte, dacã procesul categorizãrii depinde de
cunoaºterea preexistentã a oamenilor ºi aceastã cunoaºtere diferã semni-
ficativ de la un domeniu al existenþei la altul, atunci va trebui sã
distingem între tipuri de concepte corespunzând respectivelor domenii
ºi sã le tratãm distinct, în funcþie de natura teoriilor care le sunt specifice
(Medin et al., 2000).

3.1.6. Modele duale

În ultima vreme, tot mai mulþi autori considerã cã explicarea adecvatã
a funcþionãrii psihicului uman necesitã recunoaºterea existenþei a douã
modalitãþi distincte de reprezentare ºi/sau procesare a informaþiei. Cei
care aderã la acest punct de vedere au încercat sã-l aplice în domenii
diverse, ca stereotipizarea (Fiske et al., 1999), auto-controlul (Metcalfe
ºi Mischel, 1999), atribuirea (Lieberman et al., 2002), reacþia faþã de
persoanele stigmatizate (Pryor et al., 2004) º.a.m.d. (vezi Chaiken ºi
Trope, 1999, pentru o sintezã). Alþii ºi-au luat inima în dinþi ºi au
încercat sã ofere un cadru integrativ.

Sloman (1996) a postulat existenþa a douã sisteme cognitive distincte
ºi complementare, unul funcþionând pe bazã de reguli, iar celãlalt pe
bazã de asociaþii, atât la nivelul categorizãrii, cât ºi al raþionamentului.
Sistemul pe bazã de reguli rãspunde de funcþii cognitive ca deliberarea,
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explicaþia, analiza formalã, verificarea etc. El are o naturã productivã,
sistematicã, strategicã, operând asupra simbolurilor ºi surprinzând
relaþii cauzale, logice ºi ierarhice. De asemenea, acest sistem îºi derivã
în mare parte cunoaºterea pe baza limbii, culturii ºi a sistemelor formale.
Pe de altã parte, sistemul asociativ rãspunde de funcþii cognitive ca
intuiþia, fantezia, creativitatea, imaginaþia, recunoaºterea vizualã etc.;
are o naturã reproductivã ºi automatã, operând asupra structurilor de
similaritate ºi a relaþiilor de contiguitate temporalã ºi derivând în mare
parte cunoaºterea sa pe baza experienþelor personale. Sistemul pe bazã
de reguli poate sã domine sistemul pe bazã de similaritate fãrã a-l
suspenda însã complet, uneori acestea generând simultan soluþii la
aceeaºi problemã de raþionament, cum se întâmplã în cazul unor iluzii
perceptive (Sloman, 1996).

Smith ºi DeCoster (2000) au propus ºi ei un model integrator similar,
care postuleazã existenþa a douã sisteme separate de memorie, unul cu
învãþare lentã, care necesitã puþin efort ºi puþin control conºtient,
bazându-se pe procese asociative de completare a patternurilor, ºi unul
cu învãþare rapidã, care necesitã efort ºi control conºtient, operând cu
reguli explicite asupra unor simboluri. La fel au procedat ºi Lieberman
et al. (2002), care au propus existenþa a douã sisteme, sistemul-C
(simbolic, cauzal) ºi sistemul-X (asociativ, conexionist), dar au mers
mai departe sugerând ºi cã celor douã sisteme cognitive distincte le
corespund sisteme neuronale distincte. Dupã aceºti autori, amigdala,
ganglionii bazali ºi cortexul temporal lateral rãspund de procesele ºi
activitatea sistemului-X, în timp ce pãrþi ale lobului limbic, cortexul
prefrontal ºi hipocampusul genereazã procesele ºi activitatea sistemului-C.

În ciuda faptului cã recunoaºterea existenþei a douã sisteme cognitive
distincte de procesare explicã o serie de date aparent contradictorii, aceste
modele ale proceselor duale nu sunt lipsite de probleme. Gigerenzer ºi
Regier (1996) au susþinut cã nu prea are sens sã distingem între un
sistem asociativ ºi un sistem pe bazã de reguli, devreme ce distincþia
dintre �asociaþie� ºi �regulã� este problematicã ºi ambiguã. Pe de altã
parte, putem spune cã aceastã distincþie, ºi mai ales atribuirea diferenþei
calitative unor sisteme cerebrale diferite, este caducã atât timp cât nu se
specificã cum e posibil ca aceeaºi unitate de procesare a informaþiei,
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adicã neuronul, sã conducã la diferenþe atât de drastice în procesarea
informaþiei, cum ar fi diferenþa dintre procesarea asociativã ºi proce-
sarea simbolicã.

3.1.7. Sisteme dinamice

Toate abordãrile prezentate pânã acum considerã cã la temelia activitãþii
noastre psihice ºi comportamentale stã procesul de formare ºi folosire a
unor reprezentãri interne, adicã a unor structuri cognitive care stau
pentru obiectele ºi fenomenele mediului în care trãim ºi care ne ghideazã
comportamentul. Oricum, aceastã axiomã este pusã la îndoialã de
abordarea dinamicã, care, în esenþã, priveºte procesele cognitive ca
produse emergente ale jocului complex ºi non-linear al unui numãr
mare de forþe interne ºi externe, considerând cã noþiunea de reprezentare
nu este necesarã în acest sens (Clark, 1997; Vallacher et al., 2002b).

Un moment important pentru abordarea dinamicã în psihologie l-a
reprezentat publicarea în 1980 a unui studiu semnat de Kugler, Kelso ºi
Turvey, în care se propunea studierea miºcãrilor umane din perspectiva
termodinamicii ireversibile, conform cãreia lumea este formatã din
sisteme disipative, complexe, heterogene, a cãror proprietate esenþialã
este cã pot forma patternuri într-o manierã auto-organizatorie (vezi Thelen,
1995). Atractivitatea teoriei sistemelor dinamice constã în abilitatea sa
de a explica evoluþia unor sisteme complexe pe baza unor dimensiuni
simple. Noþiunile de bazã ale teoriei sistemelor sunt: (1) spaþiu de
stare, definit printr-un anumit numãr de parametri; (2) o mulþime de
traiectorii posibile prin acest spaþiu ºi (3) legile care determinã traiecto-
riile. De asemenea, existã regiuni speciale ale spaþiului de stare, care au
proprietãþi deosebite: (a) un atractor este un punct în spaþiu care atrage
în bazinul sãu orice traiectorie ce trece suficient de aproape de el; (b) un
rejector este un punct în spaþiu care respinge din jurul sãu traiectoriile
ce se apropie de el ºi (c) o bifurcaþie este un punct în spaþiu în care o
micã modificare a parametrilor poate conduce la o redirecþionare a
curentului ce curge prin spaþiul de stare, ºi produce noi amplasamente
ale punctelor speciale (Clark, 1997).
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Abordarea dinamicã a fost aplicatã în domeniile dezvoltãrii (Corbetta
ºi Thelen, 1996; Thelen, 1989; Thelen et al., 1996) ºi coordonãrii
motorii (Kelso ºi Jeka, 1992; Kelso ºi Zanone, 2002), depresiei (Johnson
ºi Nowak, 2002), categorizãrii verbale (Tuller et al., 1994), sau a
acþiunilor imaginate (Van Rooij et al., 2002). În psihologia socialã,
abordarea dinamicã a fost folositã pentru modelarea coordonãrii miºcã-
rilor între oameni (Schmidt et al., 1990), a judecãþilor sociale (Vallacher
et al., 1994), personalitãþii (Shoda et al., 2002), emoþiilor (Thagard ºi
Nerb, 2002), conceptului de sine (Vallacher et al., 2002a) sau pentru a
conceptualiza grupurile mici (McGrath et al., 2000).

Conform acestei abordãri, stereotipurile ºi evaluãrile ar putea fi
privite ca rezultate la nivel macro ale interacþiunii unor dimensiuni
simple, cum ar fi imagini, exemplare etc. Pe baza acestei paradigme,
Vallacher et al. (1994) au cerut unor participanþi sã evalueze niºte
persoane cu ajutorul unui mouse. Persoana de evaluat era reprezentatã
printr-un cerc pe ecranul unui calculator, iar o sãgeatã controlatã de
mouse trebuia apropiatã sau depãrtatã de acel cerc în funcþie de cât de
pozitivã sau negativã era impresia participanþilor. Totul dura douã
minute, timp în care un program stoca 1200 de înregistrãri (10/secundã)
privind coordonatele carteziene ale sãgeþii controlate de mouse. Pe baza
datelor astfel obþinute, Vallacher et al. (1994) au demonstrat cã schimbã-
rile în timp ale evaluãrilor sociale pot fi explicate la fel ca orice alte
schimbãri produse într-un sistem dinamic, cu alte cuvinte, cã fenome-
nele din psihologia socialã ar funcþiona dupã aceleaºi principii ca multe
alte sisteme dinamice. Schmidt et al. (1990) au arãtat chiar cã miºcãrile
efectuate de douã persoane pot fi explicate în acelaºi mod, ei propunând
înþelegerea interacþiunilor dintre douã sau mai multe persoane prin
formarea unei sinergii funcþionale dinamice între acestea, în care com-
portamentul e determinat nu atât de structurile cognitive ºi neuronale
ale indivizilor, cât de un set mai larg de constrângeri. Din punctul de
vedere al acestor autori, formele de cooperare umane ar trebui con-
ceptualizate ca sisteme fizice complexe care se supun aceloraºi principii
de organizare ca natura în general.

Chiar dacã mulþi dintre fanii abordãrii dinamice þin sã o prezinte ca
total diferitã de abordãrile reprezentaþionaliste, unii autori sunt de pãrere
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cã abordarea dinamicã nu este intrinsec opusã ideii de reprezentare, ci
doar unor anumitor forme de reprezentare (Clark, 1997), în timp ce
alþii spun cã abordarea dinamicã se opune formatului reprezentãrilor, ºi
nu funcþiilor acestora (Bechtel, 1998). Dacã avem de-a face cu un caz
de accentuare a diferenþelor categoriale sau nu, rãmâne de vãzut în viitor.

3.1.8. Reprezentãri sociale

Dacã majoritatea abordãrilor de pânã acum considerã cã este esenþial sã
înþelegem cum sunt reprezentate stereotipurile în mintea indivizilor,
abordarea reprezentãrilor sociale1 afirmã cã trebuie sã ne orientãm
atenþia ºi în afara indivizilor, mai exact în ambientul social care le
prescrie acestora percepþia ºi imaginaþia. Iar elementele care formeazã
acest ambient ºi care controleazã ceea ce gândim, fiind deci privite ca
variabile explicative sau independente, sunt reprezentãrile sociale. Repre-
zentãrile sociale sunt definite ca �principii generatoare de luãri de
poziþie legate de inserþii specifice într-un ansamblu de raporturi sociale
ºi organizând procesele simbolice ce intervin în aceste raporturi� (Doise,
1997, p. 79). Aceste reprezentãri �îºi au propria lor viaþã, circulã,
fuzioneazã, se atrag ºi se resping, dau naºtere la noi reprezentãri, în
vreme ce reprezentãrile vechi sunt scoase din circulaþie, mor�. Ele sunt
�împãrtãºite de toatã lumea� ºi se formeazã ca rezultat al comunicãrii
ºi cooperãrii dintre indivizii unui grup (Moscovici, 1997, p. 24).
Ultimele aspecte ne aratã cã reprezentãrile sociale nu sunt considerate
pur sociale, asemenea curenþilor sociali ai lui Durkheim, fiind plasate,
mai degrabã, la intersecþia dintre individual ºi social. Acest lucru reiese
mai clar când sunt descrise formarea, funcþiile ºi structura reprezentã-
rilor sociale. Principalele procese care genereazã reprezentãrile sociale

1. Spre deosebire de abordarea cogniþiei sociale, teoria reprezentãrilor sociale
este mai bine cunoscutã la noi, datoritã eforturilor depuse de colectivul de
psihologie socialã de la Iaºi. Pentru cei care doresc mai multe informaþii pe
aceastã temã, vezi volumul Reprezentãrile sociale. Psihologia câmpului
social, coordonat de Adrian Neculau, dar ºi numeroasele articole publicate
în revista Psihologia socialã.
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sunt ancorarea, adicã transferul obiectelor ºi fenomenelor noi într-un
sistem de categorii existent, comun, ºi obiectificarea, adicã reducerea a
ceea ce este abstract, invizibil sau impalpabil la ceva concret, vizibil
sau palpabil (Moscovici, 1997). Principalele lor funcþii sunt: (a) de
înþelegere ºi interpretare a realitãþii, (b) de definire a identitãþii grupale;
(c) de ghidare a comportamentelor ºi practicilor ºi (d) de justificare a
opiniilor ºi acþiunilor sociale (Abric, 1997). În fine, reprezentãrile
sociale posedã o organizare ºi structurã specifice, fiind caracterizate de
un sistem central ºi altul periferic. Nodul central denotã elementele cele
mai stabile ale reprezentãrii, cu puternicã determinare socio-istoricã,
care genereazã semnificaþia atributelor periferice ale reprezentãrii ºi
determinã relaþiile dintre acestea. Elementele periferice sunt mai concrete,
mai dependente de experienþele individuale, fiind sensibile la contextul
în care opereazã ºi servind adaptãrii reprezentãrii la schimbãrile produse
în acest context ºi protejãrii nodului central (Abric, 1997). Structura
reprezentãrilor sociale le-ar face simultan stabile (prin sistemul central)
ºi dinamice (prin sistemul periferic), consensuale ºi diferite de la individ
la individ.

Chiar dacã teoria reprezentãrilor sociale poate fi atacatã pe motive
conceptuale ºi metodologice, este clar cã ea oferã o contrapondere
importantã la orientarea exclusiv individualistã a multora dintre studiile
contemporane asupra stereotipurilor ºi prejudecãþilor (De Rosa, 1997;
Moscovici, 1997). Linia de cercetãri deschisã de Moscovici încurajeazã
studiul formãrii, funcþionãrii ºi schimbãrii stereotipurilor ºi prejude-
cãþilor ca funcþie a cunoaºterii sociale preexistente a oamenilor, fapt
care o apropie de abordarea reprezentãrilor ca teorii. Un studiu recent
condus de Moscovici ºi Perez (1997) este ilustrativ în acest sens. Ei au
cerut unui numãr de 858 de studenþi sã aleagã între trei tipuri distincte
de structuri sociale (o singurã majoritate, o majoritate ºi o minoritate,
mai multe minoritãþi) pe care le preferã pentru societatea lor ºi sã evalueze
pe baza unui numãr de 70 de afirmaþii (jumãtate cu caracter pozitiv ºi
jumãtate cu caracter negativ) þiganii în general, þiganul-muzician ºi
þiganul-cerºetor. Rezultatele au arãtat cã tipul de structurã socialã
preferat a fost asociat anumitor forme de exprimare a prejudecãþii faþã
de þigani. Cei care au optat pentru societãþi uniforme ºi scindate au
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folosit criteriul etnic pentru a-i evalua pe þigani (în primul caz, în termeni
negativi, iar în al doilea caz, în termeni pozitivi), în timp ce studenþii
care au ales societatea interdependentã, cu douã grupuri i-au judecat pe
þigani pe baza rolurilor sociale. Dupã Moscovici ºi Perez (1997) rezultatele
pot fi explicate prin faptul cã tipul de societate ales stã la baza unor
reprezentãri ºi credinþe care determinã criteriile de clasificare ºi descriere
a minoritãþilor ºi oferã modele de relaþionare cu acestea.

Cred cã acest exemplu relevã foarte clar atât calitãþile, cât ºi defectele
abordãrii reprezentãrilor sociale. Calitãþile sunt în primul rând teoretice
ºi se referã la luarea în calcul a unor factori în general neglijaþi de
cercetãrile contemporane asupra stereotipurilor ºi atitudinilor etnice sau
rasiale. Defectele þin în principal de lacunele metodologice. În acest caz,
ipoteza experimentalã a postulat un efect al tipului de structurã socialã
asupra prejudecãþilor etnice prin medierea reprezentãrilor, credinþelor
ºi modelelor de interacþiune socialã asociate acesteia, dar nu s-au utilizat
deloc testele mediaþionale necesare pentru verifica o astfel de ipotezã.

3.2. De ce avem reprezentãri stereotipice?

Pânã acum am putut vedea cum cred psihologii cã sunt reprezentate
stereotipurile în minþile noastre. O altã întrebare fundamentalã este de
ce avem stereotipuri? La ce servesc ele?

Când vorbesc despre concepte în general, psihologii cognitivi consi-
derã cã acestea îndeplinesc patru funcþii fundamentale: combinatorialã,
de predicþie, de comunicare ºi de economie cognitivã. Cu alte cuvinte,
conceptele reprezintã unitãþile de bazã ale gândirii, combinându-se în
diverse forme pentru a da naºtere gândurilor, ne permit sã generalizãm
experienþele noastre cu un obiect la întreaga categorie din care face
parte obiectul, fac posibilã o comunicare eficientã ºi salveazã preþioase
resurse cognitive (Goldstone ºi Kersten, 2003). Aceste funcþii sunt
vitale, permiþând supravieþuirea noastrã ca indivizi ºi ca specie. Sã
presupunem, prin reducere la absurd, cã nu am avea capacitatea de a
genera predicþii inductive pe baza experienþelor cu membrii particulari
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ai unei categorii. Aceasta înseamnã cã, dacã vedem un leu devorând un
semen de-al nostru, nu ne-am feri în viitor de alþi lei ºi nici nu am spune
altora s-o facã, întrucât nu percepem nici o legãturã între comporta-
mentul leului observat ºi ceilalþi lei. Un cârcotaº ar putea comenta cã
noi, românii, nu prea reuºim sã facem astfel de generalizãri pe baza
comportamentelor vorace ale unor politicieni, ºi uite cã abia supra-
vieþuim de la o zi la alta!

Funcþiile pe care psihologii sociali le atribuie stereotipurilor se
suprapun, în mare parte, funcþiilor descrise de psihologii cognitivi
pentru concepte: funcþia de economie cognitivã, funcþia explicativã ºi
funcþia socialã (McGarty et al., 2003). Stereotipurile ne-ar permite
deci sã funcþionãm eficient din punct de vedere cognitiv, sã dãm sens
lumii în care trãim, fãcând posibilã ºi viaþa colectivã.

3.2.1. Stereotipurile ca mijloace
de economisire cognitivã

Dacã existã vreo ºansã ca românul cât de cât citit sã fi auzit ceva legat
de psihologia social-cognitivã, atunci cel mai probabil e vorba de
expresiile �leneº cognitiv� sau �zgârcit cognitiv�. Spun asta pentru cã
am auzit de prea multe ori profesoraºi de psihologie ºi chiar cercetãtori
ºcoliþi în Vest emiþându-le cu un aer profund, de iniþiaþi ce au acces la
cele mai ascunse mistere ale Universului. Totuºi, aceste metafore, pe
care mulþi le folosesc la noi pe post de cuvinte de impresionat în masã,
nu mai sunt actuale de ceva vreme. Sã vedem care este povestea lor.

Majoritatea psihologilor sunt de acord cã trãim într-o lume extrem
de complexã, care ne bombardeazã constant cu o cantitate enormã de
informaþii. Dacã am fi omniscienþi ºi omnipotenþi, nu ar fi nici o
problemã, dar, din pãcate, creierele noastre sunt destul de limitate în ce
priveºte capacitatea de procesare. De aceea, pentru a face faþã situaþiei,
suntem obligaþi sã filtrãm ºi sã simplificãm informaþiile care ajung la
noi. În acest sens, dispunem de o soluþie miraculoasã: categorizarea.
Dupã cum am vãzut, acest proces ne scapã de calvarul operãrii cu fiecare
obiect sau fenomen din mediul înconjurãtor în parte, permiþându-ne sã
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le grupãm pe categorii ºi sã le tratãm pe cele care intrã într-o anumitã
categorie ca echivalente.

În domeniul social, unde variabilitatea intra-categorialã este mai
ridicatã ºi mai importantã, psihologii au opus stereotipizarea indivi-
dualizãrii (Fiske ºi Neuberg, 1990). Cunoaºterea stereotipicã înseamnã
sã vedem pãdurea în locul copacilor, în sensul cã un membru al unui
grup social este vãzut prin prisma stereotipului asociat categoriei sale ºi
se opune cunoaºterii individualizante, care înseamnã sã vedem copacii
în locul pãdurii, adicã sã îi percepem pe ceilalþi ca indivizi, fiecare cu
constelaþia sa unicã de atribute. Individualizarea este un proces care
necesitã mult timp ºi multe resurse cognitive, pe când stereotipizarea
reprezintã un proces mult mai eficient din punct de vedere al vitezei ºi
uºurinþei de execuþie, ºi care economiseºte, astfel, multe resurse cognitive.

Am sã dau un exemplu pentru a vedea mai clar cum opereazã
aceastã distincþie. Sã presupunem cã la o petrecere aveþi ocazia sã
cunoaºteþi destul de bine un american. Mergeþi acasã ºi sunteþi între-
bat(ã) ce pãrere v-aþi fãcut despre acest american. Pe baza discuþiilor pe
care le-aþi avut cu cetãþeanul american puteþi sã spuneþi cã este un tip la
30 de ani, cãsãtorit, cu un copil de 2 ani, e din Texas, a studiat la
Harvard, e în România de 2 ani, e vegetarian, e democrat, îi plac
ieºirile în aer liber º.a.m.d. Cu alte cuvinte, înºiraþi o serie de atribute
care îi sunt specifice lui ca individ. Bun! Acum am sã vã trimit din nou
la petrecere, dar de data asta sã presupunem cã întâlniþi ºi discutaþi
acolo cu 20 americani, nu cu unul singur. Veniþi acasã ºi sunteþi întrebat,
din nou, ce pãrere v-aþi fãcut despre persoanele pe care le-aþi cunoscut
la petrecere. ªansele de a apela la individualizare sunt mult mai reduse
de data asta, din mai multe motive. În primul rând, este mult mai greu
sã aduni informaþii individualizante pentru 20 de persoane decât pentru
una singurã. În al doilea rând, chiar dacã aþi obþine aceste informaþii,
ele ar fi mult mai greu de memorat ºi de reprodus ulterior, iar acest
lucru devine cu atât mai evident cu cât numãrul persoanelor cunoscute
creºte. În al treilea rând, chiar dacã aþi memora foarte bine informaþiile
individualizante, pare lipsit de sens ca în gândurile ºi conversaþiile
dumneavoastrã ulterioare sã vã referiþi la fiecare individ în parte în loc
sã încercaþi sã condensaþi impresiile disparate într-o impresie abstractã,



54 PSIHOLOGIA STEREOTIPURILOR

sintetizatoare. Cu alte cuvinte, în loc sã povestiþi soþiei sau soþului
despre fiecare american în parte veþi folosi informaþii categoriale,
spunând ceva de genul: �Am cunoscut niºte americani care sunt aºa ºi
pe dincolo�. Astfel, vã salvaþi suficiente resurse cognitive pentru a
putea desfãºura liniºtit alte activitãþi importante (las la alegerea dumnea-
voastrã care anume).

Oricum, � ºi asta e problema care îi preocupã cel mai mult pe
psihologi � stereotipurile sunt folosite nu numai în situaþii în care
individualizarea este dificil, dacã nu imposibil de folosit, ci ºi când
interacþionãm cu un singur individ. Câþi dintre noi îl individualizãm pe
cerºetorul de la colþul strãzii, pe þiganul care încearcã sã ne vândã niºte
nimicuri pe stradã, pe bãtrânul care se aºazã lângã noi în autobuz º.a.m.d.?
Foarte puþini. Cei mai mulþi ne limitãm la o percepþie categorialã,
observând un cerºetor, un þigan, un bãtrân. Avem multe alte probleme
cu care sã ne batem capul, nu ne arde de individualizat fiecare persoanã
care ne iese în cale.

Metaforele �zgârcitului� (Fiske ºi Taylor, 1984) sau �leneºului�
cognitiv (Gilbert ºi Hixon, 1991) au fost scoase pe piaþã pentru a surprinde
ºi sugera de ce oamenii se folosesc foarte frecvent de stereotipuri ºi alte
procesãri euristice în interacþiunile lor cotidiene cu membrii altor
grupuri sociale. Chiar dacã aceste metafore s-au bucurat de un succes
enorm în rândul psihologilor sociali, ele ridicã mai multe semne de
întrebare.

 În primul rând, trebuie remarcat cã existã o diferenþã importantã
între argumentele care ne explicã de ce stereotipizãm ºi ceea ce denotã
metaforele zgârcitului ºi leneºului cognitiv. Psihologii acceptã cã folosim
categorii în general ºi stereotipuri în particular deoarece nu avem cum
altcumva sã facem faþã ºuvoiului de informaþii ce ne parvin prin simþuri,
în timp ce metaforele lui Fiske ºi Gilbert prezintã stereotipizarea ºi
categorizarea mai mult probleme de opþiune: dacã eºti zgârcit sau leneº
înseamnã cã ai ºi poþi, dar nu vrei. Cu alte cuvinte, argumentele pe care
se construiesc aceste douã metafore ne spun cã stereotipizãm pentru cã nu
avem de ales, în timp ce metaforele propriu-zise ne spun cã stereotipizãm
pentru cã nu avem chef sã facem altceva mai bun. Aceastã contradicþie
ar putea fi rezolvatã uºor dacã am spune cã argumentele se referã la
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folosirea stereotipurilor în situaþii �tari�, care nu lasã loc de individualizare,
în timp ce metaforele se referã la comportamentul nostru în situaþii
�slabe�, unde avem timp ºi resurse pentru a individualiza.

Din pãcate, problemele nu se opresc aici. O altã diferenþã importantã
între logica argumentãrii ºi logica metaforelor este cã primele sugereazã
cã stereotipizarea poate avea consecinþe pozitive, în sensul cã econo-
miseºte resurse cognitive ºi ne permite, astfel, sã rezolvãm mai eficient
sarcinile care ni se par importante1, în timp ce metaforele considerã cã
stereotipizarea presupune numai consecinþe negative. Problema este
serioasã, deoarece, dacã stereotipurile au o importantã funcþie de econo-
misire cognitivã, metaforele �zgârcitului� ºi �leneºului� cognitiv nu ne
informeazã satisfãcãtor asupra acesteia.

De fapt, la a doua ediþie a tratatului lor fundamental de cogniþie
socialã chiar Fiske ºi Taylor aveau sã-ºi corecteze poziþia, rebotezându-l
pe actorul social ca �tactician motivat� (Fiske ºi Taylor, 1991). Într-o
cheie similarã, Macrae ºi colegii sãi au avansat metafora �expertului în
eficienþã� cognitivã (Macrae ºi Bodenhausen, 2001). Schimbarea este
una de viziune, nu numai de termeni.

Acum se porneºte de la premisa cã viaþa implicã atât situaþii de
rutinã, cât ºi situaþii deosebite, iar noi trebuie sã ne gestionãm eficient
resursele ºi eforturile cognitive dacã vrem sã facem faþã cu brio situaþiilor
diverse care apar în viaþa de zi cu zi. Cele mai multe interacþiuni sociale
sunt banale ºi fãrã consecinþe deosebite, iar stereotipizarea ne oferã
rapid ºi ieftin suficiente inferenþe dispoziþionale, permiþându-ne astfel
sã ne pãstrãm resursele pentru situaþii mai importante, când tindem sã
procesãm informaþia sistematic, mai degrabã decât euristic (Macrae ºi
Bodenhausen, 2001).

Conform noii viziuni, stereotipurile existã pentru cã ne aduc bene-
ficii cognitive importante, care depãºesc costurile folosirii lor. De fapt,

1. O serie de experimente au confirmat acest punct de vedere. De exemplu
Macrae, Milne ºi Bodenhausen (1994) au cerut unor participanþi sã efectueze
douã sarcini simultan, demonstrând cã cei care s-au folosit de stereotipuri
într-una dintre sarcini au rezolvat mai eficient cealaltã sarcinã decât partici-
panþii care nu au putut folosi stereotipuri.
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costurile stereotipizãrii sunt mult mai mari pentru persoanele stereotipi-
zate decât pentru persoanele care stereotipizeazã (Macrae et al., 1994).
De exemplu, dacã eºti femeie ºi nu eºti angajatã într-un post bun din
cauzã ce eºti femeie, acest lucru te afecteazã mult mai puternic pe tine
personal decât pe angajatorul care te-a stereotipizat.

Pe scurt, în timp ce metaforele �zgârcitului� ºi �leneºului� cognitiv
subliniau caracterul iraþional, negativ al stereotipurilor, metaforele
�tacticianului motivat� ºi �expertului în eficienþã� subliniazã caracterul
lor adaptativ, pozitiv.

Aceastã nouã concepþie dominã autoritar psihologia socialã contem-
poranã (vezi avalanºa recentã de modele duale), întrucât explicã mai
mult ºi mai bine decât viziunea anterioarã, conservatoare ºi pesimistã.
Totuºi, în opinia mea, abordarea dualã are un defect extrem de impor-
tant. Mai exact, aceastã concepþie face o distincþie între procesãri
euristice �slabe� ºi procesãri �tari�, sistematice ale informaþiei, speci-
ficând cã primele existã pentru a ne asista în situaþii previzibile, iar
celelalte pentru a rezolva situaþiile imprevizibile, dar asociazã stereotipu-
rile ºi stereotipizarea doar reprezentãrilor ºi procesãrilor �slabe�. Cu
alte cuvinte, ar trebui sã credem cã stereotipizãm doar când suntem
superficiali în gândire, nu ºi când gândim cu adevãrat. Existã o dozã
serioasã de optimism naiv în aceastã viziune. Dacã ar fi sã luãm foarte
în serios aceste idei, ar trebui sã credem cã planurile de exterminare a
evreilor au fost elaborate de naziºti în momentele lor de relaxare, când
nu gândeau foarte serios! Numãrul autorilor care se ocupã ºi de
situaþiile în care stereotipizarea se bazeazã pe procesãri sistematice este
extrem de redus. Este descurajant, dar trebuie sã recunoaºtem cã cercetarea
ºtiinþificã se desfãºoarã, de multe ori, asemenea unui meci de fotbal de
slabã calitate: toþi jucãtorii tind sã alerge acolo unde este mingea.

Chiar dacã am accepta cã stereotipurile reprezintã doar procesãri
euristice ale informaþiei, ne izbim de o altã problemã importantã. Dupã
cum am vãzut, ideea din spatele metaforei tacticianului motivat este cã
stereotipizarea, ca formã de procesare euristicã a informaþiei sociale,
este special croitã pentru situaþii facile, uºor previzibile, pentru care nu
meritã sã ne batem prea mult capul. Totuºi, procesãrile euristice nu sunt
folosite numai în situaþii neproblematice ºi nici nu înseamnã neapãrat
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gândire de calitatea a doua. Niºte exemple concrete ne vor ajuta sã
sesizãm mai bine aceste aspecte.

Sã începem cu propoziþia cã în situaþii importante nu gândim euristic,
preferând sã investim serioase resurse cognitive pentru a ajunge la
concluzii mai viabile. Mai departe, sã alegem o situaþie a cãrei impor-
tanþã poate fi cu greu contestatã: când propria noastrã viaþã este în
pericol. În astfel de momente, este clar cã trebuie sã scoþi tot ce ai mai
bun la bãtaie dacã vrei sã mai apuci ºi ziua de mâine. Totuºi, situaþiile
periculoase impun, de multe ori, reacþii foarte rapide, care nu lasã prea
mult loc pentru o gândire logicã ºi analiticã. În aceste cazuri, artileria
grea a procesãrilor psihologice este prea înceatã, deci neadaptivã. Ce se
întâmplã însã când avem mai mult timp la dispoziþie? Credeþi cã devenim
Platoni ºi Aristoteli? Nu vã faceþi speranþe, nici atunci nu dãm pe
dinafarã de prea multã gândire. Vã dau un singur exemplu. Într-un studiu
recent, Gigerenzer a observat cã atentatele de la 11 septembrie 2001 i-au
determinat pe americani sã circule mai mult cu maºinile ºi mai puþin cu
avioanele, pentru a nu deveni victimele unor noi atacuri teroriste. La
prima vedere pare cea mai raþionalã chestie pe care o puteau face. Cãrui
om cu mintea la cap i-ar fi ars atunci de cãlãtorit cu avionul? În ciuda
acestui fapt, analizele psihologului german au arãtat cã traficul supli-
mentar datorat acestei frici a provocat o serie de accidente auto, în care
au murit mai mulþi oameni decât cei care ºi-au pierdut viaþa în acea
fatidicã zi de septembrie.

Sã trecem la a doua propoziþie, potrivit cãreia procesãrile euristice
sunt inferioare calitativ procesãrilor sistematice a informaþiei. Acelaºi
Gigerenzer a fãcut un alt studiu interesant: a intervievat niºte oameni
obiºnuiþi, cerându-le, pur ºi simplu, sã spunã numele unor companii
germane. Apoi, a fãcut o listã cu companiile ale cãror nume fuseserã
specificate de 90% dintre respondenþi ºi a creat un portofoliu de acþiuni
pe baza acestei liste. Un alt portofoliu a fost construit de experþi
financiari. În mod cu totul surprinzãtor, peste câteva luni s-a dovedit cã
portofoliul oamenilor de rând a avut o creºtere mai puternicã decât
portofoliul specialiºtilor. Euristica disponibilitãþii cognitive (cum numesc
psihologii momentele în care ne folosim de gândurile ce ne vin prima
datã în minte) a bãtut analizã elaboratã a economiºtilor.
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Ce vreau sã arãt cu acest exemplu este cã, în timp ce mulþi psihologi
sociali preferã sã echivaleze euristicile cu superficialitatea, alþii pun
semnul egal între euristici ºi intuiþie. Chiar dacã putem gãsi un numãr
indefinit de cazuri care sã dea apã la moarã primilor, trebuie sã admitem
cã ºi ceilalþi au partea lor de dreptate. E suficient sã ne gândim la acei
oameni care acumuleazã o experienþã considerabilã într-un anumit
domeniu ºi ajung sã rezolve o serie de sarcini foarte rapid ºi fãrã efort.
Metafora tacticianului motivat este foarte cuprinzãtoare, dar nu acoperã
ºi nici nu poate acoperi totul.

3.2.2. Stereotipurile ca explicaþii

Dacã cei mai mulþi psihologi spun cã avem la dispoziþie prea multe
informaþii, fiind nevoiþi sã le filtrãm, alþii, mai ales adepþii teoriei
identitãþii sociale ºi ai teoriei auto-categorizãrii, cred, dimpotrivã, cã
avem prea puþine informaþii la dispoziþie, fiind nevoiþi sã le cãutãm
(McGarty et al., 2003). Dacã mergeþi la un carnaval, primii prezic cã
veþi fi copleºiþi de atâtea persoane, voci ºi culori, iar dumneavoastrã va
trebui sã folosiþi masiv percepþii stereotipice cu scopul de a salva resurse
cognitive pentru lucrurile care vã intereseazã. În schimb, ceilalþi, vor
argumenta cã într-o astfel de situaþie veþi avea nevoie de o serie de
informaþii (e.g., cine sunt oamenii aceia care cântã la acordeon, de ce
se înghesuie lumea la taraba roºie etc.), iar percepþiile stereotipice vã
vor ajuta semnificativ în acest sens, cu o serie de inferenþe utile. Actorul
social nu ar fi, prin urmare, un tactician motivat, veºnic preocupat sã
jongleze cu diferite strategii cognitive pentru a face faþã ºuvoaielor de
informaþii ce-i parvin la simþuri, ci un cãutãtor de sensuri, care încearcã
sã explice ceea ce vede ºi aude ca sã ºtie pe ce lume trãieºte. Pe scurt,
stereotipurile îmbogãþesc realitatea, nu o simplificã; ele oferã infor-
maþii, nu le filtreazã.

Dupã cum îºi prezintã fiecare marfa, am putea crede cã cele douã
pãrþi se aflã pe poziþii ireconciliabile. Într-adevãr, dacã opunem cãutã-
torul de sensuri leneºului cognitiv, atunci putem vorbi de o opoziþie
realã. În schimb, tacticianul motivat poate fi privit foarte bine ca un
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cãutãtor de sensuri care, pentru a-ºi atinge acest scop, se foloseºte de
mijloace diferite, în funcþie de constrângerile impuse de contextele în
care se aflã. Din acest ultim punct de vedere, opoziþia nu mai pare atât de
drasticã. Totuºi, viziunea asupra stereotipurilor diferã: pentru tacticianul
cognitiv stereotipurile sunt, în primul rând, niºte mijloace de economisire
cognitivã, în timp ce pentru cãutãtorul de sensuri stereotipurile sunt un
rãspuns foarte bun la nevoia sa de a-ºi explica lumea. Am vãzut care
sunt defectele primei viziuni. Care sunt neajunsurile celei de-a doua?

În primul rând, nu este deloc clar de ce ar trebui sã-i vedem pe
oameni ca ahtiaþi dupã sensuri ºi explicaþii. Este principala funcþie a
stereotipurilor aceea de a oferi explicaþii? Cred cã în spatele acestor
afirmaþii se ascunde o concepþie asupra naturii umane care suferã de
exces de generozitate. Stereotipurile nu reprezintã neapãrat rãspunsuri
la nevoia noastrã de a înþelege realitatea socialã. Ele pot, foarte bine, sã
reprezinte credinþe gata fabricate pe care le asimilãm din mediile în care
trãim, ºi le folosim pentru cã observãm cã ºi alþii le folosesc. Cu alte
cuvinte, imitaþia ar putea fi o forþã mai importantã decât explicaþia.

În al doilea rând, de ce sã vorbim pur ºi simplu despre stereotipuri ºi
nu despre tipuri de stereotipuri, în funcþie de complexitatea, intensitatea,
durata ºi alte trãsãturi ale acestora? În acest caz, ar fi evident cã doar
anumite stereotipuri servesc ca explicaþii. Putem compara stereotipurile
noastre despre paraguayeni, pe care nu-i cunoaºtem deloc, cu stereotipu-
rile noastre despre þigani, pe care ne imaginãm cã îi cunoaºtem mult
mai bine? Adevãrul e cã paraguayenii ne intereseazã prea puþin, ºi când
suntem întrebaþi ce credem despre ei, cel mai probabil improvizãm un
stereotip (poate pe baza imaginii noastre generale despre America de
Sud) pentru a oferi un rãspuns la întrebare ºi a nu pãrea proºti, nu
pentru cã ne arde de explicat realitatea socialã. Pe de altã parte,
stereotipurile despre þigani pot servi ca explicaþii, întrucât e posibil sã
ne întrebãm de ce sunt þiganii aºa ºi pe dincolo ºi sã gãsim rãspunsuri
profunde, de genul �aºa sunt ei, e ceva genetic�.

Ceea ce ne conduce spre o altã întrebare: dacã tot vrem sã înþelegem
lumea, de ce ne-am limita la percepþii stereotipice, în loc sã cãutãm
rãspunsuri mai bune? ªi ce facem cu cei care cred cã cel mai bun
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rãspuns este cã nu putem gãsi un rãspuns bun. Dar cu cei pe care nu-i
intereseazã nici întrebãrile ºi nici rãspunsurile?

Dupã cum vedeþi, sunt multe aspecte pe care metafora actorului
social ca explicator al realitãþii nu le surprinde într-un mod satisfãcãtor
sau nu le surprinde deloc. Cel mai corect ar fi sã spunem, la fel ca în
cazul economisirii cognitive, cã nevoia de a înþelege lumea reprezintã
nu funcþia, ci doar una dintre funcþiile pe care le servesc stereotipurile
ºi stereotipizarea.

3.2.3. Stereotipurile ca instrumente
colective de reprezentare ºi acþiune

Pânã în acest moment am vorbit despre funcþii intra-personale ale
stereotipurilor. Totuºi, dupã unii autori, dacã vrem cu adevãrat sã ºtim
de ce avem stereotipuri, trebuie sã luãm în calcul ºi funcþiile lor la nivel
de grup, deoarece stereotipurile servesc ºi grupurilor, nu numai indivizilor.

Aceastã viziune a fost puternic susþinutã de creatorul teoriei identi-
tãþii sociale, Henri Tajfel, dupã care stereotipurile, pe lângã rolul
fundamental pe care îl joacã în procesul de diferenþiere intergrupalã, au
ºi o importantã funcþie grupalã explicativã ºi justificativã. Diferenþierea
intergrupalã are ca scop formarea unei identitãþi distincte ºi pozitive a
in-grupului, pe când funcþiile explicativã ºi justificativã denotã cã
grupurile se folosesc de stereotipuri pentru a înþelege evenimentele
sociale ºi a-ºi justifica acþiunile faþã de alte grupuri. Ideea de bazã din
spatele acestor afirmaþii este cã stereotipurile nu pot fi privite doar ca
produse ale unor procese private, individuale. Dimpotrivã, ele au o
naturã colaborativã sau interactivã, implicând un proces colectiv de
negociere ºi gestionare, care este permanent influenþat de interesele ºi
poziþionarea grupurilor în raport cu alte grupuri, precum ºi de modelele
ideologice de structurare a relaþiilor sociale (Haslam et al., 2003).

Una dintre cele mai importante caracteristici ale acestei abordãri
este cã atribuie stereotipurilor o foarte importantã dimensiune teleolo-
gicã, legându-le nu numai de descrierea realitãþii, ci ºi de acþiune, de
promovarea ºi atingerea unor obiective grupale. Cu alte cuvinte, dacã
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eu ca român cred cã þiganii sunt hoþi, o fac nu pentru cã resursele mele
cognitive sunt limitate, ci, în primul rând, pentru cã acest stereotip,
prin faptul cã îmi spune cine sunt þiganii ºi cum sã mã comport faþã de
ei, serveºte unor interese sociale, economice, culturale sau politice ale
grupului meu (e.g., excluderea þiganilor din viaþa socialã). Dupã cum
vom vedea în capitolul despre funcþionarea stereotipurilor, ºi abordarea
social-cognitivã leagã stereotipurile de acþiune, dar, în acest caz, acþiunea
reprezintã un efect al activãrii ºi aplicãrii stereotipurilor stocate în
memoria indivizilor, tipul acþiunii fiind dictat de conþinuturile stereotipice,
nu de obiectivele in-grupului. În acest caz, acþiunea stã sub semnul
automatismului, pe când pentru abordarea identitãþii sociale ea stã sub
semnul politicului.

De fapt, adepþii viziunii �colectiviste� îºi fac un titlu de glorie din
faptul cã resping ideea �individualistã� cã stereotipurile ar constitui
reprezentãri defectuoase, iluzorii ale realitãþii sociale, promovând, în
schimb, ideea cã stereotipurile sunt forme raþionale de cunoaºtere
socialã. Ei pun accentul pe libertate ºi creativitate, nu pe constrângeri
ºi limitãri. Totuºi, un cititor mai atent ar putea remarca, ironic, cã
abordarea identitãþii sociale nu face altceva decât sã transforme oamenii
din victime ale propriilor limitãri cognitive, în victime ale grupurilor
din care fac parte. Dacã stereotipurile pe care le folosim servesc în
primul rând in-grupului, înseamnã cã ceea ce se întâmplã în capul
nostru conteazã prea puþin sau deloc. Psihologii care aderã la abordarea
identitãþii sociale resping însã cu vehemenþã o astfel de interpretare.
Într-adevãr, ei nu aderã la imaginea omului ca recipient pasiv al psiho-
logiei de grup, subliniind, de câte ori au ocazia, cã acesta este un
participant activ la viaþa grupului, care negociazã permanent cu ceilalþi
sensul realitãþii sociale (Haslam et al., 2003).

Cât de plauzibilã pare însã o astfel de poziþie? Având în vedere cã
promoveazã imaginea unui proces de negociere la care toþi membrii
unui grup par sã participe de pe poziþii egale, ca la o ºezãtoare, mie mi
se pare simplistã ºi nerealistã. În realitate, grupurile sociale, mai ales
cele mari, cum ar fi naþiunile, nu reprezintã simple agregate de indivizi
egali ºi cu interese comune. Mai degrabã, ele au o organizare proprie,
în care ierarhiile de putere conteazã enorm, iar interesele variazã
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semnificativ. De fapt, stereotipurile pot fi privite, foarte frecvent, ca
elemente ale unor programe socio-politice elaborate de elitele sociale ºi
rãspândite ulterior în rândul maselor. Gândiþi-vã, de exemplu, la stereotipul
maghiarilor ca sãlbatici veniþi din stepele Asiei sã ne fure nouã Transilvania
sau la stereotipul maghiarilor despre români ca ciobani sosiþi într-o
Transilvanie ungarã ºi civilizatã, pe care ar fi ajuns apoi s-o domine
printr-o natalitate excesivã (Mungiu-Pippidi, 1999). Este clar cã astfel
de stereotipuri bazate pe teorii istorice nu ar putea fi explicate fãrã sã
admitem influenþa covârºitoare a elitelor culturale ºi politice. Din pãcate,
chiar dacã aceastã soluþie ar salva cât de cât situaþia, ea prezintã o serie
de probleme greu de ignorat. De exemplu, nu explicã prea bine de ce în
anumite cazuri masele acceptã foarte uºor programele elitelor, în alte
cazuri fiind mult mai reticente.

De aici rezultã, destul de clar, cã una dintre principalele probleme
ale celor care cred cã stereotipurile sunt instrumente colective de
reprezentare ºi acþiune, este cã nu explicã satisfãcãtor relaþia dintre
individ ºi grup. Pe de altã parte, lipsa unei taxonomii a stereotipurilor
ºi situaþiilor sociale îºi spune ºi aici cuvântul, întrucât, pentru anumite
stereotipuri pare dificil sã realizezi ce fel de funcþii pot juca la nivel
grupal. Ca sã reluãm exemplul cu stereotipurile despre paraguayeni,
este greu de înþeles cum ar putea stereotipurile românilor despre un
grup atât de invizibil sã serveascã unor programe de acþiune colectivã.
De fapt, aici intervine o problemã mult mai importantã. Sã presupunem
cã eu cred cã paraguayenii sunt înalþi ºi vorbãreþi, dar nici un alt român
nu crede aºa ceva. Conform abordãrii �colectiviste� nu putem vorbi
despre un stereotip, deoarece opiniile mele nu reprezintã o formã de
cunoaºtere împãrtãºitã social. Dacã aºa stau lucrurile, atunci câþi alþi
români ar trebui sã creadã acelaºi lucru despre paraguayeni pentru a
putea vorbi despre un stereotip? Rãspunsul nu poate fi decât arbitrar,
întrucât e ca ºi cum ai întreba câtã apã trebuie turnatã într-un pahar
pentru a putea spune cã e plin. Din aceastã cauzã, mulþi psihologi evitã
sã adere la o astfel de definiþie a stereotipurilor, spre nemulþumirea
adepþilor abordãrii identitãþii sociale care cred cã, astfel, obiectul
psihologiei stereotipurilor devine mult prea îngust.
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Dreptatea pare a fi, în acelaºi timp, de partea tuturor ºi a nimãnui,
întrucât, într-adevãr, cei care se concentreazã asupra funcþiilor indivi-
duale ale stereotipurilor nu reuºesc sã explice fenomenele ce þin de
latura lor consensualã, iar cei care se ocupã în primul rând cu funcþiile
sociale ale stereotipurilor se pierd ºi ei în ceaþã când trebuie sã explice
cum ajung sã îndeplineascã astfel de funcþii niºte concepte stocate în
memoria indivizilor.





4. Formarea stereotipurilor

Care sunt procesele care conduc la formarea stereotipurilor? Sunt
trei tipuri principale de rãspunsuri la aceastã întrebare fundamentalã.
Cei mai mulþi autori contemporani considerã cã stereotipurile sunt o
consecinþã naturalã a felului în care funcþioneazã gândirea umanã, unii
considerã cã ajungem sã stereotipizãm deoarece în acest fel ne satisfacem
anumite trebuinþe psihologice sau pentru cã suntem împinºi în aceastã
direcþie de personalitatea noastrã, în timp ce alþii preferã sã priveascã
stereotipurile ca determinate de diverºi factori sociali.

4.1. Procese cognitive

Majoritatea studiilor contemporane asupra formãrii stereotipurilor
considerã cã acestea reprezintã consecinþe inevitabile ale modului de
operare a minþii umane. Douã linii de cercetare sunt predominante în
aceastã privinþã. Prima, considerã cã stereotipurile apar deoarece tindem
sã asociem lucruri care în realitate nu sunt corelate sau nu sunt corelate
aºa cum ne imaginãm noi, iar a doua susþine cã stereotipurile apar
deoarece procesul categorizãrii implicã, inevitabil, accentuarea dife-
renþelor dintre grupurile umane.
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4.1.1. Corelaþia iluzorie

Corelaþia iluzorie este poate cel mai studiat proces al formãrii
stereotipurilor, coroborând postulatul fundamental al orientãrii cogni-
tive, conform cãruia stereotipurile pot apãrea chiar ºi atunci când nu
existã vreo diferenþã realã între grupuri (Berndsen et al., 1998). Acest
proces este definit ca tendinþa de a supraestima frecvenþa a douã
categorii infrecvente de stimuli ca urmare a co-ocurenþei acestora.
Hamilton ºi Gifford (1976) au fost primii care au demonstrat cã feno-
menul corelaþiei iluzorii este relevant pentru formarea stereotipurilor.
Într-un experiment clasic, ei au oferit participanþilor informaþii despre
comportamente dezirabile ºi indezirabile efectuate de membrii a douã
grupuri (A ºi B). Raportul dintre comportamentele dezirabile ºi com-
portamentele indezirabile ale acestor douã grupuri a fost identic, singura
diferenþã fiind cã numãrul total de informaþii despre comportamentele
indivizilor din grupul B a fost de douã ori mai redus decât cel despre
grupul A. În consecinþã, participanþii ar fi trebuit sã îºi formeze impresii
identice despre ambele grupuri, întrucât, din punctul de vedere al
proporþiei dezirabil-indezirabil, cele douã grupuri erau identice. Oricum,
participanþii au supraestimat frecvenþa comportamentelor negative ale
grupului B ºi, ca urmare, ºi-au creat o impresie mai negativã despre
acest grup. Ce spune acest experiment? Spune cã o persoanã care nu
ºtie absolut nimic despre români ºi þigani, în momentul în care va vedea
la televizor ºtiri despre 16 români care au comportamente pro-sociale ºi
8 români care au comportamente antisociale, precum ºi despre 8 þigani
care au comportamente pro-sociale ºi 4 care comit acte antisociale, îºi
va forma totuºi un stereotip negativ despre þigani, atribuindu-le în mai
mare mãsurã trãsãturi antisociale decât românilor, chiar dacã informa-
þiile existente nu ar justifica o astfel de concluzie, întrucât raportul
dintre comportamentele pro-sociale ºi cele antisociale este identic, de
2:1. Poate vi se pare contraintuitiv, dar aceste rezultate au fost verificate
ºi rãsverificate de studii ulterioare.

Cum se explicã însã acest fenomen? Interpretarea clasicã se bazeazã
pe ipoteza distinctivitãþii stimulilor: întrucât stimulii infrecvenþi (adicã
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grupul minoritar ºi comportamentele negative) ies mai puternic în
evidenþã decât stimulii frecvenþi, codificarea lor ar fi mai extensivã, iar
accesibilitatea lor în memorie, mai ridicatã. Ceea ce implicã, mai
departe, erori de colectare a informaþiei, de estimare a frecvenþei ºi,
implicit, de formare a impresiei. Stroessner, Hamilton ºi Mackie (1992)
au prezentat date care sprijinã aceastã interpretare. Permiþând subiecþilor
sã citeascã itemii în propriul lor ritm, aceºti autori au înregistrat ºi date
despre timpul pe care subiecþii l-au petrecut studiind fiecare item. S-a
observat cã participanþii au petrecut mai mult timp studiind itemii pentru
grupul B, ceea ce sprijinã interpretarea pe baza distinctivitãþii. Oricum,
aceastã variabilã a afectat formarea corelaþiei iluzorii numai pentru
subiecþii aflaþi într-o stare afectivã neutrã, nu ºi pentru cei cãrora le-au
fost induse stãri afective pozitive sau negative (Stroessner et al., 1992,
Experimentul 2). Johnson ºi Mullen (1994) au mers mai departe,
demonstrând cã informaþia despre grupul minoritar nu numai cã este
codificatã mai extensiv, dar e ºi mai accesibilã. Mai exact, ei au observat
cã timpul de reacþie al participanþilor a fost semnificativ mai mic când
au trebuit sã indice apartenenþa grupalã pentru indivizii care au avut
comportamente indezirabile ºi au aparþinut grupului B.

Oricum, Hunt ºi McDaniel (1993) au sugerat cã nu e necesar ca
stimulii sã fie distinctivi în momentul codificãrii lor pentru ca sã
observãm efectul corelaþiei iluzorii. Distinctivitatea acestor stimuli poate
fi observatã dupã încheierea prezentãrii lor. Cu alte cuvinte, procese
care apar în faza de post-codificare a informaþiei ar putea conduce la
formarea corelaþiei iluzorii. McConnell, Sherman ºi Hamilton (1994a)
au demonstrat cã, într-adevãr, corelaþia iluzorie s-a produs indiferent de
cât de distinctã a fost informaþia la momentul codificãrii, ceea ce
corecteazã explicaþia pe baza distinctivitãþii. Comportamentele care nu
au fost distincte în momentul codificãrii, dar au fost totuºi distincte
dupã încheierea prezentãrii, au fost mai accesibile în momentul efectuãrii
judecãþilor (McConnell et al., 1994a, Experimentul 2).

Un alt factor esenþial pentru formarea corelaþiei iluzorii este modul
în care subiecþii proceseazã informaþia despre þintã. În acest sens,
oamenii pot procesa informaþia online, adicã sã îºi formeze impresia în
momentul prezentãrii informaþiei ºi sã codifice comportamentele relevante
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ale þintei, sau pe baza memoriei, când nu îºi formeazã o impresie în
momentul prezentãrii informaþiei ºi nu încearcã sã-ºi explice comporta-
mentele contradictorii. Sanbonmatsu, Sherman ºi Hamilton (1987) au
demonstrat cã procesarea online a informaþiei despre indivizi a condus
la inversarea corelaþiei iluzorii, participanþii formându-ºi impresii mai
pozitive despre þintele infrecvente.

McConnell, Sherman ºi Hamilton (1994b) au condus o serie de
experimente care au explorat mai atent legãtura dintre modalitatea de
procesare a informaþiei ºi formarea corelaþiei iluzorii despre indivizi ºi
grupuri. Rezultatele lor au demonstrat cã participanþii au memorat mai
multe informaþii despre þintele individuale ºi le-au clasificat mai rapid ºi
mai precis decât þintele grupale, ceea ce sugereazã cã au procesat
informaþia online în mai mare mãsurã pentru indivizi decât pentru
grupuri. Aceste diferenþe au fost evidente chiar ºi atunci când partici-
panþii au fost încurajaþi sã proceseze informaþia online atât pentru
indivizi, cât ºi pentru grupuri. Diferenþe semnificative au fost observate
ºi în privinþa corelaþiei iluzorii. Când subiecþii au fost instruiþi sã
memoreze informaþia, rezultatele au evidenþiat corelaþii iluzorii clare
pentru grupuri, dar nu ºi în cazul indivizilor. De fapt, corelaþii iluzorii
pentru grupuri au fost observate ºi când setul de instrucþii le-a cerut
participanþilor sã îºi formeze impresii despre grupurile þintã sau sã se
concentreze asupra sensului informaþiei prezentate. Este clar, deci cã
efectul corelaþiei iluzorii apare ºi atunci când informaþia nu este proce-
satã pe baza memoriei. McConnell, Sherman ºi Hamilton (1994b) au
sugerat cã oamenii pot sã infereze spontan trãsãturi despre þintã, fãrã
instrucþiuni speciale în acest sens, iar aceste trãsãturi vor fi accesate
ulterior în memorie când ei îºi formeazã impresii despre respectiva þintã.

Esenþial pare a fi faptul cã oamenii percep mai multã coerenþã la
nivelul indivizilor decât la nivelul grupurilor (Hamilton ºi Sherman,
1996). Cu alte cuvinte, ei percep un grad mai ridicat de entitativitate în
rândul indivizilor decât al grupurilor. Ceea ce sugereazã cã diferenþele
de procesare asociate þintelor individuale ºi grupale sunt date nu de
diferenþa individ-grup în sine, ci de percepþia entitativitãþii þintei sociale.
Un studiu în care entitativitatea þintelor sociale a fost manipulatã a
demonstrat cã aceastã prezumþie este corectã (McConnell et al., 1997).
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Într-un prim experiment, cei trei autori au demonstrat cã manipularea
percepþiei entitativitãþii a condus la diferenþe semnificative în modul de
procesare a informaþiei. Participanþii manipulaþi sã perceapã un nivel
ridicat de entitativitate al þintei au procesat informaþia mai integrativ ºi
online, pe când cei determinaþi sã perceapã þinta socialã ca mai scãzutã
în entitativitate au procesat informaþia mai mult pe baza memoriei
(McConnell et al., 1997, Experimentul 1). Mai important, participanþii
care au perceput þintele sociale ca ridicate în entitativitate nu ºi-au
format corelaþii iluzorii despre aceste þinte, fie ele indivizi sau grupuri.
Iar participanþii care au perceput þintele sociale ca scãzute în entita-
tivitate ºi-au format corelaþii iluzorii, indiferent dacã a fost vorba despre
indivizi sau grupuri (McConnell et al., 1997, Experimentul 2).

Conceptul de �entitativitate� ºi importanþa lui în formarea stereotipurilor
au fost abordate relativ diferit de Yzerbyt ºi colegii sãi. Din punctul lor
de vedere, entitativitatea, care reprezintã percepþia gradului de simi-
laritate ºi de organizare a membrilor unui grup, ºi esenþialismul, care
reprezintã atribuirea unei esenþe ce ar sta la baza uniformitãþii ºi
regularitãþilor observate, se aflã într-o relaþie de determinism reciproc
(Yzerbyt et al., 2001). Într-adevãr, Yzerbyt et al. (1998) au arãtat cã
subiecþii care au perceput un grad mai ridicat de entitativitate a gru-
purilor sociale au fost mult mai puþin sensibili la rolul pe care contextul
l-ar fi putut avea în explicarea comportamentului grupului ºi al indivi-
zilor aparþinând acestor grupuri cu entitativitate ridicatã. Relaþia inversã
a fost demonstratã de Yzerbyt ºi Buidini (1998, apud Yzerbyt et al.,
2001) care au oferit participanþilor lor informaþii identice despre douã
grupuri, cu excepþia faptului cã un grup reprezenta oamenii dintr-o
staþie de autobuz, iar celãlalt oameni care aveau în comun o caracte-
risticã. Rezultatele au indicat cã mediile trãsãturilor atribuite acestor
grupuri au fost egale, dar varianþa celui de-a doilea grup a fost mai
redusã, ceea ce sugereazã percepþia unui grad mai ridicat de similaritate
între membrii sãi. La fel, Yzerbyt, Rocher, McGarty ºi Haslam (1997,
apud Yzerbyt et al., 2001) au demonstrat apariþia corelaþiei iluzorii în
cazul unui grup despre care participanþii au aflat cã a fost format de
psihologi, dar nu ºi în cazul unui grup despre care ºtiau cã a fost ales
de un calculator, ceea ce sugereazã cã perceperea unei esenþe a grupului
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este necesarã pentru formarea corelaþiei iluzorii. Totuºi, aceste rezultate
par sã contrazicã cele obþinute de McConnell, et al. (1997) care au
arãtat cã perceperea unui grad ridicat de entitativitate submineazã
formarea corelaþiei iluzorii datoritã faptului cã determinã o procesare
online a informaþiei. Berndsen et al. (1998) au rezolvat aceastã dilemã,
unul din experimentele lor demonstrând faptul cã relaþia dintre perceperea
coerenþei grupurilor ºi formarea corelaþiei iluzorii nu este uniformã,
corelaþia iluzorie producându-se când coerenþa creºte pânã la niveluri
moderate, dar fiind mai puþin evidentã la niveluri mai extreme ale coerenþei.

Ultimii dintre autorii prezentaþi mai sus explicã procesul formãrii
corelaþiilor iluzorii de pe o poziþie cu totul diferitã de cea clasicã. Mai
exact, ei nu considerã cã formarea stereotipurilor în experimentele tip
de corelaþie iluzorie ar avea la bazã distorsionãri cognitive. Dimpotrivã,
din punctul lor de vedere formarea stereotipurilor pe baza corelaþiei
iluzorii reflectã un proces explicativ, prin care oamenii încearcã sã dea
sens situaþiilor prin care trec. Astfel, faptul cã cele douã grupuri din
cadrul paradigmei corelaþiei iluzorii sunt prezentate drept grupul �A� ºi
grupul �B� i-ar determina pe participanþi sã creadã cã trebuie sã existe
niºte diferenþe între aceste grupuri, altfel de ce le-ar spune experi-
mentatorul aºa? În consecinþã, ei vor genera ºi testa ipoteze despre
diferenþele intergrupale, iar formarea stereotipurilor va avea la bazã
acest proces mai degrabã decât unul care induce distorsiuni cognitive.
În termeni mai concreþi, corelaþia iluzorie ar reflecta pur ºi simplu
faptul cã participanþii primesc mai multe informaþii pozitive despre
grupul A decât despre grupul B, ºi se folosesc de aceastã diferenþã
informaþionalã pentru a efectua o accentuare intergrupalã între A ºi B
(Berndsen et al., 2003).

4.1.2. Pseudocontingenþe

Corelaþia iluzorie nu este singura formã de iluzie statisticã implicatã în
formarea stereotipurilor. O altã categorie este reprezentatã de pseudo-
contingenþe, adicã de acele erori cognitive care constau în inferarea
unor contingenþe la nivelul instanþelor, pe baza unor trenduri de co-ocurenþã
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la nivel categorial (Fiedler ºi Freytag, 2004). Sã încercãm s-o spunem
ºi pe româneºte. Sã presupunem cã un prieten care a lucrat la o anchetã
socialã vã spune cã într-un anumit oraº, comparativ cu media pe þarã,
�mai puþini þigani ºi mai puþine infracþiuni�. Sunteþi tentat sã vedeþi o
legãturã între aceste date? Psihologii sociali ar bãga mâna în foc cã
mulþi români ar spune cã sunt mai puþine infracþiuni pentru cã sunt mai
puþini þigani. Desigur, am triºat puþin. Pentru a face lucrurile mai clare
ºi mai intuitive am inclus în acest exemplu un stereotip deja existent,
însã cercetãrile lui Fiedler ºi Freytag demonstreazã cã oamenii fac astfel
de asociaþii nejustificate ºi pentru categorii noi, pentru care nu dispun
de aºteptãri stereotipice.

De ce sunt astfel de judecãþi nejustificate? Rãspunsul e simplu: din
punct de vedere logic, pentru a ajunge la concluzia cã existã o legãturã
între douã categorii, de pildã între consumul de þelinã ºi performanþa
sexualã, ar trebui sã observãm simultan ambele variabile la aceiaºi
indivizi. Dacã vedem cã Maria e mai fericitã de fiecare datã când Ion
consumã þelinã ºi cã acelaºi lucru e valabil ºi pentru alte cupluri, atunci
ar fi justificat sã credem cã þelina afecteazã evoluþia la pat a bãrbaþilor.
Dimpotrivã, dacã aflãm doar cã în þãrile în care bãrbaþii consumã mai
multã þelinã aceºtia au ºi performanþe sexuale mai ridicate, atunci nu
avem nici o bazã logicã sã stabilim o legãturã între consumul de þelinã
ºi performanþa sexualã. De fapt, aceastã informaþie la nivel categorial
poate ascunde o contingenþã pozitivã (cei care consumã mai multã
þelinã sã se descurce mai bine la pat), negativã (cei care consumã mai
multã þelinã sã aibã prestaþii sexuale mai slabe) sau chiar lipsa oricãrei
contingenþe (consumul de þelinã sã nu aibã nici o legãturã cu perfor-
manþa sexualã). Asta nu înseamnã cã dacã oamenii dispun de ambele
tipuri de informaþii vor judeca mai bine. Dimpotrivã, se pare cã ei
produc pseudocontingenþe chiar ºi în asemenea situaþii, întrucât acordã
mai multã greutate informaþiei la nivel categorial, pe care o codificã ºi
o utilizeazã mai frecvent decât informaþia la nivel individual (Fiedler ºi
Freytag, 2004, Experimentul 2).

Am folosit un exemplu care sã descreþeascã frunþile, însã nu este
nevoie de foarte multã imaginaþie pentru a realiza cã astfel de asociaþii
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pot fi inferate ºi pentru alte categorii, cu consecinþe sociale mult mai
serioase. De exemplu, pe baza unor informaþii la nivel categorial despre
prezenþa crescutã a românilor într-o þarã vesticã ºi nivelul ridicat al
infracþiunilor din acea þarã, locuitorii sãi pot asocia cele douã seturi de
informaþii, iar acest lucru sã-l coste apoi timp ºi nervi pe turistul
român, tratat discriminatoriu de cãtre vameºii strãini care au astfel de
stereotipuri.

Realitatea socialã este însã mai complexã, iar pentru a aprecia relaþia
dintre douã categorii ne folosim adesea de o a treia. Ca sã continuãm
exemplul de mai sus, poate unii dintre cititori s-au gândit imediat cã, pe
lângã români, în respectiva þarã existã ºi alte grupuri etnice, iar rata
ridicatã a infracþionalitãþii depinde mai mult de comportamentul acestora.
Alþii s-au gândit cã nivelul înalt al ratei infracþionalitãþii este determinat
nu de numãrul crescut al emigranþilor, ci de accentuarea unei crize
economice. În fine, alþii nu s-au gândit la nimic, dar acest lucru ne
intereseazã mai puþin în contextul de faþã. Psihologii afirmã cã oamenii
cautã scuze când astfel de informaþii vizeazã propriul lor grup, întrucât
sunt motivaþi sã-ºi pãstreze o imagine pozitivã despre acesta. Dacã în
loc de români aº fi spus cã e vorba de þigani, probabil cã numãrul celor
care ar fi cãutat terþe variabile ar fi fost mai redus, deoarece în acest caz
e mai puþin probabil sã fi intervenit vreo motivaþie anume. Dar sã nu
anticipez, întrucât voi vorbi pe larg despre motivaþie în urmãtorul
capitol. Deocamdatã ne rezumãm la erorile cognitive, care, dacã au
intervenit cum au intervenit când a fost vorba despre judecarea relaþiei
dintre douã categorii, fiþi siguri cã odatã cu creºterea numãrului variabi-
lelor ajung sã fie din ce în ce mai multe.

Când studiazã modul în care relaþia dintre douã variabile poate fi
complet schimbatã prin referire la o a treia variabilã, psihologii sociali
apeleazã adesea la paradoxul Simpson. Pentru a înþelege acest paradox
cât mai uºor trebuie sã apelãm la un exemplu. Sã presupunem cã vreþi
sã aflaþi în ce mãsurã vârsta oamenilor este asociatã unei orientãri
politice extremiste ºi obþineþi datele prezentate în urmãtorul tabel:
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Tabelul 1.

Date fictive privind distribuþia simpatiilor politice extremiste în funcþie de
vârsta cetãþenilor ºi localitatea de domiciliu. Cifrele din tabel indicã

numãrul de tineri sau bãtrâni care au exprimat o anumitã opþiune politicã.

Oraºul A Oraºul B Total

Orientare politicã Bãtrâni Tineri Bãtrâni Tineri Bãtrâni Tineri

Extremistã 80 20 0 20 80 40

Antiextremistã 20 0 20 80 40 80

Presupunând cã aceste date reflectã situaþia de fapt, ce concluzie aþi
trage pe baza lor? Sunt tinerii mai extremiºti ca bãtrânii, bãtrânii mai
extremiºti ca tinerii sau ambele categorii sunt la fel de extremiste?
Mi-am sâcâit mai mulþi prieteni cu întrebãrile astea ºi toþi au rãspuns
cã, în mod evident, bãtrânii sunt mai extremiºti decât tinerii. În cazul
lor se poate spune cã au încercat sã scape de gura mea, dar cercetãrile
existente (e.g., Fiedler et al., 2003; Meiser ºi Hewstone, 2004) aratã
cã majoritatea oamenilor ar da acest rãspuns, indiferent de ce categorii
sociale am folosi. Probabil ºi dumneavoastrã gândiþi la fel. La urma
urmelor, coloana cu totaluri aratã clar cã sunt 80 de bãtrâni extremiºti,
faþã de 40 bãtrâni antiextremiºti, în timp ce pentru tineri situaþia se
prezintã exact invers. În plus, în oraºul A sunt 80 de bãtrâni extremiºti
iar în oraºul B sunt 80 de tineri antiextremiºti. Totuºi, rãspunsul este
greºit (dacã lucrurile erau evidente nu i-ar fi spus �paradox�, nu-i
aºa?). La o inspecþie mai atentã a datelor pentru fiecare oraº în parte se
poate observa cã, în oraºul A, 100% dintre tineri sunt extremiºti faþã de
numai 80% dintre bãtrâni, iar în oraºul B 0% dintre bãtrâni ºi 20%
dintre tineri împãrtãºesc aceastã orientare politicã. Cu alte cuvinte, deºi
pe ansamblu reiese exact invers, în ambele oraºe tinerii sunt mai
extremiºti decât bãtrânii. Relaþia aparent evidentã dintre vârstã ºi orientarea
politicã devine nejustificatã dacã luãm în calcul a treia variabilã (oraºul).
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De ce nu observãm acest lucru? Mark Schaller, cel care s-a ocupat,
la începutul anilor �90, cu aceastã problemã, a lansat ipoteza raþiona-
mentului statistic incomplet, conform cãreia nu luãm în calcul efectul
variabilei buclucaºe întrucât corelaþia sa cu celelalte variabile trece
adesea neobservatã ºi, chiar dacã o observãm, datoritã constrângerilor
cognitive implicate în raþionamentele statistice complexe, nu reuºim sã
o folosim cum trebuie. Pe scurt, ori nu vedem, ori vedem, dar nu putem.
Faptul cã persoanele care tind sã perceapã lumea în mod simplist, structurat
ºi ordonat cad mai frecvent victime acestei erori decât persoanele cu o
viziune mai complexã (Schaller et al., 1995) sau cã cei care sunt motivaþi
sã gândeascã mai serios percep mai corect lucrurile (Schaller, 1992)
este în concordanþã cu aceastã ipotezã.

Pe de altã parte, Meiser ºi Hewstone (2004) considerã cã erorile
manifestate în cazul paradoxului Simpson pot fi înþelese mai bine ca
pseudocontingenþe. Pe de o parte, sesizãm cã sunt mai mulþi bãtrâni în
oraºul A, iar în oraºul A sunt mai multe opþiuni extremiste, motiv pentru
care putem percepe o legãturã între bãtrâni ºi opþiunile extremiste. Pe
de altã parte, observãm cã tinerii predominã în oraºul B, iar în oraºul
B predominã opþiunile antiextremiste, fapt care ne poate face sã credem
cã tinerii sunt în mai mare mãsurã antiextremiºti. Cu alte cuvinte, erorile
se produc nu pentru cã ignorãm a treia variabilã, ci tocmai pentru cã o
luãm în calcul, dar în mod greºit. Iar greºealã constã în faptul cã
folosim corelaþiile corecte ale variabilei oraº cu vârsta ºi opþiunea
politicã pentru a induce o corelaþie eronatã între ultimele douã variabile.

Deºi aceºti doi autori au condus o serie de studii care demonstreazã
cã ipoteza lor explicã mai bine acest fenomen decât ipoteza lui Schaller,
întrucât designul lor experimental a diferit semnificativ de cel al studiilor
lui Schaller este imposibil sã ºtim dacã nu cumva aceste diferenþe au
activat procese psihologice diferite. De-o fi una, de-o fi alta, este clar
cã judecãþile despre grupuri implicã adesea raþionamente statistice
complexe ce presupun un efort cognitiv deosebit, pe care noi adesea nu
putem sau nu vrem sã-l depunem. În consecinþã, impresiile pe care ni
le formãm în aceastã privinþã sunt adesea eronate.
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4.1.3. Accentuarea categorialã

Încã din 1954, Gordon Allport sublinia faptul cã gândirea omeneascã
nu poate funcþiona fãrã ajutorul categoriilor, iar aceste categorii, odatã
formate, constituie baza stereotipizãrii. Henri Tajfel a dus aceastã idee
mai departe, opera sa având un rol esenþial în promovarea abordãrii
cognitive în studiul percepþiei ºi evaluãrii intergrupale, în primul rând
pentru cã a demonstrat cã stereotipurile ºi atitudinile sociale pot repre-
zenta o consecinþã a procesului de categorizare socialã.

Pentru a face realitatea înconjurãtoare comprehensibilã oamenii
trebuie sã organizeze cumva numeroasele informaþii care ajung la ei.
Aceasta înseamnã cã ei vor împãrþi lumea în categorii care îi dau sens.
Oricum, ca efect secundar, acest proces poate conduce la erori cognitive
care distorsioneazã realitatea. Într-un studiu clasic, Tajfel a observat cã
simpla împãrþire a unei mulþimi de stimuli în douã categorii distincte
are efecte semnificative asupra percepþiei, în sensul accentuãrii dife-
renþelor intercategoriale (Tajfel ºi Wilkes, 1963). Studii ulterioare au
reuºit sã demonstreze cã, în astfel de condiþii, se produc ºi efecte de
accentuare a similaritãþii intracategoriale (Corneille ºi Judd, 1998;
Livingston et al., 1998; Rothbart et al., 1997). Aceastã descoperire a
fost aprofundatã de mai multe linii de cercetare. Pe de o parte, o serie
de studii s-au ocupat de procesele cognitive care conduc la efectele de
contrast intercategorial ºi asimilare intracategorialã (Krueger ºi Rothbart,
1990; Krueger ºi Clement, 1994). Pe de altã parte, aplicarea acestei
teorii în studiul formãrii ºi schimbãrii stereotipurilor a condus la investi-
garea efectului omogenitãþii out-grupului, dar ºi al favorizãrii in-grupului,
fenomen care reflectã viziunea lui Tajfel cã, deºi modul de operare al
prejudecãþilor sociale este similar efectului de diferenþiere categorialã,
acestea nu pot fi explicate exclusiv în termeni cognitivi. Dimpotrivã, în
opinia sa, prejudecãþile presupun, în plus, douã procese esenþiale:
asimilare ºi coerenþã. Asimilarea ar reflecta faptul cã indivizii preiau
din mediul lor cultural categorii sociale gata fabricate, iar coerenþa
faptul cã oamenii folosesc aceste categorii pentru a da un sens lumii în
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care trãiesc. Iar direcþia pe care o ia cãutarea acestei coerenþe este
explicatã de o singurã trebuinþã: aceea pentru o imagine de sine pozitivã
(Tajfel, 1981). Pe scurt, spre deosebire de categorizarea obiectelor
non-sociale, categorizarea grupurilor umane implicã ºi o dimensiune
motivaþionalã. Sã vedem însã cum stã treaba cu dimensiunea cognitivã.

4.1.3.1. Procese implicate în accentuarea categorialã

Deºi Tajfel ºi alþi autori au descris fenomenele de contrast ºi asimilare
categorialã, ei nu au încercat sã specifice procesele psihologice respon-
sabile pentru producerea acestor efecte ale categorizãrii. Totuºi, cercetãri
recente conduse de Krueger ºi colaboratorii sãi oferã indicii interesante
în acest sens.

Krueger ºi Clement (1994, Experimentul 1) au cerut unor partici-
panþi sã estimeze temperaturile medii pentru 48 de zile ale anului, câte
patru pentru fiecare lunã. În general, în zona în care s-a desfãºurat
studiul (Providence, Rhode Island, SUA.) temperatura creºte treptat în
prima parte a anului ºi scade treptat în a doua jumãtate a anului.
Krueger ºi Clement au cerut subiecþilor sã aprecieze temperaturile
pentru date între care exista o diferenþã de 8 zile, ºi care, în anumite
cazuri, cãdeau într-o anumit lunã a anului, alteori în douã luni conse-
cutive. În conformitate cu teoria accentuãrii, Krueger ºi Clement au
prezis cã participanþii vor tinde sã supraestimeze diferenþele de tempe-
raturã dintre zilele care cad în luni învecinate decât cele care cad în
interiorul aceleiaºi luni. Rezultatele au arãtat cã, deºi participanþi au
estimat foarte precis valorile medii comparativ cu cele înregistrate
obiectiv, 85% dintre subiecþi au perceput o diferenþã inter-luni mai
mare decât cea intra-luni, chiar dacã în realitate schimbãrile dintre luni
nu erau mai mari decât cele din cadrul unei luni. De asemenea, prin
compararea estimãrilor dintre douã zile consecutive cu diferenþele reale,
s-a relevat cã accentuarea categorialã s-a datorat atât accentuãrii dife-
renþelor intercategoriale (zilele din luni consecutive), cât ºi similaritãþii
intracategoriale (zilele din aceeaºi lunã). Un alt rezultat important a fost
cã, în ciuda pierderii de acurateþe datoratã categorizãrii, predictibilitatea
stimulilor a fost sporitã.
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Într-un al doilea experiment, Krueger ºi Clement (1994, Experi-
mentul 2) au cerut unei grupe de participanþi sã estimeze temperatura a
30 zile din lunile martie, aprilie ºi mai, fiecare zi fiind la trei zile
distanþã de cealaltã, iar unei alte grupe de subiecþi sã estimeze tempe-
ratura a 10 zile care erau fie din martie, fie din aprilie sau mai. Aceastã
procedurã a încercat sã verifice predicþii diferite derivate pe baza teoriei
accentuãrii, a unui model prototipic ºi a unui model pe bazã de exem-
plare. Teoria accentuãrii ºi modelul exemplar prezic cã pentru a obþine
asimilare categorialã este necesar sã existe cel puþin douã categorii, pe
când modelul prototipic susþine cã o singurã categorie este suficientã,
întrucât aceasta ar produce un prototip al categoriei, iar instanþele
aparþinând acesteia ar fi asimilate prototipului. Pe de altã parte, mode-
lele exemplar ºi prototipic prezic cã efectul de accentuare categorialã se
datoreazã în mai mare mãsurã asimilãrii intracategoriale decât contrastului
intercategorial, spre deosebire de formularea originalã a teoriei accentuãrii,
care considerã cã accentuarea se datoreazã perceperii distorsionate a
stimulilor situaþi la graniþele categoriale. Analizele statistice au arãtat
cã asimilarea intracategorialã a fost mai puternicã în condiþia multica-
tegorialã (când participanþii au evaluat zilele a trei luni consecutive)
decât în condiþia monocategorialã (când participanþii au evaluat zilele
unei singure luni). De asemenea, estimãrile temperaturilor la graniþele
superioare nu au fost inferioare valorilor reale ºi nici temperaturile la
graniþele inferioare nu au fost superioare valorilor reale, cum a prezis
teoria originalã a accentuãrii. Dimpotrivã, nu s-a înregistrat nici o
diferenþã semnificativã în acest sens.

Autorii sugereazã cã modelul pe bazã de exemplare al memoriei,
elaborat de Smith ºi Zárate (1992), ar explica foarte bine aceste rezultate.
Când un participant încearcã sã determine temperaturile medii ridicate
dintr-o anumitã zi a anului, el îºi va aminti experienþe specifice ale
zilelor din jurul acelei date, dar numele lunii de care aparþine acea zi îl
va constrânge sã-ºi aducã aminte de mai multe zile din luna respectivã,
decât dintr-o lunã apropiatã. De exemplu, dacã trebuie sã estimezi
temperatura medie din 29 august, e mai probabil sã-þi aminteºti de mai
multe zile din august decât din septembrie, iar situaþia se va prezenta
invers dacã trebuie sã estimeze temperatura medie din 6 septembrie,
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fapt care va conduce la supraestimarea diferenþei de temperaturã dintre
cele douã zile ale anului (Krueger ºi Clement, 1994).

Aceste experimente sunt fascinante, dar unele aspecte pot ridica semne
de întrebare. De exemplu, s-ar putea ca inadecvarea modelului prototipic
sã se datoreze faptului cã interpretarea acestui model a fost nerealistã.
Pare puþin plauzibil ca prototipul pentru o lunã sã includã date specifice
despre temperatura medie pe parcursul mai multor zile ale respectivei
luni. Când te gândeºti la luna martie, probabil asociezi aceastã lunã cu
venirea primãverii, zile mai calde, mai mult soare etc., ºi nu cu tempe-
raturã medie de 14° în 10 martie, de 18° în 20 martie etc. Cu alte cuvinte,
e posibil ca sarcina experimentalã sã fi forþat cãutarea în memorie a
unor zile din martie, deci a unor instanþe particulare ale categoriei-þintã.

În plus, dupã cum au arãtat cercetãrile conduse de Biernat et al.
(Biernat ºi Manis, 1994; Biernat et al., 1991), accentuarea categorialã
este mai evidentã pentru judecãþile obiective ºi tinde sã disparã sau sã se
inverseze pentru scalele subiective. Într-unul dintre studiile lor, Biernat
et al. (1991, Studiul 1) au arãtat participanþilor 44 de fotografii cu
bãrbaþi ºi femei. Fãrã ca participanþii sã ºtie, pentru fiecare fotografie
care înfãþiºa un bãrbat cu o anumitã înãlþime exista o fotografie cu o
femeie de aceeaºi înãlþime. Sarcina experimentalã a constat în estimarea
înãlþimii oamenilor din fotografii fie în termeni de picioare sau inci (o
scalã obiectivã), fie în temeni de scale subiective, de la foarte scund la
foarte înalt, comparat cu persoana medie sau cu bãrbatul/femeia medii.
În celelalte studii, în loc de înãlþime au fost estimate greutatea ºi venitul
(Biernat et al. 1991, Studiul 2) ºi vârsta (Biernat et al. 1991, Studiul 3).
Când judecãþile au fost efectuate pe baza scalelor obiective (inci, livre,
dolari etc.), bãrbaþii au fost consideraþi în termeni mai stereotipici decât
femeile (mai înalþi, mai grei etc.). Oricum, aceste efecte au fost mult
mai reduse în cazul scalelor subiective. Aceste rezultate au fost interpretate
în sensul unor modificãri ale standardelor de evaluare: întrucât ne
aºteptãm ca bãrbaþii sã fie mai înalþi decât femeile, o femeie înaltã nu
va fi judecatã dupã acelaºi standard ca un bãrbat înalt. Cu alte cuvinte,
când ne gândim la o femeie înaltã ne gândim la ceva mai scund decât un
bãrbat înalt. O scalã obiectivã nu permite aceastã modificare a standarde-
lor ºi estimãrile fãcute pe baza sa vor fi în mai mare mãsurã afectate de
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expectanþele stereotipice (vezi ºi Biernat ºi Fuegen, 2001; Biernat ºi
Kobrynowicz, 1996; Biernat ºi Manis, 1994; Biernat ºi Vescio, 2002).

Aceste rezultate ridicã întrebãri interesante privind experimentele
lui Krueger ºi Clement (1994). În acel caz a fost folositã o scalã obiectivã
(temperatura). Ce rezultate s-ar obþine cu o scalã subiectivã (mai cald,
mai rece etc.)? E posibil ca efectele modificãrii standardelor de evaluare
sã intervinã ºi în acest caz, deoarece pare plauzibil sã credem cã, de
exemplu, o zi caldã de februarie nu este consideratã la fel de caldã ca
o zi caldã de martie. Ceea ce ar implica efecte de atenuare categorialã
mai reduse în cazul folosirii unei scale subiective ºi ridicã semne de
întrebare asupra generalitãþii concluziilor derivate de Krueger ºi Clement.

4.1.3.2. Accentuarea în condiþiile unor atribute multiple

Aceste studii care au încercat sã expliciteze procesele cognitive responsabile
de producerea efectelor de accentuare categorialã au inclus, de regulã,
situaþiile în care distincþiile categoriale se fac pe baza unui singur atribut.
Ce se întâmplã însã când intervin mai multe atribute ºi chiar mai mult
de douã categorii, cum se întâmplã de regulã în viaþa de zi cu zi?

McCauley ºi colaboratorii sãi (McCauley ºi Stitt, 1978; McCauley
et al., 1980) au sugerat cã oamenii se folosesc de acele atribute care
diferenþiazã cel mai bine o categorie de alta. Conform principiului
meta-contrastului, elaborat de teoria autocategorizãrii, într-o situaþie datã,
o dimensiune diferenþiazã cu atât mai bine cu cât diferenþa dintre stimulii
unei categorii este mai micã decât diferenþa dintre aceºti stimuli ºi stimulii
aparþinând altor categorii. În formã matematicã (McGarty, 1999, p. 112):
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unde nd este numãrul de dimensiuni relevante, nx este numãrul de
membri ai categoriei X, ny numãrul de membri ce nu aparþin categoriei
X, iar x ºi y reprezintã poziþionarea unui membru sau non-membru al
categoriei X pe o anumitã dimensiune d. Când valoarea fracþiei este mai
mare decât 1, mulþimea de stimuli X va fi perceputã ca o categorie.
Aceastã ecuaþie a meta-contrastului este similarã calculului lui F în
ANOVA, unde se împarte varianþa intergrupuri la varianþa intragrupuri,
iar F trebuie sã fie supraunitar pentru a fi semnificativ. Sã vã ofer un
exemplu mai intuitiv: dacã v-aº prezenta 50 de bile albe ºi 50 de bile
negre aþi face foarte uºor o categorizare în funcþie de culoare, întrucât
diferenþele inter-categoriale sunt mult mai mari decât cele intra-catego-
riale. Dacã însã vã prezint 100 de bile din mai multe nuanþe de gri ºi vã
cer sã le categorizaþi în funcþie de culoarea lor, sarcina dumneavoastrã
va fi mai dificilã, întrucât diferenþele inter-categoriale vor fi apropiate
ca valoare de diferenþele intra-categoriale.

Ford ºi Stangor (1992, Experimentul 1) au realizat un experiment
clasic pentru situaþiile care implicã atribute multiple. Ei au prezentat
participanþilor informaþii despre comportamentele efectuate de membrii
a douã grupuri. Aceste comportamente erau relevante pentru trãsãturile
de prietenie ºi inteligenþã. Deºi comportamentele au variat din punct de
vedere al caracterului lor prietenos ºi inteligent, pentru jumãtate dintre
subiecþi diferenþa medie dintre cele douã grupuri-þintã era mai mare în
privinþa prieteniei decât a inteligenþei, în timp ce pentru cealaltã jumã-
tate situaþia s-a prezentat invers. Când participanþii au fost solicitaþi sã
caracterizeze liber grupurile-þintã, cei pentru care diferenþa dintre gru-
puri a fost mai importantã în privinþa inteligenþei s-au folosit mai mult
de acest atribut decât de prietenie, situaþia prezentându-se invers pentru
cei care au fost învãþaþi despre o diferenþã mai mare în privinþa prieteniei.
Mai mult, aceeaºi situaþie a fost înregistratã ºi când în locul diferenþei
dintre tendinþele centrale ale grupurilor-þintã, a fost manipulatã variabi-
litatea intra-grupalã, participanþii bazându-se în mai mare mãsurã pe
acele atribute pentru care variabilitatea intra-grupalã a fost mai redusã,
fapt interpretat de Ford ºi Stangor ca reducere al diagnosticitãþii atribu-
tului respectiv prin variabilitatea intra-grupalã redusã (Ford ºi Stangor,
1992, Experimentul 3).
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Recent, Corneille ºi Judd (1999) au complicat situaþia, întrebându-se
ce se întâmplã când intervin mai mult de douã categorii ºi atribute. În
prima fazã a primului experiment, ei au prezentat unor participanþi seturi
de imagini cu peºti aparþinând anumitor specii. Douã dintre acestea
reprezentau specii reale, în timp ce a treia era sintetizatã pe calculator
prin amalgamarea în proporþii egale a primelor douã specii cu ajutorul
unui program special. Imaginile includeau un peºte prototipic pentru
specia lui precum ºi variaþii sistematice ale acestui prototip. Participanþii
au primit imagini doar cu categoria amalgamatã sau au primit imagini
atât cu categoria amalgamatã, cât ºi cu una dintre cele douã specii reale
de peºte, în toate combinaþiile ºi ordinile de prezentare posibile. Într-o
a doua fazã, participaþii au primit un nou set de imagini cu peºti, iar sarcina
lor a fost sã estimeze cât de tipice sunt aceste imagini pentru categoria-þintã
(cea amalgamatã). Rezultatele au arãtat cã reprezentarea categorialã a
depins de contextul în care a fost învãþatã categoria-þintã, anumite
exemplare fiind percepute ca mai puþin tipice pentru categoria-þintã
când aceasta a fost învãþatã în contextul unei alte categorii. Mai exact,
exemplarele care apropiau categoria-þintã de prototipul categoriei-context
au fost percepute ca mai puþin tipice pentru categoria lor, ceea ce reflectã
un mecanism de accentuare inter-categorialã, în condiþiile unei judecãþi
holistice (tipicalitatea presupune luarea în calcul a mai multor dimensiuni).
În al doilea studiu, ei au redus numãrul de condiþii experimentale ºi au
observat în plus cã accentuarea inter-categorialã s-a manifestat ºi prin
perceperea unei tipicalitãþi mai ridicate a peºtilor care erau mai depãrtaþi
morfologic de prototipul categoriei-context. În plus, exemplarele irele-
vante comparaþiei dintre categoria-þintã ºi categoria context au fost
considerate mai puþin relevante pentru definirea apartenenþei la categoria
þintã, fapt care sugereazã cã dimensiunile irelevante comparaþiei dintre
douã categorii tind sã fie ignorate în procesul categorizãrii.

4.1.3.3. Omogenitatea out-grupului

Din punct de vedere social, unul dintre cele mai importante efecte ale
accentuãrii categoriale este cã oamenii percep mai puþinã variabilitate
în rândul out-grupurilor decât în rândul in-grupurilor. Acest fenomen �
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al omogenitãþii out-grupului � este intens studiat de psihologi întrucât
conduce la evaluãri mai extreme ale membrilor out-grupurilor ºi la
generalizãri mai uºoare ale comportamentele lor la nivelul întregului
grup (Judd ºi Park, 1988; Park ºi Judd, 1990; Linville et al., 1989).

De ce atribuie oamenii mai puþinã variabilitate out-grupurilor? De
ce toþi chinezii ni se par la fel, de ce tindem sã credem cã toþi þiganii
sunt infractori? Existã mai multe teorii ºi modele teoretice care încearcã
sã explice acest fenomen. Unele cred cã diferenþa este datã de gradul
diferit de familiaritate cu membrii in-grupului ºi cei ai out-grupului,
alþii cred cã esenþial este ce fel de informaþii sunt accesate din memorie,
în timp ce altele atribuie o importanþã fundamentalã contextului în care
are loc procesul de judecatã socialã. Sã le luãm pe rând.

4.1.3.3.1. Modelul poli-exemplarelor:
familiaritatea este esenþialã

Conform modelului poli-exemplarelor, elaborat de Linville, Fischer ºi
Salovey (1989) efectul omogenitãþii out-grupului este determinat de
faptul cã suntem familiarizaþi în mai mare mãsurã cu membrii in-grupului
decât cu membrii out-grupului. Datoritã acestui grad diferit de fami-
liaritate, când trebuie sã efectuãm judecãþi de variabilitate grupalã vom
accesa un eºantion mai mare de membri ai in-grupului decât de membri ai
out-grupului ºi, cum distribuþia populaþiilor mai mari este mai dispersatã
decât distribuþia populaþiilor mai reduse ca numãr, vom atribui un grad
mai mare de omogenitate out-grupului.

Omogenitatea este înþeleasã de Linville ºi colegii sãi în termeni de
percepþie a diferenþierii ºi variabilitate. Perceperea diferenþierii este
definitã ca probabilitatea ca doi indivizi aleºi la întâmplare dintr-un
grup sã difere în privinþa unei însuºiri, în timp ce variabilitatea este
înþeleasã ca gradul de rãspândire al distribuþiei.

Aceste prezumþii teoretice au fost confirmate de trei experimente
care au arãtat cã omogenitatea out-grupului nu este datã pur ºi simplu
de distincþia in-grup-out-grup, ci de gradul distinct de familiaritate cu
aceste grupuri. Mai exact, tinerii ºi bãtrânii, respectiv americanii ºi
irlandezii (grupuri care diferã din punctul de vedere al familiaritãþii
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reciproce), au perceput o diferenþiere ºi variabilitate mai mari în rândul
in-grupului decât al out-grupului, dar acest lucru nu s-a întâmplat când
distincþia in-grup-out-grup s-a fãcut între femei ºi bãrbaþi, întrucât
gradul de familiaritate cu out-grupul a fost mai mare ºi apropiat de cel
al in-grupului. Un al patrulea experiment a arãtat cã elevii percep mai
multã diferenþiere ºi variabilitate în rândul colegilor de clasã pe mãsurã
ce devin mai familiari cu aceºtia, dovedind astfel cã gradul de familiaritate
este suficient pentru a explica diferenþele de percepþie a variabilitãþii ºi
diferenþierii grupului. În fine, o simulare computerizatã, care a variat
distribuþia (normalã, bimodalã, asimetricã) ºi numãrul instanþelor (2, 5,
10 ºi 20) învãþate de un program care a implementat modelul poli-exempla-
relor a demonstrat cã o familiaritate mai mare conduce la perceperea
unei diferenþieri ºi variabilitãþi mai mari, dar cã acest efect e mai
puternic în privinþa diferenþierii decât a variabilitãþii (Linville, Fischer
ºi Salovey, 1989).

Într-un studiu mai recent, Linville, Fischer ºi Yoon (1996) au dus
ipoteza familiaritãþii mai departe, prezicând cã familiaritatea mai mare
cu in-grupul comparativ cu out-grupul determinã nu numai fenomenul
omogenitãþii out-grupului, ci ºi un fenomen pe care aceºti autori l-au
numit covariaþia out-grupului. Mai exact, ei au pornit de la ideea cã
oamenii nu reprezintã grupurile sociale în termeni de trãsãturi unice, ci
în termeni de clusteri de trãsãturi care descriu subtipuri sau membri ai
grupului, iar aceste reprezentãri includ ºi informaþii despre covariaþia
trãsãturilor. De exemplu, sociabilitatea ºi silinþa la învãþãturã pot fi
trãsãturi negativ corelate, subtipul studentului tocilar fiind descris ca
puþin sociabil, dar foarte silitor, pe când subtipul studentului petrecãreþ
este descris ca foarte sociabil, dar puþin silitor. Perceperea covariaþiei ar
avea un rol esenþial pentru oameni, permiþându-le sã deducã motive ºi
trãsãturi pe baza comportamentelor sau sã facã predicþii comporta-
mentale pe baza observãrii unor trãsãturi etc.

O familiaritate mai ridicatã cu membrii unui grup ar trebui sã
conducã, conform teoriei lui Linville et al. (1996), la perceperea unui
grad mai redus de covariaþie a trãsãturilor care îi descriu pe membrii
grupului respectiv. ªi pentru cã oamenii sunt mai familiari cu membrii
in-grupului decât cu cei ai diverselor out-grupuri, covariaþia perceputã
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a trãsãturilor out-grupului va fi mai ridicatã. De ce ar conduce gradul
mai mare de familiaritate cu membrii unui grup la perceperea unui grad
mai mic de covariaþie a trãsãturilor respectivului grup? Linville et al.
(1996) susþin cã, deºi regula e cã oamenii supraestimeazã covariaþia
trãsãturilor grupale la început, pe mãsurã ce cunosc mai mulþi membri
ai grupului, multe dintre expectanþele lor de uniformitate bazate pe
perceperea unei covariaþii ridicate vor fi contrazise ºi, ca urmare, ei îºi
vor corecta aceastã percepþie.

Într-un experiment condus pe tineri ºi bãtrâni, Linville et al. (1996)
au arãtat cã participanþii au perceput un grad mai scãzut de covariaþie a
trãsãturilor in-grupului, efect care a rãmas semnificativ ºi dupã ce
analiza statisticã a fost controlatã pentru favorabilitate ºi numãrul de
subtipuri. De asemenea, percepþia covariaþiei a corelat negativ cu gradul
de familiaritate, ceea ce a confirmat de asemenea ipoteza familiaritãþii.
Oricum, când sexul a fost criteriul pentru distincþia in-grup-out-grup,
aceste diferenþe au dispãrut, deoarece participanþii au fost relativ la fel
de familiari atât cu membrii in-grupului, cât ºi cu membrii out-grupului.
În fine, un al treilea experiment, în care participanþii au fost studenþi la
ºtiinþe economice ºi studenþi cu minim 3 ani experienþã de lucru care
urmau sã obþinã un MBA (deci participanþi cu un grad mai mic, respectiv
mai mare de familiaritate cu oamenii de afaceri), a demonstrat cã
participanþii cu un grad mai ridicat de familiaritate cu mediul de afaceri
au perceput mai puþinã covariaþie între trãsãturile subtipurilor oamenilor
de afaceri. Când analiza a fost controlatã pentru anii de experienþã, efectul
statistic a devenit nesemnificativ, ceea ce dovedeºte cã familiaritatea a
moderat diferenþele de grup între studenþii simpli ºi studenþii MBA în
ceea ce priveºte perceperea covariaþiei Linville, Fischer ºi Yoon (1996).

4.1.3.3.2. Modelul stocãrii duale:
conteazã ce îþi aduci aminte

Modelul stocãrii duale, propus de Park ºi Judd (Judd ºi Park, 1988;
Park ºi Judd, 1990; Park et al., 1992), susþine cã oamenii reprezintã
grupurile sociale atât la nivelul indivizilor care compun grupurile, cât ºi
al grupului ca întreg, informaþia despre grup fiind abstractizatã online,
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pe baza observãrii membrilor grupului. La fel face ºi modelul exemplarelor
propus de Linville et al. (1989), dar Judd ºi Park (1988) reproºeazã
acestora faptul cã, deºi acceptã cã reprezentãrile oamenilor nu constau
doar în stocarea exemplarelor, simulãrile lor se comportã ca ºi cum
doar exemplarele ar conta.

Or, dupã Judd ºi Park (1988), faptul cã oamenii stocheazã ºi informaþii
despre grup ºi despre indivizii care compun grupul conteazã mai ales în
momentul în care ei acceseazã aceste informaþii. Informaþia despre
propriul grup este accesatã atât la nivelul grupului, cât ºi al membrilor
in-grupului, un rol esenþial revenind aici propriei persoane, care are
mai mari ºanse sã ne vinã în minte când ne gândim la in-grup. Din
contra, la nivelul out-grupului sunt mai mari ºansele ca accesarea
informaþiei sã se facã numai la nivel de grup. Aceasta ar însemna cã
efectul omogenitãþii out-grupului este determinat nu atât de gradul de
familiaritate mai redus cu membrii acestuia, cât de faptul cã informaþia
despre membrii out-grupului are mai puþine ºanse sã fie accesatã decât
informaþia despre membrii in-grupului. Ceea ce înseamnã cã in-grupul
va apãrea mai variabil decât out-grupul, deoarece informaþia accesatã în
primul caz e mai variabilã decât informaþia accesatã în al doilea caz.

Aici intervine o problemã. Din punct de vedere empiric, modelul
stocãrii duale prezice cã pentru femei ºi bãrbaþi, grupuri în care gradul de
familiaritate cu out-grupul este aproximativ la fel de mare ca familiari-
tatea cu in-grupul, vom observa totuºi efectul omogenitãþii out-grupului,
din cauza accesãrii diferenþiale a informaþiei pentru in-grup ºi out-grup.
Este ceea ce Park ºi Rothbart (1982) au ºi demonstrat experimental.
Totuºi, atât predicþiile, cât ºi rezultatele lor contrazic complet predicþiile
ºi rezultatele obþinute de Linville et al. (1989). Cine are dreptate?

Pentru a rezolva disputa, Judd ºi Park (1988) au elaborat un expe-
riment în care gradul de familiaritate cu in-grupul ºi out-grupul sã fie
controlat strict. În acest sens, ei au apelat la paradigma grupului
minimal, pe care au modificat-o astfel încât numãrul membrilor out-gru-
pului ºi in-grupului pe care participanþii îi cunosc sã fie egal. De
asemenea, o parte dintre participanþi au aflat cã interacþiunea dintre
grupul lor ºi out-grup se va baza pe cooperare pe când cealaltã parte a
participanþilor a aflat cã natura interacþiunii intergrupale va fi competitivã.
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Rezultatele lor au arãtat cã omogenitatea out-grupului s-a manifestat în
condiþia competiþionalã, dar nu ºi atunci când participanþii au crezut cã
vor coopera cu membrii out-grupului, ceea ce e greu de explicat din
punctul de vedere al modelului exemplarelor (Judd ºi Park, 1988).

Oricum, operaþionalizarea diferitã a omogenitãþii out-grupului în
studiile lui Judd ºi Park, respectiv ale lui Linville et al. reprezintã un
factor important, care ar fi putut afecta semnificativ direcþia rezultatelor
experimentale. Pe de o parte, Park ºi Rothbart (1982) le-au cerut subiecþilor
lor sã estimeze procentajul femeilor sau bãrbaþilor care prezintã o
anumitã caracteristicã despre care se ºtia dinainte cã este stereotipicã
sau contrastereotipicã pentru aceste grupuri. În accepþia acestor autori,
un grup era perceput ca omogen dacã primea un procentaj mare de
trãsãturi stereotipice ºi un procentaj mic de trãsãturi contrastereotipice.
Pe de altã parte, Linville et al. (1989) le-au cerut subiecþilor sã specifice
procentajul de bãrbaþi sau femei care sunt foarte inteligenþi, inteligenþi,
neinteligenþi etc., specificând ºapte astfel de categorii pentru fiecare
trãsãturã studiatã. În ce mãsurã puteau aceste operaþionalizãri sã conducã
la rezultate diferite privind fenomenul omogenitãþii out-grupului?

Park ºi Judd (1990) au condus douã experimente în care variabilitatea
grupurilor a fost mãsuratã simultan folosind aceste douã operaþionalizãri
ale omogenitãþii grupale. Datele lor au sugerat cã diferenþele observate
între rezultatele experimentelor conduse din perspectiva modelului sto-
cãrii duale ºi cel al exemplarelor pot fi explicate, cel puþin parþial, prin
metodele diferite de mãsurare a variabilitãþii grupale, întrucât cele douã
metode au condus la rezultate diferite, similare celor obþinute de studiile
anterioare.

Oricum, rezultatele celor douã experimente conduse de Park ºi Judd
(1990) au avut ºi alte implicaþii importante. Astfel, pe baza analizei
rezultatelor a douã experimente, cei doi autori au sugerat cã variabi-
litatea grupalã trebuie gânditã dual, atât ca dispersie (adicã dispersia
membrilor unui grup de-a lungul unei caracteristici), cât ºi ca stereotipi-
calitate (în ce mãsurã grupul ca întreg se încadreazã stereotipului
grupal). În primul caz, un grup este privit ca variabil în mãsura în care
membrii sãi diferã mult din punctul de vedere al dimensiunii luate în
considerare, pe când în al doilea caz un grup este judecat ca variabil în
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mãsura în care majoritatea grupului este privitã ca stereotipicã ºi doar
o micã minoritate este privitã dintr-o perspectivã contrastereotipicã.
Deºi în experimentele lor cele douã dimensiuni au fost independente,
Park ºi Judd (1990) considerã cã în alte situaþii ele pot fi corelate, iar
media grupului este esenþialã în acest sens. De exemplu, când tendinþa
centralã a grupului nu este intensã, dispersia ºi stereotipicalitatea pot fi
ortogonale, dar când media este extremã dispersia ºi stereotipicalitatea
vor fi corelate negativ. Mai exact, dispersia grupului va fi foarte micã ºi
un numãr mare de membri ai grupului vor fi judecaþi din prisma
stereotipului (Park ºi Judd, 1990).

Povestea nu se încheie însã aici. Dupã ce ºi-au consumat neuronii pe
tema rolului exemplarelor în formarea judecãþilor de variabilitate gru-
palã, cercetãtorii au început sã creadã cã, la urma urmelor, s-ar putea
ca exemplarele sã nu fie chiar atât de importante. Relevantã în acest
sens este o cercetare condusã de Park Ryan ºi Judd (1992), care a
explorat rolul complexitãþii reprezentãrilor cognitive în perceperea
variabilitãþii grupale. Un prim experiment a confirmat faptul cã oamenii
descriu mai multe subgrupuri pentru in-grup decât pentru out-grupuri,
precum ºi faptul cã aceastã diferenþã prezice diferenþele în perceperea
variabilitãþii grupurilor sociale. De asemenea, când analiza statisticã a
fost controlatã pentru numãrul de subgrupuri folosite pentru a descrie
grupurile analizate, efectul omogenitãþii out-grupului a dispãrut. Mai
mult, numãrul de subgrupuri generate s-a dovedit a fi un factor mai
important decât familiaritatea, numãrul de atribute generate ºi redundanþa
acestora. Un al doilea experiment a arãtat cã, în comparaþie cu grupul
de control, subiecþii care au trebuit sã împartã membrii grupurilor în
subgrupuri, au perceput mai multã variabilitate la nivelul respectivelor
grupuri. Aceste rezultate i-au determinat pe Park, Judd ºi colegii lor sã
concluzioneze cã numãrul de instanþe accesate de oameni când fac
judecãþi ale omogenitãþii grupului nu este factorul esenþial în dinamica
acestor procese. Dimpotrivã, oamenii se gândesc mai degrabã la subgru-
puri ºi gradul lor de similaritate (Park et al., 1992).

Oricum, o cercetare mai recentã (Judd, et al., 1995), care a apelat
a grupuri reale, a arãtat cã efectul omogenitãþii out-grupului ºi al
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favorizãrii in-grupului a putut fi demonstrat numai în rândul participanþilor
africano-americani, dar cã aceste efecte nu au apãrut printre participanþii
albi. Aceste rezultate nu au putut fi interpretate prin prisma ipotezei
dezirabilitãþii sociale întrucât s-au obþinut rezultate identice atât cu
metode explicite, cât ºi cu metode implicite. Mai mult, singura scalã la
care ºi albii s-au purtat identic cu africano-americanii a fost termometrul
afectiv, care, teoretic, ar fi trebuit sã fie cel mai sensibil la efectele
dezirabilitãþii sociale. Explicaþia preferatã de Judd et al. (1995) a fost
aceea a socializãrii diferenþiale: albii ar fi crescuþi într-un spirit care
descurajeazã judecãþile pe baza etnicitãþii, pe când africano-americanii
ar fi încurajaþi sã-ºi preþuiascã apartenenþa etnicã. Cu alte cuvinte,
dimensiunea normativ-valoricã este esenþialã pentru înþelegerea
acestui fenomen.

4.1.3.3.3. Teoria auto-categorizãrii:
e o problemã de context ºi motivaþie

Haslam et al. (1995) au explicat omogenitatea out-grupului din perspectiva
teoriei identitãþii sociale ºi a auto-categorizãrii. Teoria lor nu apeleazã
deloc la factori reprezentaþionali ºi considerã cã judecarea omogenitãþii
grupurilor sociale depinde de factori contextuali care afecteazã procesul
categorizãrii ºi nu de apartenenþa la un grup în sine.

Conform teoriei auto-categorizãrii sociale oamenii se pot gândi la ei
ca indivizi, membri ai grupurilor sociale sau ca membri ai speciei
umane. Proeminenþa unei anumite categorii este datã de potrivire, adicã
de gradul în care o categorizare corespunde realitãþii din punctul de
vedere al aspectului comparativ ºi normativ. Potrivirea comparativã
este datã de principiul meta-contrastului, conform cãruia o mulþime de
stimuli are mai mari ºanse sã fie inclusã într-o categorie dacã diferenþele
dintre aceºti stimuli ºi stimulii altei mulþimii sunt mai mari decât
diferenþele dintre stimulii aparþinând aceleiaºi mulþimi (vezi ºi Ecuaþia
1). Potrivirea normativã este datã de mãsura în care instanþele unei
categorii se potrivesc caracteristicilor categoriei luate în considerare, cu
alte cuvinte dacã membrii unei categorii se comportã aºa cum ar sugera
apartenenþa lor la respectiva categorie. Aceste principii atribuie un rol
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important contextului comparativ, care determinã în mare mãsurã procesul
auto-categorizãrii ºi implicit numãrul membrilor incluºi într-o categorie
a sinelui. Ceea ce înseamnã cã efectul omogenitãþii out-grupului poate
fi determinat în mare parte de contextul comparativ: când oamenilor li
se cere sã judece in-grupul în absenþa unei distincþii intergrupale proemi-
nente, nivelul categorizãrii intra-grupale este cel mai proeminent, iar
când li se cere sã judece out-grupul, nivelul categorizãrii inter-grupale
este cel mai proeminent. Într-un prim experiment, Haslam et al. au
cerut participanþilor sã judece dimensiunile stereotipice ºi non-stereotipice
ale australienilor ºi americanilor atât separat, cât ºi când grupurile au
fost considerate împreunã. În primul caz, efectul omogenitãþii out-gru-
pului a fost observat la fel ca în celelalte studii asupra acestui fenomen,
dar când americanii ºi australienii au fost judecaþi împreunã, omogenitatea
atribuitã acestor grupuri naþionale a fost similarã. Oricum, rezultatele
acestui experiment au sugerat cã efectul omogenitãþii out-grupului nu
depinde numai de sensibilitatea procesului auto-categorizãrii la variaþiile
contextuale, ci ºi de factori motivaþionali, aºa cum au fost specificaþi de
teoria identitãþii sociale (Haslam et al., 1995). Astfel, asimetria potri-
virii normative (in-grupul ºi out-grupul nu sunt reprezentate identic din
punctul de vedere al atributelor pozitive ºi negative) ar putea explica în
mare parte rezultatele relevate de Park ºi Judd sau Linville ºi Salovey
(Haslam et al., 1995).

Într-adevãr, un alt experiment a demonstrat cã efectul omogenitãþii
out-grupului depinde ºi de favorabilitatea trãsãturilor stereotipice, întrucât
deºi participanþii au fost dispuºi într-o mai mare mãsurã sã atribuie
out-grupului trãsãturi pozitive ale in-grupului, ei au fost mai puþin
dispuºi sã atribuie in-grupului trãsãturi negative ale out-grupului. Ca
urmare, efectul omogenitãþii out-grupului a fost mai evident când subiecþii
au fost nevoiþi sã foloseascã numai trãsãturi negative, dar când ei au fost
nevoiþi sã foloseascã numai trãsãturi pozitive, efectul omogenitãþii
out-grupului a fost practic inversat (Haslam et al., 1995).
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4.2. Factori motivaþionali ºi de personalitate

Pânã de curând, mulþi psihologi sociali au fost sceptici în privinþa
potenþialului ºtiinþific al noþiunii de �motivaþie�, considerând cã pro-
cesele psihice pot fi explicate în termeni pur cognitivi (Kunda, 1990).
Oricum, cercetãrile centrate asupra factorilor motivaþionali nu au fost
abandonate complet niciodatã ºi existã numeroase teorii motivaþionale
cu relevanþã directã sau indirectã asupra problematicii percepþiei ºi
evaluãrii intergrupale.

Dacã abordarea cognitivã a formãrii stereotipurilor tinde sã le pri-
veascã pe acestea ca produse naturale ale modului de operare al gândirii
umane, abordarea motivaþionalã considerã cã stereotipurile pot fi înþelese
ca gânduri ale cãror direcþie ºi conþinut sunt dictate de nevoia de
satisfacere a unor trebuinþe importante, cum ar fi cea de pãstrare a unei
stime de sine pozitive, de justificare a sistemului, de dominare socialã sau
de reducere a anxietãþii provocate de conºtientizarea propriei mortalitãþi.

4.2.1. În cãutarea stimei de sine

Conform teoriei identitãþii sociale (Tajfel ºi Turner, 1986), oamenii ar
fi motivaþi sã menþinã o stimã de sine pozitivã, iar apartenenþa la un
grup ar juca un rol important în acest sens, întrucât o imagine favorabilã
a in-grupului poate ajuta la menþinerea unei stime de sine ridicate. Cu
alte cuvinte, oamenii ar fi motivaþi sã favorizeze propriul grup pentru cã
acest lucru îi face sã se simtã mai bine. Într-adevãr, studiile au demonstrat
cã oamenii favorizeazã propriul grup cognitiv, atitudinal ºi comporta-
mental chiar ºi când distincþia in-grup-out-grup se face pe baza unui
criteriu arbitrar1 (Tajfel et al., 1971), iar cercetãri recente au demonstrat
cã acest fenomen se manifestã ºi la nivel inconºtient (Ashburn et al., 2001).

1. Paradigma experimentalã în care participanþii sunt repartizaþi în douã sau
mai multe grupuri pe baza unui criteriu arbitrar este cunoscutã sub numele
de �paradigma grupului minimal�.
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Relaþia dintre favorizarea in-grupului ºi stima de sine nu a fost însã
formulatã suficient de clar, iar Hogg ºi Abrams (1990) au interpretat
aceastã relaþie în termenii a douã corolarii: pe de o parte, favorizarea
in-grupului trebuie sã conducã la creºterea stimei de sine, iar pe de altã
parte o stimã de sine scãzutã trebuie sã conducã la favorizarea in-grupului.
Pe scurt, stima de sine poate fi o cauzã sau un efect al favorizãrii
in-grupului. Cercetãrile existente par sã confirme primul corolar, dar
numai pe anumite dimensiuni ale stimei de sine (Rubin ºi Hewstone,
1998), acelaºi lucru fiind valabil ºi pentru al doilea corolar, unde, de
pildã, o meta-analizã recentã a relevat legãturi mai puternice între stima
de sine personalã ºi pãrtinirea in-grupalã decât între stima de sine
colectivã ºi pãrtinirea in-grupalã (Aberson et al., 2000). Pe de altã
parte, Baumeister, Smart ºi Boden (1996) au susþinut cã atitudinile
adverse ºi comportamentele agresive ºi violente faþã de out-grupuri sunt
determinate nu atât de o stimã de sine scãzutã cât de ameninþãri la
adresa aspectelor cele mai preþuite ale imaginii de sine, asociind deci
pãrtinirea intergrupalã unui nivel ridicat al stimei de sine.

Un aspect important al pãrtinirii intergrupale, care a primit o atenþie
deosebitã din partea cercetãtorilor, este dacã oamenii sunt pãrtinitori
deoarece preferã in-grupurile sau pentru cã nu suportã out-grupurile.
Studii recente tind sã sugereze cã predominantã este prima componentã.
De exemplu, Cameron et al. (2001) au demonstrat cã, în ciuda unei
opinii larg rãspândite cã prejudecãþile negative se învaþã de la vârste
fragede, copiii manifestã mai degrabã pozitivitate faþã de in-grup decât
negativitate faþã de out-grup. Brewer (1999) afirma ºi ea cã preferinþa
pentru in-grup este regula, bazându-se pe o perspectivã evoluþionistã
conform cãreia am evaluat ca specie spre o interdependenþã obligatorie
care impune sisteme cooperative de asociere între oamenii, în care
încrederea dominã neîncrederea. Pe de altã parte, Shah et al. (2004) au
susþinut cã favorizarea in-grupului sau defavorizarea out-grupului depinde
de natura orientãrii regulatorii1 a indivizilor. O orientare promotorie

1.  Acest concept (regulatory focus) a fost introdus de Torry Higgins pentru a
descrie felul în care oamenii încearcã sã-ºi satisfacã nevoia fundamentalã
de securitate. Higgins considerã cã avem douã sisteme reglatorii: unul
promotor, orientat spre atingerea idealurilor (dorinþe, speranþe etc.), sensibil
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este asociatã favorizãrii in-grupului, pe când o orientare preventivã este
asociatã defavorizãrii out-grupului.

Cert este cã negativitatea faþã de out-grupuri poate interveni uºor în
condiþiile unei competiþii intergrupale sau în cazul perceperii unei
ameninþãri din partea out-grupului. ªi, dupã cum remarca Billig (2002),
negativitatea faþã de out-grup are cele mai grave implicaþii asupra
relaþiilor intergrupale, luând adesea forma dezumanizãrii out-grupului.
În conformitate cu aceastã idee, Leyens ºi colaboratorii sãi au descris o
serie de studii care au demonstrat cã oamenii asociazã ºi atribuie mai
uºor sentimentele (emoþii secundare, specific umane) in-grupului ºi
emoþiile (emoþii primare, pe care le avem în comun cu animalele)
out-grupului1 (Gaunt, Leyens ºi Demoulin, 2002; Leyens et al., 2000;
Leyens et al., 2001), ºi se poartã mai negativ faþã de membrii out-grupu-
rilor când aceºtia exprimã emoþii secundare (Vaes et al., 2003). Pe
scurt, membrii out-grupurilor tind sã fie vãzuþi ca infraumani ºi trataþi
în consecinþã.

Oricum, pe lângã explicaþia clasicã a fenomenului favorizãrii in-gru-
pului oferitã de teoria identitãþii sociale ºi de teoria auto-categorizãrii,
existã autori care susþin cã avem nevoie de alte variabile pentru a
înþelege de ce oamenii favorizeazã in-grupul. De exemplu, Moscovici ºi
Perez (1997) au sugerat cã e posibil ca discriminarea intergrupalã sã fie
determinatã nu atât de accentuarea diferenþelor dintre membrii a douã
grupuri diferite, cât de dorinþa de negare a similaritãþii. În timp ce

la prezenþa sau absenþa câºtigurilor ºi care este asociat comportamentelor de
apropiere, ºi unul preventiv, orientat spre respectarea normelor (datorii,
responsabilitãþi, etc.), sensibil la prezenþa sau absenþa pierderilor ºi asociat
comportamentelor de evitare (Higgins, 1997).

1. Cineva ar putea face observaþia ca e normal sã atribuim în mai mare mãsurã
sentimentele in-grupului întrucât ele sunt mai puþin vizibile ºi e necesarã o
familiaritate crescutã cu membrii unui grup pentru a le putea identifica. Or,
suntem mai puþin familiari cu membrii out-grupurilor decât cu membrii
in-grupurilor. Totuºi, Cortes et al. (2005) au demonstrat cã putem atribui în
mai micã mãsurã sentimente unui out-grup chiar dacã suntem foarte fami-
liarizaþi cu membrii acestuia. De fapt, ei chiar au sugerat cã o familiaritate
mai ridicatã cu un out-grup este asociatã unui grad mai ridicat de
infraumanizare.
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aceastã observaþie provocatoare a rãmas deocamdatã la stadiul de specu-
laþie teoreticã1, alþi cercetãtori ºi-au închegat explicaþiile în cadrul unor
modele explicative pe care le vom prezenta în cele ce urmeazã.

4.2.1.1. Auto-ancorare ºi diferenþiere

Cadinu ºi Rothbart (1996) au observat cã, deºi fenomenul favorizãrii
in-grupului a fost confirmat de numeroase cercetãri, este mai puþin clar
de ce anume se produce acest fenomen în cadrul paradigmei grupului
minimal. Explicaþia oferitã de aceºti doi autori este în esenþã opusã
teoriei identitãþii sociale. În timp ce, conform teoriei identitãþii sociale,
o imagine favorabilã a in-grupului ajutã la menþinerea unei imagini
pozitive a sinelui, pentru Cadinu ºi Rothbart (1996), lucrurile se petrec
invers, imaginea pozitivã a in-grupului fiind derivatã din imaginea pozitivã
a sinelui. Douã concepte sunt esenþiale în acest sens: auto-ancorare ºi
diferenþiere. Auto-ancorarea înseamnã cã, în cadrul paradigmei grupului
minimal, auto-percepþia determinã imaginea pozitivã a in-grupului. Cu
alte cuvinte, imaginea in-grupului reprezintã o copie mai puþin extremã
a imaginii de sine. Ceea ce înseamnã cã imaginea in-grupului trebuie sã
fie mai puþin pozitivã decât imaginea de sine, adicã exact invers decât
cred cei doi autori cã ar prezice teoria identitãþii sociale. Pe de altã
parte, diferenþierea înseamnã cã oamenii, pe baza a ceea ce cunosc
despre un grup, tind sã atribuie caracteristici opuse celuilalt grup. ªi

2. O meta-analizã publicatã de Jetten, Spears ºi Postmes în 2004 nu a reuºit sã
detecteze o relaþie semnificativã între distinctivitatea intergrupalã (percepþia
disimilaritãþii dintre ingroup ºi outgroup pe o anumitã dimensiune) ºi
diferenþiere intergrupalã (tendinþa de a distinge in-grupul într-un mod
favorabil sau defavorabil faþã de out-grup). Totuºi, identificarea cu in-grupul
a moderat relaþia, în sensul cã cei cu identificare ridicatã au manifestat o
diferenþiere reactivã (adicã au diferenþiat mai mult când similaritatea dintre
in-grup ºi out-grup a fost ridicatã), iar cei cu identificare scãzutã au
manifestat o diferenþiere reflectivã (au diferenþiat mai intens când simila-
ritatea dintre in-grup ºi out-grup a fost scãzutã). Pe scurt, sugestia lui
Moscovici ºi Perez e mai probabil sã fie valabilã pentru cei care se identificã
puternic cu propriul grup.
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devreme ce imaginea in-grupului este pozitivã, rezultã cã imaginea
out-grupului va fi mai puþin pozitivã.

Într-un prim experiment, participanþii au fost categorizaþi mai întâi
ca aparþinând grupului care preferã tablouri de Thompson, grupului
care preferã tablourilor de Cooper, sau nu li s-a oferit nici o informaþie
despre apartenenþa lor la un anume grup. Mai departe, participanþii au
fost manipulaþi sã creadã cã preferinþa pentru un anume pictor coreleazã
cu anumite trãsãturi de personalitate, iar sarcina lor era ca, pe baza
informaþiei despre trãsãturile unui grup (care putea fi propriul grup sau
out-grupul), sã încerce sã ghiceascã trãsãturile de personalitate ale
celuilalt grup. Rezultatele au arãtat cã cei care au trebuit sã judece
out-grupul pe baza informaþiilor despre in-grup ºi cei necategorizaþi au
folosit euristica trãsãturilor opuse, participanþii din ambele condiþii
judecând celãlalt grup ca având caracteristici opuse decât cele cunoscute
pentru primul grup. Pe de altã parte, în acord cu predicþiile lui Cadinu
ºi Rothbart (1996), participanþii care au trebuit sã judece in-grupul pe
baza informaþiei despre out-grup, l-au judecat în termeni pozitivi,
indiferent de natura caracteristicilor out-grupului. De asemenea, imaginea
de sine a fost mai bunã decât imaginea in-grupului, ceea ce susþine
principiul auto-ancorãrii, deºi mai puþin puternic, întrucât datele au
avut doar o naturã corelaþionarã. Oricum, dacã imaginea in-grupului
depinde de imaginea sinelui atunci efectele sinelui asupra imaginii
grupului ar trebui sã fie cu atât mai puternice cu cât sinele este mai
proeminent. Într-adevãr, discrepanþa dintre imaginea sinelui ºi a in-gru-
pului a fost mai redusã când participanþii au trebuit sã evalueze propriul
grup pe baza informaþiilor despre out-grup decât în celelalte condiþii
(Cadinu ºi Rothbart, 1996).

Aceastã ultimã ipotezã a fost confirmatã mai convingãtor într-un al
doilea experiment, în care participanþii au trebuit sã se evalueze mai
întâi pe ei ºi abia apoi grupurile-þintã. Analizele statistice au gãsit cel
mai puternic efect al auto-ancorãrii printre cei care au judecat in-grupul,
aceºtia fiind urmaþi de participanþii din grupul de control ºi de cei care
au trebuit sã evalueze out-grupul pe baza informaþiilor despre caracte-
risticile in-grupului. Mai mult, comparaþia acestor rezultate cu cele din
primul experiment a dovedit cã similaritatea dintre sine ºi in-grup a fost
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semnificativ mai ridicatã în al doilea experiment, care a presupus o
proeminenþã mai accentuatã a sinelui (Cadinu ºi Rothbart, 1996).

Al treilea experiment din articolul lui Cadinu ºi Rothbart a eliminat
acea parte a instrucþiunilor care specifica o corelaþie între preferinþa
esteticã ºi personalitate pentru a observa dacã diferenþierea apare spontan
ºi, de asemenea, a verificat dacã diferenþierea ºi auto-ancorarea acþioneazã
independent una de cealaltã. În acest sens, o condiþie experimentalã a
cerut participanþilor sã judece out-grupul dupã evaluarea sinelui, iar
altã condiþie experimentalã sã judece out-grupul înainte de evaluarea
in-grupului. Dacã diferenþierea este independentã de auto-ancorare (în
acest caz de proeminenþa sinelui) atunci diferenþierea ar trebui sã se
manifeste la fel de puternic în ambele situaþii, dacã participanþii au de
evaluat trãsãturile out-grupului. Este exact ceea ce au demonstrat ºi
rezultatele acestui experiment, pe lângã confirmarea celorlalte rezultate
obþinute în primele douã experimente (Cadinu ºi Rothbart, 1996).

Oricum, al patrulea experiment este probabil cel mai important din
punctul de vedere al confirmãrii ipotezei auto-diferenþierii. În acest
experiment o parte dintre participanþi au primit feedback despre sine ºi
au trebuit sã facã inferenþe despre grup, iar cealaltã parte a primit
feedback despre grup ºi a trebuit sã facã inferenþe despre sine. Rezulta-
tele au confirmat faptul cã participanþii au fost dispuºi într-o mãsurã
mai mare sã procedeze inductiv, adicã sã generalizeze de la sine la
in-grup, decât deductiv, adicã sã generalizeze de la in-grup la sine
(Cadinu ºi Rothbart, 1996).

Aceste rezultate au fost interpretate ca valide doar în contextul
paradigmei grupului minimal, în cazul grupurilor reale Cadinu ºi Rothbart
(1996) opinând cã oamenii pot deriva imaginea de sine pe baza imaginii
in-grupului. Studii efectuate în condiþii mai realiste sugereazã cã folo-
sirea sinelui ca ancorã în judecarea grupului depinde de presiunile
motivaþionale exercitate asupra sa: când trebuinþa de auto-protejare
este ridicatã atunci vom favoriza mai mult propriul grup, folosind sinele
pe post de ancorã, dar când aceastã trebuinþã este scãzutã atitudinea
noastrã faþã de grup tinde sã devinã mai rece (Sherman ºi Kim, 2005).
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4.2.1.2. Module neurocognitive:
valoarea adaptativã a prejudecãþilor

Tobena, Marks ºi Dar (1999) au propus o interpretare a erorilor cognitive
în general ºi a stereotipurilor ºi prejudecãþilor în special din punctul de
vedere al valorii lor adaptative. Dupã aceºti autori, erorile cognitive, fie
ele la nivel perceptual, de memorie, social etc., sunt determinate de
funcþionarea unor module neuronale specializate care opereazã automat.
Erorile sociale ar depinde de proprietãþile modulelor neurocognitive
care mediazã percepþia ºi categorizarea stimulilor sociali relevanþi, ca
faþã, privire, voce, emoþii etc., fiind aproape inevitabile.

Ca un argument puternic în favoarea ipotezei lor, Tobena, Marks ºi
Dar apeleazã la rezultatele acelor cercetãri care au dovedit cã stereotipi-
zarea ºi categorizarea socialã apar ºi la vârste foarte fragede, când
influenþele culturale sunt excluse. De exemplu, deja de la vârsta de 2-3
luni copiii se uitã mai mult timp la feþele atractive decât la feþele
neatractive, ºi pe la 2-3 ani categorizeazã uºor în funcþie de rasã, sex
sau vârstã. Un alt argument este dat de universalitatea propensiunii spre
categorizare. Prin simpla repetare a observaþiei porumbeii sunt capabili
sã dezvolte categorii ca �arbore� ºi �feþe�, ignorând variaþiile con-
textuale ºi discriminând între trãsãturile esenþiale ºi cele neesenþiale.
Chiar ºi reþelele neuronale artificiale accentueazã diferenþele inter-cate-
goriale ºi similaritãþile intra-categoriale când categorizeazã mulþimi de
stimuli. Mai important, numeroase studii au arãtat cã module neuronale
specifice ajutã la procesarea informaþiei sociale. De exemplu, s-a dovedit
cã recunoaºterea expresiilor emoþionale pentru fricã ºi mânie se face în
primul rând în amigdalã (Tobena, Marks ºi Dar, 1999).

Funcþionarea acestor module neuronale este determinatã de legile
evoluþiei, iar erorile lor sunt vãzute ca simple efecte secundare al
adaptãrii. În acest sens, Tobena, Marks ºi Dar (1999) observã cã reþelele
neuronale artificiale cãrora li se permite sã �evolueze� timp de mai
multe generaþii produc erori de procesare care sunt similare cu ceea ce
putem întâlni în lumea animalã. Un studiu efectuat de Enquist ºi Arak
(1993, apud Tobena et al., 1999) a folosit o procedurã iterativã pentru
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a simula efectele selecþiei naturale asupra sistemelor de recunoaºtere
vizualã. Reþeaua neuronalã simula sistemul de recunoaºtere vizualã al
femelei unei specii care trebuia sã distingã masculii din aceeaºi specie
de masculii altor specii numai prin lungimea cozii. Cel mai interesant
rezultat a fost acela cã, folosirea unor stimuli noi (cum ar fi cozi foarte
mari sau bizare), care nu fuseserã prezentaþi în ºedinþele de învãþare ale
reþelei, a determinat reþeaua sã producã rãspunsuri mai puternice decât
pentru stimulii originali. Mai mult, preferinþa spontanã a reþelei pentru
cozi mari a crescut atunci când simularea a permis mutaþii ale sistemului
de recunoaºtere vizualã ºi ale mãrimii cozii masculilor ºi a continuat
chiar ºi atunci când mãrimea cozilor a ajuns sã ameninþe adaptarea
masculilor la mediul lor. Ceea ce a confirmat ipoteza lui Darwin cã
trãsãturile care conferã un avantaj reproductiv pot evolua atât de mult
încât sã reducã rata supravieþuirii masculilor.

Interesant, astfel de exemple îi conduc pe Tobena, Marks ºi Dar la
concluzii similare majoritãþii cercetãrilor de cogniþie socialã: resursele
limitate de procesare ale creierului uman fac ca strategiile de procesare
euristicã, cu potenþial mare de eroare sã fie un compromis necesar
pentru funcþionarea sa eficientã (vezi Macrae ºi Bodenhausen, 2000,
2001). Iar avantajele evolutive implicate de astfel de erori sunt multiple:
luarea unor decizii rapide, automate permite o detectare ºi concentrare
mai eficientã asupra þintelor din mediu (de exemplu, un animal de
pradã), permite alegerea unui plan fezabil în locul unei deliberãri
îndelungate asupra celei mai bune soluþii posibile º.a.m.d.

4.2.1.3. Simpla categorizare:
este apartenenþa la grup necesarã?

Într-un studiu asupra favorizãrii in-grupului naþional de cãtre copii,
Bennett, Lyons, Sani ºi Barrett, (1998) au arãtat cã favorizarea apare
înainte ca aceºtia sã se identifice cu grupul lor. Cu alte cuvinte,
identificarea cu in-grupul nu este necesarã pentru ca fenomenul pãrtinirii
grupale sã se poatã manifesta. Într-adevãr, cercetãrile care au folosit
paradigma grupului minimal au demonstrat cã simpla categorizare a
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subiecþilor în douã grupuri, pe baza unui criteriu aleatoriu, este suficientã
pentru a produce fenomenul favorizãrii in-grupului. Greenwald et al.
(2002b) au publicat un articol ale cãrui rezultate merg ºi mai departe,
punând sub semnul întrebãrii chiar ºi necesitatea apartenenþei la un
grup. Un experiment în care Greenwald ºi colegii sãi au încercat sã
demonstreze acest fenomen cu ajutorul IAT-ului (Implicit Association
Test) a relevat însã niºte rezultate surprinzãtoare, care sugereazã cã
includerea subiecþilor într-un grup, chiar ºi pe baza unui criteriu aleatoriu,
s-ar putea sã nu fie o condiþie necesarã pentru producerea acestui fenomen.

Participanþilor le-au fost prezentate numele a patru indivizi care
fãceau parte din douã echipe fictive ºi li s-a cerut sã scrie aceste nume
de cinci ori. Dupã aceea, participanþii au trebuit sã (a) sorteze pur ºi
simplu numele în funcþie de echipa cãreia îi aparþineau (cei din grupul
de control, fãrã apartenenþã), (b) sã sorteze numele înainte de a li se
spune sã-ºi imagineze cã sunt membrii echipei a cãror nume le-au auzit
prima datã (apartenenþa post-sortare) sau (c) sã sorteze numele dupã ce
li s-a cerut sã-ºi imagineze cã sunt membrii echipei a cãror nume le-au
auzit prima datã (apartenenþa pre-sortare). În fine, la sfârºit au fost
mãsurate atitudinile implicite faþã de aceste grupuri (asocierea numelor
învãþate cu cuvinte plãcute sau neplãcute) ºi identificarea cu ele (aso-
cierea numelor cu prenume la persoana întâi).

Cum era de aºteptat, rezultatele au confirmat predicþia cã simpla
apartenenþã la un grup determinã atitudini mai favorabile faþã de grupul
propriu decât faþã de out-grup, iar participanþii s-au identificat corect
cu grupul la care au fost repartizaþi. Oricum, surpriza a venit dinspre
grupul de control, unde s-a observat cã participanþii au evaluat mai
pozitiv ºi s-au identificat în mai mare mãsurã cu echipa care le-a fost
prezentatã prima datã. Un experiment ulterior, care a controlat mai
atent variabilele implicate, a obþinut aceleaºi rezultate. Mai mult, acest
experiment a arãtat cã efectele partizanatului implicit sunt mai puternice
asupra identitãþii implicite decât asupra atitudinii implicite faþã de grupul
ale cãrui nume au fost studiate de participanþi. Aceºtia au asociat
mai uºor numele din echipa studiatã prima datã cu sinele chiar ºi
dupã ce au trebuit sã asocieze de mai multe ori aceste nume cu conceptul
�a pierde�.
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Când participanþii au fost expuºi la numele membrilor unei echipe
de patru ori mai mult decât la numele membrilor celeilalte echipe, acest
lucru nu a afectat efectul studierii numelor (Greenwald et al., 2002b,
Experimentul 2). Cu alte cuvinte, efectul studierii numelor nu pare sã
depindã de mãsura expunerii la aceste nume, cum ar sugera efectul
simplei expuneri, descoperit de Zajonc în 1968. Acest lucru a fost
observat ºi atunci când designul experimental a permis ca efectele
studierii numelor ºi ale expunerii sã acþioneze în opoziþie unul faþã de
celãlalt (Greenwald et al., 2002b, Experimentul 3). În plus, toate
experimentele au demonstrat cã simpla studiere timp de 45 de secunde
a numelor membrilor unei echipe conduce la identificare ºi preferinþã
atitudinalã implicite pentru respectiva echipã. Efectul partizanatului
implicit, la fel ca efectul simplei expuneri, implicã expunerea la un set
de stimuli. Oricum, spre deosebire de paradigma simplei expuneri,
unde stimulii sunt prezentaþi individual, în cazul paradigmei partiza-
natului implicit ei sunt prezentaþi în grup. În plus, în cazul din urmã ei
sunt prezentaþi o singurã datã, în timp ce în efectul simplei expuneri se
observã în urma unor expuneri repetate. În fine, efectul partizanatului
implicit comportã pe lângã preferinþa atitudinalã ºi identificarea impli-
citã cu grupul format de setul de stimuli.

Ultimele douã proprietãþi (preferinþa atitudinalã ºi identificarea)
apropie partizanatul implicit de paradigma grupului minimal. Totuºi,
spre deosebire de aceasta, efectul partizanatului implicit se manifestã
fãrã ca participanþii sã fie repartizaþi într-unul dintre grupuri. El seamãnã
mai mult cu preferinþa automatã care se manifestã, de exemplu, când
cineva urmãreºte un meci la TV între douã echipe pe care nu le ºtia
dinainte ºi decide rapid sã þinã cu una dintre ele. Pe baza acestor
considerente, Greenwald et al. (2002b) au tins sã considere cã efectul
partizanatului implicit ar putea fi numit, mai bine, efectul simplei
categorizãri.

Rezultatele lor sunt extrem de interesante, ºi în acelaºi timp provo-
catoare. Dacã pãrtinirea intergrupalã nu are de-a face cu apartenenþa
grupalã, atunci în ce mãsurã mai putem susþine abordarea identitãþii
sociale, conform cãreia aceastã apartenenþã joacã un rol fundamental?
Dacã ne bazãm exclusiv pe rezultatele prezentate mai sus, am fi tentaþi



100 PSIHOLOGIA STEREOTIPURILOR

sã spunem cã nu o mai putem susþine. Totuºi, cercetãrile lui Greenwald
ºi ale colegilor sãi prezintã câteva aspecte problematice. De exemplu, ei
au oferit participanþilor ca stimuli mai multe echipe, adicã grupuri care
sunt implicate în mod obiºnuit în contexte competitive ºi care au
suporteri ce le susþin cu frenezie. Or, când ne gândim la echipe,
partizanatul este regula: putem dezvolta o preferinþã automatã pentru
una dintre echipe întrucât este normativ sã procedãm în acest mod sau
pentru cã ºtim cã, astfel, urmãrirea competiþiei devine mai interesantã.
Ar fi fost obþinute aceleaºi rezultate dacã în loc de echipe cercetãtorii ar
fi prezentat participanþilor numele membrilor a douã triburi amazoniene?
Înclin sã cred cã nu, dar rãmâne de vãzut ce vor releva cercetãrile viitoare.

4.2.2. Nevoia de justificare a sistemului

Dacã teoria identitãþii sociale susþine cã trebuinþa pentru o stimã de sine
pozitivã ne determinã sã aderãm la stereotipuri care favorizeazã in-grupul,
teoria justificãrii sistemului susþine cã trebuinþa de a justifica sistemul
social în care trãim ne determinã sã aderãm la stereotipuri care favo-
rizeazã out-grupurile cu statut mai ridicat decât al in-grupului. În timp
ce prima teoria e preocupatã de gândurile stereotipice pe care le avem
despre alþii, a doua este preocupatã de gândurile stereotipice pe care le
avem despre noi înºine.

Teoria justificãrii sistemului a fost elaboratã de Jost ºi Banaji (1994)
pentru a explica de ce oamenii sprijinã status quo-ul social chiar ºi
atunci când acest comportament deserveºte interesele lor personale ºi
de grup. Construcþia teoriei justificãrii sistemului a inclus elemente din
teoria lumii cinstite, cercetãrile asupra toleranþei ºi injustiþiei, filosofia
marxistã ºi feminism. Afirmaþia de bazã a teoriei lor este cã oamenii
folosesc conceptele, opiniile ºi atitudinile lor faþã de grupuri ºi indivizi
pentru a justifica starea de fapt a lucrurilor, status quo-ul, care va fi
astfel perceput ca legitim, sau chiar prezentând o ordine socialã naturalã,
inevitabilã (Jost et al., 2001). Aceastã afirmaþie este echivalentã cu a
spune cã funcþionarea minþii omeneºti este pusã în slujba sistemului
social. În consecinþã, John Jost nu aderã la ideea cã ordinea socialã este
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impusã de o clasã socialã asupra unei alte clase sociale, ci susþine natura
colaborativã a sistemului social, faptul cã fiecare individ este în acelaºi
timp o victimã ºi un suporter al sistemului social. Deci, într-o anumitã
mãsurã, inegalitatea socialã este susþinutã de membrii claselor domi-
nante, dar, la fel de mult conteazã ºi legitimarea sau justificarea activã
a acestei inegalitãþii de cãtre membrii claselor defavorizate.

Astfel, datele care relevã favorizarea out-grupurilor, sau respingerea
unor alternative de ordine socialã mai favorabile grupurilor lor de cãtre
indivizi aparþinând unor grupuri subordonate nu sunt interpretate ca
rezultat al unei constrângeri din partea realitãþii sociale, nici ca rezultat
al dezidentificãrii cu propriul grup a persoanelor din grupurile defavo-
rizate ºi a identificãrii cu grupul dominant, ci se considerã cã sunt
determinate de motivul de a justifica ordinea socialã existentã. Aici
intervine ºi un împrumut din cercetãrile asupra disonanþei cognitive,
care au arãtat cã oamenii cu grad foarte ridicat de deprivare fizicã ºi
socialã au ºi o motivaþie foarte ridicatã de a-ºi justifica propria situaþie.
De aici ºi predicþia cã indivizii aparþinând claselor defavorizate vor fi
motivaþi în mai mare mãsurã decât cei aparþinând claselor favorizate sã
justifice ordinea socialã existentã, pentru a-ºi reduce disonanþa ideolo-
gicã. Analiza datelor unei anchete de opinii politice condusã pe un
eºantion reprezentativ de cetãþeni americani a demonstrat cã venitul
participanþilor a fost negativ asociat sprijinului pe care aceºtia l-au
acordat valorilor justificative pentru ordinea socialã (operaþionalizate
aici ca �respect pentru autoritate� ºi �întãrirea justiþiei ºi a forþelor de
ordine�). Cu alte cuvinte, membrii grupului dezavantajat economic au
sprijinit în mai mare mãsurã sistemul social decât membrii grupului
favorizat din punct de vedere economic.

Oricum, satisfacerea motivului de justificare la nivelul sistemului
social printre membrii claselor defavorizate este fãcutã în dauna moti-
velor de justificare la nivel individual ºi de grup. Pentru membrii
claselor cu statut ridicat, justificãrile la nivel de grup ºi de sistem ar fi
complementare, pe când printre membrii claselor cu statut scãzut ele ar
fi contradictorii. Într-adevãr, Jost ºi Burgess (2000) au gãsit un nivel
mai ridicat de ambivalenþã faþã de propriul grup în rândul indivizilor
din grupurile dezavantajate, iar Rudman, Feinberg ºi Fairchild (2002)
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au observat cã favorizarea implicitã a out-grupului a fost evidentã în
rândul minoritãþilor cu statut scãzut, dar în rândul minoritãþilor cu
statut ridicat situaþia s-a prezentat invers, fiind favorizat in-grupul.
Mai mult, Jost ºi Thompson (2000) au observat cã un nivel ridicat de
justificare al sistemului economic ºi de opoziþie generalã faþã de egali-
tatea socialã au fost asociate cu o stimã de sine scãzutã ºi cu o favorizare
accentuatã a out-grupului în rândul respondenþilor africano-americani,
aceleaºi variabile fiind asociate pozitiv în cazul respondenþilor
euro-americani.

Cercetãrile din perspectiva teoriei justificãrii sistemului social au
cercetat, de asemenea, legãtura dintre fenomenul favorizãrii out-grupu-
rilor ºi variabile de ordin situaþional ºi individual, precum perceperea
legitimitãþii sistemului (Jost ºi Burgess, 2000) sau orientarea ideologicã
de dreapta (Jost et al., 2003). Aceste cercetãri sugereazã cã oamenii nu
þin sã favorizeze numai propria persoanã sau propriul grup, ci susþin ºi
atitudini ºi opinii favorabile sistemului social. Atitudinile ºi conceptele
la nivel de sistem ar modera efectele statutului personal ºi de grup
asupra favorizãrii propriei persoane, respectiv a in-grupului. Prin aceastã
afirmaþie, teoria justificãrii sistemului doreºte sã depãºeascã puterea de
acoperire teoreticã a perspectivei identitãþii sociale.

Conþinutul stereotipizãrii este explicat tot prin prisma motivului de
justificare a ordinii sociale. Conform teoriei justificãrii sistemului,
acelaºi grup va fi stereotipizat diferit în funcþie de perceperea statutului
sãu ca ridicat sau scãzut. Jost ºi Burgess (2000) au indus unui numãr de
participanþi de la universitãþile rivale Virginia ºi Maryland credinþa cã
membrii in-grupului sunt mai realizaþi din punct de vedere economic
decât membrii out-grupului, sau invers. Rezultatele au arãtat cã membrii
grupului despre care participanþii au crezut cã are un statut economic
superior au fost stereotipizaþi ca mai inteligenþi, muncitori ºi competenþi,
dar mai puþin prietenoºi, cinstiþi ºi simpatici decât membrii grupului
despre care au crezut cã are un statut economic mai scãzut. Pânã la acest
punct, rezultatele au fost perfect compatibile cu cercetãrile care au obþinut
aceleaºi rezultate ºi le-au interpretat prin prisma teoriei identificãrii
sociale (e.g., Poppe ºi Linssen, 1999), ca favorizare a out-grupului pe
dimensiunea relevantã contextului comparativ (competenþã-eficienþã) ºi



103FORMAREA STEREOTIPURILOR

favorizare a in-grupului pe o dimensiune irelevantã acestui context
(moralitate-sociabilitate-fericire). Oricum, grupurile au fost stereotipizate
la fel ºi de observatorii neutri în experimentul lui Jost ºi Burgess (2000),
ceea ce e dificil de explicat prin prisma teoriei identitãþii sociale, întrucât
aceºti participanþi nu au fost motivaþi sã modifice dimensiunea alterna-
tivã a comparãrii sociale ºi totuºi au modificat-o în aceeaºi direcþie ca
membrii in-grupului. Jost ºi Hunyadi (2002) au interpretat însã aceste
rezultate ca o dovadã a funcþiei pe care stereotipurile o joacã în procesul
de justificare a inegalitãþii sociale. Mai exact, stereotipurile comple-
mentare (sãrac, dar cinstit, bogat, dar nefericit etc.) reuºesc sã satisfacã
nevoia de justificare a sistemului. O serie de patru experimente (Kay ºi
Jost, 2003) a demonstrat cã participanþii expuºi la exemplare cores-
punzând unor stereotipuri complementare (sãrac ºi cinstit � bogat ºi
necinstit; sãrac ºi fericit � bogat ºi nefericit) au obþinut scoruri mai
mari la o scalã de justificare a sistemului decât participanþii expuºi unor
exemplare non-complementare. Motivul a fost dat de faptul cã prezen-
tarea exemplarelor non-complementare a ameninþat motivul justificãrii
sociale, dupã cum s-a observat în timpii de reacþie mai scãzuþi înregis-
traþi pentru cuvintele asociate justificãrii sociale de cãtre participanþii
din condiþiile experimentale non-complementare.

Dincolo de aceste rezultate care par sã confirme predicþiile teoriei
justificãrii sistemului existã ºi mari semne de întrebare. În primul rând,
noþiunea de �sistem� pare sã fie tratatã destul de simplist ºi nu se ia
deloc în calcul posibilitatea ca oamenii sã gândeascã meta-sistemic,
adicã sã compare diversele sisteme sociale între ele. În al doilea rând,
nu cred cã principalul scop pentru care a fost elaboratã aceastã teorie �
de a explica de ce oamenii din grupurile defavorizate economic ºi social
acceptã credinþe care îi dezavantajeazã � a fost atins. Într-o cercetare pe
un eºantion de 146 de persoane în care am încercat sã adaptez scala de
justificare a sistemului la condiþiile din România, am obþinut rezultate
care contrazic flagrant teoria justificãrii sistemului. În acest studiu am
folosit trei mãsurãtori ale statutului economic, douã �obiective� (numãrul
de bunuri aflate în posesia individualã ºi veniturile sociale) ºi unul
�subiectiv� (evaluarea cu ajutorul unei scale tip Likert a gradului de
sãrãcie). Toate aceste scale au corelat cu scorurile la scala de justificare



104 PSIHOLOGIA STEREOTIPURILOR

a sistemului invers decât a fost prezis de teoria justificãrii sistemului:
cu cât statutul economic al oamenilor a fost mai scãzut cu atât ei au
justificat în mai micã mãsurã sistemul social. Mai mult, aceastã relaþie
a fost mediatã de dimensiunea instituþionalã a identitãþii naþionale, fapt
care sugereazã o datã în plus necesitatea de a înþelege sistemul social,
dar ºi relaþiile cu acesta într-un mod mai complex (Cernat, 2005a). În
al treilea rând, un neajuns fundamental al teoriei justificãrii sistemului
este cã nu explicã deloc schimbãrile sociale, revoltele, revoluþiile,
activismele de tot felul, adicã acele moduri de gândire ºi acþiune socialã
care vizeazã explicit schimbarea structurii ºi funcþionãrii sistemelor
sociale. Iar acest lucru se întâmplã deoarece teoria lui Jost se concen-
treazã exclusiv asupra componentei justificative a psihicului uman. În
fine, din punct de vedere empiric, existã date care contrazic teoria
justificãrii sistemului. De pildã, s-a dovedit cã favorizarea implicitã a
in-grupului este mult mai puternicã la femei decât la bãrbaþi, adicã
exact invers decât ar prezice teoria justificãrii sistemului. În acest caz,
efectele diferenþelor de statut sunt mai puþin importante decât faptul cã
suntem crescuþi de femei ºi apoi tindem sã generalizãm ataºamentul faþã
de figurile materne la femei în general, cã violenþa bãrbaþilor este
perceputã ca o ameninþare ºi afecteazã negativ atitudinile faþã de acest
grup sau cã bãrbaþilor le place mai mult sexul decât, femeilor, iar acest
lucru îi determinã sã le placã mai mult pe femei1 (Rudman ºi Goodwin,
2004). Însã despre bãrbaþi ºi femei are mai multe de spus teoria urmãtoare.

4.2.3. Dominarea socialã: e în genele noastre

Teoria dominãrii sociale a fost dezvoltatã pentru a explica larga rãspândire
a prejudecãþilor ºi opresiunii grupale (Sidanius et al., 2001), fiind
construitã din perspectiva interacþionismului biocultural, conform cãruia
între factorii genetici ºi factorii culturali ar exista un determinism

1. Ca fapt divers, aceastã ultimã relaþie este valabilã doar pentru bãrbaþii cu
suficientã experienþã sexualã. Dimpotrivã, bãrbaþii cãrora le place sexul,
dar nu au prea avut ocazia sã se bucure de aceastã experienþã manifestã o
aversiune automatã faþã de femei (Rudman ºi Goodwin, 2004, Experimentul 4).
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reciproc. Astfel, inegalitatea dintre grupuri este explicatã dintr-o perspectivã
evoluþionistã, inegalitatea socialã existând pentru cã ar avea o valoare
adaptivã (Sidanius et al., 1994).

Cea mai importantã prezumþie teoreticã a acestei teorii este aceea cã
toate sistemele sociale converg cãtre stabilirea unei ierarhii grupale
stabile. Aceste ierarhii stabile sunt determinate prin acþiunea unui
mecanism distal ºi a trei mecanisme proximale. Mecanismul distal prin
care se menþine inegalitatea dintre grupuri este reprezentat de miturile
legitimizante, acestea reprezentând atitudini, credinþe, valori sau ideologii
care justificã tratamentul discriminatoriu faþã de grupurile defavorizate
pe criterii etnice, religioase, politice, sexuale etc. Miturile legitimizante
sugereazã cã anumite grupuri sunt mai bune decât altele ºi cã au dreptul
la o proporþie mai mare din resursele sociale disponibile. Exemplele de
mituri legitimizante sunt abundente: rasismul, naþionalismul, sexismul,
militarismul, doctrina curãþãrii etnice, xenofobia, conservatorismul
politic etc. Crearea acestor ideologii prin care este promovatã superiori-
tatea unor grupuri sociale asupra altora ar fi principalul mijloc prin care
societatea minimalizeazã conflictele intergrupale din sânul ei. Minima-
lizarea conflictelor se realizeazã datoritã faptului cã miturile legitimizante
reprezintã ideologii cu largã rãspândire socialã care prescriu felul în
care indivizii ºi instituþiile sociale trebuie sã distribuie bunurile ºi
valorile sociale (Pratto et al., 1994). Cu cât existã mai mult consens
social în privinþa unui mit legitimizant, cu atât pacea socialã este mai
uºor de menþinut. Meritã însã menþionat cã teoria dominãrii sociale
acceptã ºi existenþa unor mituri delegitimizante, care tind sã atenueze
ierarhiile sociale existente, cum ar fi de pildã egalitarianismul. Oricum,
aceastã prezumþie apare ca o grefã teoreticã nereuºitã, care nu concordã
deloc cu ideea centralã a orientãrii spre dominare socialã a oamenilor.

La rândul lor, mecanismele proximale sunt în numãr de trei. Primul
dintre ele, agregarea discriminãrii individuale, reprezintã tendinþa membri-
lor din grupurile cu statut ridicat de a manifesta discriminare faþã de
membrii grupurilor cu statut scãzut. De exemplu, practica larg rãspân-
ditã a moºtenirii averilor permite perpetuarea inegalitãþilor de clasã ºi
rasã. Al doilea mecanism este reprezentat de discriminarea institu-
þionalã, prin care valorile sociale pozitive (e.g., bogãþie) sunt alocate
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disproporþionat de mult membrilor claselor dominante, iar valorile
sociale negative (e.g., încarcerãri), disproporþionat de mult membrilor
claselor defavorizate. Al treilea mecanism proximal ar fi dat de existenþa
unei asimetrii comportamentale, adicã de existenþa unor repertorii
comportamentale diferite ale membrilor unor societãþii în funcþie de
plasarea grupului lor în cadrul ierarhiei sociale (Sidanius et al., 1996).

Dacã mecanismele proximale sunt determinate de miturile legiti-
mizante, acestea din urmã sunt ºi ele determinate de tendinþa de
dominare socialã a indivizilor. Tendinþa de dominare socialã a fost
definitã ca o orientare atitudinalã generalã ca in-grupul sã fie superior
ºi sã domine out-grupurile, ea implicând un antiegalitarism general,
conceperea existenþei umane ca un conflict cu sumã nulã între diversele
grupuri umane, precum ºi dorinþa pentru relaþii ierarhice între grupurile
sociale. În acelaºi timp, aceastã variabilã a fost înþeleasã ca având o
distribuþie normalã în societate, fiind codeterminatã cultural ºi biologic
(Sidanius et al., 1994).

Cele mai puternice dovezi empirice în favoarea teoriei dominãrii
sociale vin dinspre studiile care au relevat diferenþe importante de
comportament social între bãrbaþi ºi femei, bãrbaþii favorizând într-o
mai mare mãsurã propriul grup, fiind mai ostili faþã de out-grup, mai
conservatori din punct de vedere politic ºi obþinând scoruri mai mari la
scalele de dominare socialã decât femeile (Pratto et al., 1994; Sidanius
et al., 1994). Aceastã asimetrie ideologicã ºi comportamentalã între
grupurile din partea superioarã ºi cele din partea partea inferioarã a
ierarhiei sociale ar fi normalã din punctul de vedere al teoriei dominãrii
sociale. Ea ar fi însã cea mai vizibilã ºi invariabilã între bãrbaþi ºi
femei, întrucât aici diferenþele genetice au un cuvânt greu de spus, pe
când în cazul distincþiilor sociale arbitrare (pe bazã de etnie, religie,
orientare politicã etc.) ar conta mai mult factorii culturali, mult mai
sensibili la variaþii contextuale decât cei genetici.

Cercetãrile anterioare au arãtat cã diferenþele de socializare în funcþie
de sex reprezintã un fenomen transcultural, practicile de socializare în
aceastã privinþã fiind constante indiferent de contextul cultural ºi tempo-
ral, bãrbaþii fiind încurajaþi sã manifeste violenþã fizicã ºi agresivitate în
mai mare mãsurã decât femeile. Conform abordãrii evoluþioniste în
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psihologie, ne putem aºtepta sã observãm diferenþe comportamentale
între bãrbaþi ºi femei ori de câte ori o strategie comportamentalã
optimizeazã succesul reproductiv. Teoria implicãrii parentale susþine cã
actul reproducerii necesitã mai mult timp ºi energie din partea femeilor
decât din partea bãrbaþilor. Acest lucru determinã ca la oameni, precum
ºi la alte specii de animale, femela sã fie mai selectivã în alegerea
partenerului decât masculul. Succesul reproductiv al femeilor ar fi
optimizat prin alegerea unor bãrbaþi cu statut social ºi economic ridicat,
deci care ar dispune ºi ar fi interesaþi sã-ºi investeascã resursele în
femeie ºi progeniturile sale, pe când succesul reproductiv al bãrbaþilor
ar fi optimizat dacã ar avea acces sexual la mai multe femei ºi ar folosi
resurse puþine pentru urmaºi mulþi. Într-adevãr, astfel de diferenþele de
preferinþã sexuale, femeile preferând bãrbaþii cu statut socio-economic
ridicat, iar bãrbaþii, femeile frumoase, au fost observate în 33 de þãri
(Sidanius et al., 2000).

Mai departe, teoria afirmã cã eforturile bãrbaþilor de optimizare a
succesului reproductiv vor rezulta în tendinþa de a monopoliza resursele
materiale ºi simbolice, cu scopul de a creºte dependenþa femeilor faþã
de ei ºi, de asemenea, pentru a creºte atractivitatea lor în raport cu alþi
bãrbaþi. Unii (Betzig, 1993, apud Sidanius et al., 1996) chiar au afirmat
cã succesul sexual al bãrbaþilor este de asemenea optimizat prin depose-
darea altor bãrbaþi de bunuri materiale ºi simbolice precum ºi împiedicarea
accesului altor bãrbaþi la bunurile materiale ºi simbolice. De aici ar
rezulta ºi tendinþa transculturalã a bãrbaþilor de a forma coaliþii (in-grupuri)
cu scopul de a se angaja în confruntãri fizice violente cu alte grupuri de
bãrbaþi. Cu alte cuvinte, ierarhiile sociale ar fi determinate de strategiile
umane de reproducere selectate prin procesul evoluþiei.

Un studiu condus de Sidanius, Pratto ºi Bobo (1994) pe un eºantion
reprezentativ pentru populaþia multi-etnicã a comitatului Los Angeles
(1897 respondenþi) a demonstrat existenþa unei diferenþe semnificative
între scorurile la scala de dominare socialã între bãrbaþi ºi femei, în
direcþia prezisã de teoria dominãrii sociale. ªi mai important, aceastã
diferenþã nu a fost afectatã când analiza statisticã a datelor a fost
controlatã din punctul de vedere al statutului economic, afilierii politice
ºi religioase, etniei, vârstei sau nivelului de educaþie ale participanþilor.
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Un alt studiu (Sidanius et al., 2000), care a inclus ºi participanþi
non-americani (e.g., chinezi, neo-zeelandezi, arabi, israelieni etc.), a
confirmat ºi el aceste predicþii ale teoriei dominãrii sociale. Rezultatele
sale au mers însã ºi mai departe, demonstrând nu numai ipoteza inva-
rianþei (diferenþele de dominare socialã în funcþie de sex sunt invariabile
transcultural), dar ºi ipoteza interacþiunii (diferenþele de dominare
socialã în funcþie de grupurile arbitrare sunt semnificative, dar nu
invariabile transcultural).

Confirmãri empirice ale teoriei vin dinspre studiile care au investigat
rolul dominãrii sociale în susþinerea miturilor legitimante. Quist ºi
Resendez (2002) au relevat cã, în condiþiile perceperii unei ameninþãri
grupale, participanþii cu scoruri ridicate la scala de dominare socialã au
aderat în mai mare mãsurã la miturile legitimizatoare decât participanþii
cu scoruri scãzute la aceastã scalã. Mai concret, când i-au perceput pe
negri ca ameninþãtori pentru in-grup (indiferent dacã ameninþarea a fost
economicã, politicã, simbolicã sau a þinut de violenþã), participanþii
americani albi cu credinþe antiegalitariste puternice i-au stereotipizat mai
puternic decât au fãcut-o participanþii cu credinþe antiegalitariste scãzute.

O altã predicþie importantã a teoriei dominãrii sociale þine de distincþia
dintre varianþa consensualã ºi varianþa disensualã a miturilor legitimi-
zatoare. Varianþa consensualã este înþeleasã ca acea componentã a
spaþiului miturilor legitimizatoare în care grupurile cu statut ridicat ºi
grupurile cu statut scãzut au acelaºi nivel mediu de susþinere a miturilor
legitimizatoare. Pe de altã parte, varianþa disensualã reprezintã acea
parte din varianþa totalã care distinge între grupurile cu statut diferit din
cadrul ierarhiei sociale. Predicþia teoriei dominãrii sociale este cã atunci
când o structurã socialã este stabilã, varianþa consensualã a miturilor
legitimizatoare va fi mai mare decât varianþa disensualã a acestora. Cu
alte cuvinte, într-o societate stabilã, va exista mai mult acord decât
dezacord în privinþa credinþelor ºi ideologiilor ce sprijinã ordinea socialã
printre membrii grupurilor plasate pe diferite niveluri ale ierarhiei
sociale. Invers, cu cât consensul social asupra miturilor legitimizatoare
este mai mare decât dezacordul social, cu atât conflictul dintre diferitele
clase sociale va fi mai redus. Mai departe, ipoteza asimetriei ideologice
susþine cã atitudinea de dominare socialã va fi corelatã pozitiv cu
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aderarea la miturile legitimizatoare în rândurile membrilor din grupurile
cu statut ridicat, dar va fi corelatã negativ cu aceeaºi variabilã în rândul
grupurilor cu statut scãzut. Acest lucru s-ar datora faptului cã aderarea
la miturile legitimizatoare ar avea o valoarea funcþionalã diferitã în
funcþie de apartenenþa la un grup situat în partea superioarã sau cea
inferioarã a ierarhiei sociale, servind interesele de dominare grupalã ale
celor cu statut ridicat, dar nu ºi ale celor cu statut scãzut. Un studiu
condus de Sidanius et al. (1996) pe un eºantion de 823 de respondenþi
a confirmat empiric aceste predicþii. Mai mult, ipoteza asimetriei ideolo-
gice a fost confirmatã nu numai în general, ci ºi în privinþa componentei
consensuale. Acest rezultat demonstreazã cã pânã ºi partea consensualã
a dominãrii sociale poate însemna lucruri diferite pentru oameni, în
funcþie de poziþia în cadrul ierarhiei sociale al grupului de apartenenþã.
Mai exact, aceastã componentã a varianþei serveºte la justificarea alocãrii
inegale a resurselor sociale în mai mare mãsurã printre membrii grupu-
rilor cu statut ridicat decât în rândul membrilor cu statut scãzut. De
asemenea et al. (2002, Studiul 1) au arãtat, pe un eºantion de parti-
cipanþi din Israel cã dominarea socialã a participanþilor israelieni (grupul
dominant) a fost asociatã favorizãrii in-grupului, indiferent dacã poziþia
acestuia a fost consideratã legitimã sau nu, pe când în rândul arabilor
(grupul cu statut mai scãzut) dominarea socialã a fost asociatã favorizãrii
israelienilor doar în condiþiile în care diferenþa de statut a fost perceputã
ca legitimã.

Jost (2001) a reproºat teoriei dominãrii sociale faptul cã, deºi explicã
favorizarea out-grupurilor, ea nu descrie condiþiile în care aceastã
favorizare nu se produce, opinând cã o abordare sociobiologicã nu are
ºanse sã explice variaþiile contextuale în evaluarea ºi percepþia intergru-
palã. De asemenea, Jost (2001) a atacat ºi faptul cã teoria dominãrii
sociale este sinonimã cu o viziune fatalistã asupra schimbãrii sociale ºi
politice, riscând ea însãºi sa devinã un mit legitimizant al dominãrii
unor clase sociale de cãtre alte clase sociale. De fapt, el a ºi condus un
studiu în care a mãsurat în acelaºi timp dominanþa socialã a subiecþilor
ºi tendinþa lor de a susþine o viziune naturalistã, sociobiologicã asupra
ordinii sociale. Rezultatele au arãtat cã subiecþii care au înregistrat
scoruri mai ridicate la scala de dominare socialã au aderat în mai mare
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mãsurã la o viziune sociobiologicã asupra ordinii sociale. În fine, Jost
(2001) a pledat ºi în favoarea ideii cã teoria dominãrii sociale confundã
nivelul grupal ºi cel social prin felul în care defineºte dominarea socialã
ºi în care operaþionalizeazã acest concept cu ajutorul scalei de dominare
socialã. Jost ºi Thompson (2000) au descoperit cã o soluþie cu doi
factori este mai adecvatã decât o soluþie cu un singur factor pentru
explicarea structurii scalei de dominare socialã ºi cã aceºti doi factori
au avut efecte diferite asupra rãspunsurilor africano-americanilor, com-
parativ cu ale euro-americanilor. În timp ce dominanþa grupalã a fost
corelatã pozitiv cu favorizarea in-grupului în cazul ambelor grupuri,
opoziþia faþã de egalitate a corelat pozitiv cu favorizarea in-grupului la
euro-americani, dar negativ la africano-americani.

În fine, studii recente sugereazã cã dominarea socialã ar trebui
abordatã mai degrabã ca factor ideologic. Cu alte cuvinte, aceasta ar
datora mai mult statutului grupurilor din care facem parte decât unei
determinãri sociobiologice, fapt care pune sub semnul întrebãrii premise
de bazã ale teoriei dominãrii sociale, cum ar fi existenþa unor diferenþe
semnificative între bãrbaþi ºi femei din punctul de vedere al tendinþei de
dominare sociale (Duckitt et al., 2002; Guimond et al., 2003).

4.2.4. Managementul terorii: fuga de moarte

Din punctul de vedere al teoriei managementului terorii, motivul profund
pentru care oamenii ajung sã susþinã stereotipuri ºi atitudini adverse faþã
de out-grupuri este cã nu suportã prea multã realitate, mai exact spectrul
propriei mortalitãþi.

Aceastã teorie se doreºte o teorie generalã a motivelor pentru care
oamenii aderã la credinþele ºi concepþiile culturale despre viaþã. Ea se
bazeazã pe ideea cã ei posedã un puternic instinct de autoconservare,
dar intelectul lor dezvoltat îi face sã conºtientizeze propria mortalitate,
fapt care genereazã o anxietate puternicã. Pentru a face situaþia tolerabilã
oamenii dezvoltã credinþe culturale care conceptualizeazã realitatea în
termeni de ordine, stabilitate ºi permanenþã. De asemenea, concepþiile
culturale oferã stimã de sine ºi speranþa unei vieþi dincolo de moarte
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pentru cei care respectã un anumit set de norme ºi valori. Oricum,
scuturile psihologice ce conferã sens ºi valoare existenþei oamenilor
sunt fragile, întrucât natura lor este consensualã ºi arbitrarã. În conse-
cinþã, oamenii vor fi motivaþi sã apere ºi sã valideze propria culturã ºi
stima de sine (Pyszczynski et al., 1999).

Pe baza acestor idei au fost derivate douã ipoteze de bazã: (1)
ipoteza protecþiei oferite de stima de sine susþine cã, de vreme ce stima
de sine trebuie sã protejeze împotriva anxietãþii thanatice, îmbunãtãþirea
acesteia ar trebui sã conducã la reducerea vulnerabilitãþii în faþa gându-
rilor ºi comportamentelor anxiogene, pe când degradarea sa ar trebui sã
aibã efecte contrare; (2) ipoteza proeminenþei morþii, conform cãreia,
dacã le reaminteºti oamenilor despre propria mortalitate, acest lucru îi
va determina sã fie mai favorabili faþã de ceea ce sprijinã ºi este în
concordanþã cu �scuturile� lor psihologice ºi mai negativi faþã de ceea
ce le ameninþã (Pyszczynski et al., 1999).

Ambele ipoteze au fost confirmate de numeroase studii empirice.
Greenberg et al. (1992b, Experimentul 1) au manipulat experimental
stima de sine a participanþilor cerându-le acestora sã completeze un
aºa-zis test de personalitate pe baza cãruia le-au comunicat niºte �rezultate�
care îi caracterizau în termeni pozitivi sau neutri. Apoi, toþi participanþii
au trebuit sã vizioneze secvenþe dintr-un documentar care prezenta o
autopsie ºi o execuþie pe scaunul electric. S-a constatat cã aceste secvenþe
au condus la scoruri mai mari la o scalã de anxietate pentru participanþii
care au primit o caracterizare în termeni neutrii a personalitãþii lor, dar
nu au avut nici un efect observabil asupra celor care primiserã o
caracterizare în termeni pozitivi a personalitãþii lor, deci a cãror stimã
de sine fusese crescutã de manipularea experimentalã. În celelalte douã
experimente raportate în acest articol, Greenberg ºi colaboratorii sãi au
observat efecte protective ale stimei de sine ºi asupra anxietãþii generate
de anticiparea recepþionãrii unor ºocuri electrice dureroase. Efecte
similare au fost raportate ºi într-un alt articol, unde Greenberg et al.
(1993) au demonstrat cã participanþii cu stimã de sine ridicatã nu au tins
sã nege vulnerabilitatea lor în faþa posibilitãþii unei morþi timpurii. Mai
recent, Harmon-Jones et al. (1997) au arãtat cã participanþii a cãror
stimã de sine a fost manipulatã în sens pozitiv (Experimentul 1) ºi au
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trebuit apoi sã descrie gândurile lor despre propria moarte nu i-au
evaluat mai negativ pe strãinii care au exprimat opinii negative despre
cultura lor, pe când cei care au primit un feedback neutru au fãcut acest
lucru, încercând deci sã apere viziunea despre lume a culturii lor.
Acelaºi lucru a fost observat ºi când diferenþa în privinþa stimei de sine
a fost dispoziþionalã (Harmon-Jones et al., Experimentul 2). Mai mult,
autorii au susþinut cã efectul protector al stimei de sine ridicate este dat
de faptul cã aceasta oferã oamenilor posibilitatea sã-ºi suprime gândurile
despre moarte în urma creºterii proeminenþei cognitive a acesteia. De
asemenea, Dechesne et al. (2003) au arãtat cã participanþii cãrora le-au
fost prezentate argumente în favoarea ideii cã viaþa continuã dupã moarte
nu au mai cãutat sã-ºi întãreascã stima de sine în urma evidenþierii
morþii, dovedind deci cã întãrirea unor concepþii culturale ce oferã un
scut împotriva terorii provocate de gândul propriei morþi reduce nevoia
de a apela la alte mijloace defensive simbolice.

Pe de altã parte, o serie de studii adresate celei de-a doua ipoteze
majore au relevat cã amintirea propriei mortalitãþi ne determinã sã
aderãm la stereotipuri ºi atitudini mai adverse faþã de cei care contrazic
sau atacã credinþele ºi concepþiile culturii noastre. De exemplu, Greenberg
et al. (1990) au arãtat cã participanþii creºtini a cãror mortalitate a fost
scoasã în evidenþã de o manipulare experimentalã au judecat în termeni
mai stereotipici pe evrei, dar în termeni pozitivi pe creºtini (Experi-
mentul 1) ºi cã astfel de rezultate se observã îndeosebi la cei cu scoruri
mari la o scalã de autoritarism (Experimentul 2). Schimel et al. (1999)
au arãtat ºi ei cã proeminenþa morþii conduce la o stereotipizare mai
puternicã, dar cã aceastã stereotipizare urmeazã valenþa stereotipurilor
prevalente cultural. De exemplu, germanii sunt în general priviþi în
termeni pozitivi de cãtre americani, iar un experiment în care partici-
panþii americani au fost determinaþi sã se gândeascã la propria morta-
litate a relevat cã aceºtia i-au stereotipizat în termeni mai pozitivi pe
germani, deci au aderat în mai mare mãsurã la viziunea prevalentã în
cultura lor (Schimel et al., 1999). Castano, Yzerbyt, Paladino ºi Sacchi
(2002) au nuanþat astfel de rezultate, relevând cã proeminenþa morþii
conduce nu numai la o pãrtinire grupalã mai puternicã, dar ºi la o
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identificare mai puternicã cu in-grupul ºi la creºterea entitativitãþii
percepute a acestuia, iar identificarea ºi percepþia entitativitãþii in-grupului
mediazã efectul proeminenþei morþii asupra pãrtinirii grupale. Similare
sunt ºi rezultatele raportate de Jonas, Schimel, Greenberg ºi Pyszczynski
(2002) care au relevat cã proeminenþa morþii i-a determinat pe studenþii
americani sã aloce mai mulþi bani pentru acþiuni caritabile vizând cauze
americane, dar nu ºi pentru acþiuni caritabile vizând cauze non-americane.
La rândul lor, McGregor et al. (1998) au demonstrat cã reamintirea
propriei mortalitãþi poate conduce nu numai la atitudini mai ostile faþã
de o persoanã care ameninþã atitudinile personale, dar ºi la comporta-
mente mai agresive faþã de aceasta, atitudinile ºi comportamentele
prezentându-se ca modalitãþi alternative de rãspuns la proeminenþa
morþii, întrucât oportunitatea de a exprima atitudini adverse a eliminat
comportamentul agresiv ºi, invers, oportunitatea de a agresa þinta
experimentalã a eliminat atitudinile agresive. De asemenea, cercetãrile
au demonstrat cã astfel de efecte nu se produc când ameninþarea este de
altã naturã decât thanaticã (Greenberg et al., 1994), în cazul persoanelor
care aderã la valori tolerante (Greenberg et al., 1992a) sau al per-
soanelor care adoptã o atitudine hotãrâtã faþã de dificultãþile vieþii
(Florian et al., 2001) ºi cã ele se manifestã cel mai puternic când existã
o concordanþã între aspectele morþii care sunt scoase în evidenþã,
aspectele morþii de care persoana se teme cel mai mult ºi dimensiunea
pe care þinta încãlca normele sociale (Florian ºi Mikulnicer, 1997).

Recent, Pyszczynski et al. (1999) au reformulat teoria managementu-
lui terorii, elaborând un model care expliciteazã procesele psihologice
responsabile pentru producerea efectelor de management al terorii.
Acest model este formulat în termenii abordãrii proceselor duale (aici
este preferatã distincþia conºtient-inconºtient) ºi porneºte de la premisa
cã ceea ce animã scuturile psihologice antiteroare este accesibilitatea
gândurile thanatice mai degrabã decât reacþiile emoþionale generate de
astfel de gânduri. Natura mãsurilor psihologice defensive diferã în
funcþie de caracterul conºtient sau inconºtient al gândurilor thanatice:
când gândurile sunt conºtiente, mãsurile defensive sunt proximale,
directe, concrete (încercãri de a alunga gândurile deranjante, de a le
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suprima etc.); când gândurile sunt inconºtiente, dar puternic accesibile,
mãsurile defensive sunt distale, indirecte, abstracte (apelul la constructe
culturale simbolice despre sine ºi realitate). Temporal, acest model
prezice cã gândurile despre propria moarte vor fi tratate la început prin
încercãri conºtiente de suprimare, dupã care, odatã devenite inconºtiente,
accesibilitatea acestor gânduri va fi redusã printr-o aderare mai puternicã
la concepþiile culturale simbolice (Pyszczynski et al., 1999).

În conformitate cu aceastã viziune, Simon et al. (1997) au relevat cã
efectele observate în urma manipulãrii proeminenþei morþii se obþin
dacã participanþii sunt încurajaþi sã opereze într-un mod experienþial,
instinctiv, dar nu ºi atunci când sunt încurajaþi sã opereze într-un mod
raþional, logic. Greenberg et al. (1994) au demonstrat cã efectele
proeminenþei morþii nu se produc când manipularea experimentalã este
puternicã, flagrantã, dar se pot observa clar când manipularea este mai
subtilã, iar Arndt et al. (1997) au arãtat cã participanþii încãrcaþi
cognitiv, deci care nu mai pot suprima conºtient gândurile thanatice,
apeleazã direct la mãsuri distale. De asemenea, Greenberg et al. (2000)
au arãtat cã mecanismele proximale (negarea propriei vulnerabilitãþi în
faþa unei morþi timpurii) au fost folosite imediat dupã manipulare, pe
când mecanismele distale (negativitate faþã de o persoanã care atacã
valorile culturale ale participanþilor) au fost folosite dupã ce atenþia
participanþilor a fost distrasã de la gândurile thanatice, iar Greenberg et
al. (2001) au relevat cã reducerea accesibilitãþii gândurilor thanatice în
urma folosirii mecanismelor distale se datoreazã mai degrabã disipãrii
activãrii decât eforturilor active depuse în acest sens.

O altã îmbogãþire conceptualã a teoriei mangementului terorii provine
dinspre cercetãrile care au demonstrat cã, independent de stima de sine
ºi concepþiile culturale despre viaþã, ataºamentul interpersonal joacã ºi
el un rol de protejare împotriva anxietãþii provocate de gândul propriei
mortalitãþi (Florian et al., 2002; Mikulnicer et al., 2003). Mai mult,
un articol recent pare sã sugereze cã, în anumite condiþii, ataºamentul
reprezintã un mecanism defensiv mai puternic decât concepþiile culturale:
participanþii din condiþia de proeminenþã a morþii au manifestat o mai
mare tendinþã de afiliere (au preferat sã stea la o masã alãturi de un grup
decât singuri) la un grup care nu era de acord cu concepþiile lor cultu-
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rale, sau chiar le cerea participanþilor sã-ºi atace propriile convingeri
(Wisman ºi Kole, 2003).

În ciuda acestor zeci de experimente reuºite, teoria managementului
terorii poate fi criticatã pe baza mai multor criterii. În primul rând,
explicarea concepþiilor ºi credinþelor culturale sau a stimei de sine este
reducþionistã. În al doilea rând, percepþia morþii este tratatã simplist,
cum observau ºi Florian ºi Mikulnicer (1997). Un studiu recent este ºi
mai relevant în aceastã privinþã. Autorii studiului au recurs la o manipulare
diferitã a percepþiei morþii, care permitea nu numai gânduri despre
propria moarte, dar ºi recapitularea propriei vieþi ºi descrierea propriei
morþi din perspectiva celor apropiaþi. Reflecþia asupra morþii a condus
la efecte opuse asupra lãcomiei manifestate de participanþii cu o orientare
valoricã extrinsecã în comparaþie cu participanþii cu aceeaºi orientare
valoricã, dar la care manipularea proeminenþei morþii s-a fãcut conform
paradigmei managementului terorii: în timp ce participanþii din prima
grupã au manifestat mai puþinã lãcomie, cei din grupa a doua au
manifestat mai multã lãcomie. Aceste rezultate reflectã cã, în anumite
condiþii, conºtientizarea propriei morþi poate duce la o inversare a
concepþiei despre viaþã la care aderã oamenii ºi nu la o întãrire a lor,
cum prezice teoria managementului terorii (Cozzolino et al., 2004). În
al treilea rând, ideea cã moartea reprezintã cea mai importantã formã de
anihilare a propriei persoane se bazeazã pe o idee simplistã asupra
reprezentãrii sinelui. Recent, Burris ºi Rempel (2004) au elaborat
modelul ameobic al sinelui, conform cãruia reprezentarea sinelui implicã
trei niveluri diferite: corporal, social ºi spaþial simbolic. Mai mult,
aceºti autori au relevat cã ameninþãrile la adresa dimensiunii spaþial
simbolice care nu includ gânduri despre moarte (e.g., gândaci minusculi
care trãiesc în paturile oamenilor) produc efecte asupra evaluãrii
out-grupurilor care sunt similare celor observate în condiþiile salienti-
zãrii morþii, fapt care sugereazã cã proeminenþa morþii reprezintã doar
una dintre ameninþãrile posibile la adresa sinelui cu efecte asupra
stereotipizãrii out-grupurilor (Burris ºi Rempel, 2004, Studiul 6).
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4.2.5. Autoritarismul

Majoritatea teoriilor descrise pânã acum sugereazã cã impresiile noastre
despre grupurile sociale diferã în funcþie de experienþele particulare
prin care trecem ºi de procesele psihologice universale care opereazã
asupra informaþiei recepþionate în aceste contexte. Concluzia este însã
corectatã de un fapt important, relevat încã de la mijlocul secolului
trecut de autori ca Allport ºi Adorno: persoanele care au stereotipuri
puternice despre anumite grupuri tind sã aibã stereotipuri similare ºi
despre alte grupuri sociale. Aceastã tendinþã este atât de puternicã încât
se manifestã atât faþã de grupuri fictive, cât ºi la nivel inconºtient
(Cuningham, Nezlek ºi Banaji, 2004). De aici rezultã cã stereotipurile
depind ºi de diferenþele individuale, cã sunt coagulate de personalitatea
fiecãruia. Iar când de vorba de factorii de personalitate care afecteazã
stereotipurile noastre, autoritarismul se impune ca o dimensiune esenþialã.

Autoritarismul contemporan nu mai este însã înþeles aºa cum l-au
introdus Adorno ºi colegii sãi în literaturã, chiar dacã postulatul sãu de
bazã � relaþia esenþialã dintre personalitate ºi stereotipuri � este confirmat
ºi de cercetãrile de ultimã orã. Una din principalele probleme ale
acestei teorii este cã a fost elaboratã în plinã perioadã de glorie a
psihanalizei, identificând rãdãcini adânci, inconºtiente ale stereotipurilor
ºi prejudecãþilor. De pildã, Adorno ºi colaboratorii sãi considerau cã
autoritariºtii au un mod particular de rezolvare a complexului lui Oedip:
iubirea lor pentru mame este supusã unor interdicþii foarte severe, iar
ura care rezultã faþã de tatã este apoi transformatã în iubire, dar numai
parþial. Agresivitatea care rãmâne activã este masochistã ºi sadicã în
acelaºi timp, adicã direcþionatã spre sine sau spre alþii, mai exact spre
acei alþii cu care nu ne identificãm.

În prezent, psihanaliza nu mai este pe val ºi astfel de explicaþii sunt
privite cu multã neîncredere de cãtre majoritatea psihologilor. În conse-
cinþã, teoria personalitãþii autoritariste a fost reformulatã dupã o reþetã
simplã, aplicatã psihanalizei în general: se iau teoriile freudiene, se
scuturã bine de elementele viscerale ºi tenebroase pânã rãmâne numai
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partea cerebralã, inodorã ºi incolorã. Aceasta se ia apoi deoparte, se
condimenteazã cu un pic de terminologie ermeticã ºi obþii astfel noile
teorii, mândria psihologiei contemporane.

Din amalgamul iniþial de convenþionalism, supunere ºi agresiune
autoritaristã, proiecþie, cinism, duritate, superstiþie, gândire simplistã,
preocupare excesivã pentru sex ºi alte variabile care erau concepute ca
manifestãri de suprafaþã ale unui conflict inconºtient determinat de un
stil parental rigid, psihologii contemporani au pãstrat doar primele trei
componente, iar autoritarismul l-au rebotezat ca autoritarism de dreapta.
Este vorba despre restructurarea propusã în anii �80 de Bob Altemeyer,
care a fost preluatã ulterior de majoritatea psihologilor sociali (Altemeyer,
2003)1. Dupã acest autor, convenþionalismul exprimã tendinþa autori-
tariºtilor de a respecta cu stricteþe convenþiile sociale, supunerea, faptul
cã sunt slujitori umili ai autoritãþilor în exerciþiu, iar agresivitatea,
faptul cã sunt foarte violenþi faþã de þintele �oficiale� stabilite de
conducãtorii sistemului social. În plus, Altemeyer afirmã cã autoritariºtii
nu se dau în vânt dupã rafinament intelectual, susþinând adesea idei
contradictorii, folosindu-se frecvent de standarde duble în judecãþile lor
sociale ºi gândind dogmatic. Dacã ar fi sã exprimãm plastic imaginea
autoritariºtilor în viziunea sa, am putea spune cã aceºtia sunt priviþi, în
esenþã, ca un fel pitbulli bipezi, supuºi stãpânilor, foarte agresivi cu
alþii ºi nu tocmai isteþi.

De unde provin toate aceste trãsãturi? Cum se explicã ele? Aici
psihologii contemporani nu prea au rãspunsuri clare, întrucât ei au
eliminat explicaþiile psihanalitice mai mult pentru cã acestea le displac,
nu pentru cã au gãsit altele mai bune. Dimpotrivã, ei au rãspunsuri
generale, de genul �autoritarismul se învaþã de la pãrinþi, societate,
media� etc. Altfel spus, dacã psihanaliza juca pe o singurã carte,
psihologii contemporani preferã un mult mai cuminte, dar ºi mult mai
plat, 1 X 2.

De dragul obiectivitãþii, trebuie sã spun totuºi cã cercetãtorii nu s-au
legat de teoria autoritarismului doar pentru cã este de inspiraþie psihanaliticã

1. Altemeyer a ales denumirea de �autoritarism de dreapta� întrucât, în
viziunea sa nu existã autoritarism de stânga.
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ºi lor nu le place psihanaliza. Dimpotrivã, teoria iniþialã avea probleme
importante, care trebuiau rezolvate cumva. De pildã, scala F, care
mãsura autoritarismul, era formatã numai din itemi formulaþi astfel
încât dacã erai de acord asta însemna cã eºti un autoritarist, fapt care nu
lua în calcul tendinþa multora de a se declara de acord aproape cu orice
îi întrebi. Nici nu e de mirare cã multe studii nu au reuºit sã descopere
vreo relaþie semnificativã între autoritarism ºi prejudecãþi.

În prezent, metodologia psihologicã este mult mai strictã ºi nu se
permit astfel de scãpãri. Iar unul dintre motivele principale pentru care
scala lui Altemeyer s-a impus este cã se prezintã mult mai bine în
privinþa fidelitãþii ºi validitãþii decât scala originalã propusã de Adorno
ºi colaboratorii sãi. Drept dovadã, studiile care s-au folosit de aceastã
scalã au demonstrat constant cã persoanele cu scoruri ridicate au stereotipuri
puternice faþã de o multitudine de grupuri sociale, mergând de la sãraci
ºi homosexuali pânã la strãini ºi evrei. Iar aceste stereotipuri ºi aparatul
psihologic care stã în spatele lor pot conduce la consecinþe sociale grave.

O demonstreazã cele mai recente studii ale lui Altemeyer, care s-au
folosit de jocul schimbãrii globale. Acest joc a fost elaborat de Altemeyer
ºi fiul sãu pentru a ajuta la conºtientizarea problemelor ecologice ºi
reprezintã o simulare a viitorului planetei. Simularea dureazã vreo trei
ore ºi implicã 50-70 de jucãtori repartizaþi pe diverse zone ale Pãmântului.
Aceºtia sunt împãrþiþi, pe fiecare regiune, în conducãtori ºi conduºi ºi
au la dispoziþie o serie de mijloace, mergând de la negocieri ºi conferinþe
internaþionale pânã la rãzboi, prin care îºi pot rezolva problemele locale
ºi globale. Altemeyer a avut ideea sã vadã ce se întâmplã dacã acest joc
implicã numai persoane care obþin scoruri mici la scala autoritarismului
de dreapta sau numai persoane care obþin scoruri mari. În primul caz,
�iepuraºii� au asigurat planetei un viitor paºnic, deºi în cei 40 de ani
simulaþi au murit de foame 400 de milioane de oameni. În al doilea caz,
�pitbullii� au ajuns în doi timpi ºi trei miºcãri la un dezastru nuclear
care a omorât toþi locuitorii planetei. Când li s-a mai dat o ºansã sã facã
Pãmântul un loc mai bun, ei au ajuns din nou la rãzboaie, chiar dacã nu
nucleare, ºi nu s-au preocupat de problemele globale legate de supra-
populare, foamete ºi epidemii. Ca urmare, dupã expirarea limitei de 40
de ani a jocului, peste 2 miliarde de locuitori ai planetei erau morþi.
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Simulãrile ulterioare nu au produs rezultate la fel de spectaculoase, dar
s-au apropiat de aceasta ca numãr de morþi (Altemeyer, 2003).

Autoritarismul pare o trãsãturã de personalitate destul de peri-
culoasã, nu-i aºa? Ei bine, cele mai recente studii sunt de acord cã
autoritarismul este periculos, dar contestã faptul cã ar fi o trãsãturã de
personalitate. Cu alte cuvinte, se merge spre o reformulare a refor-
mulãrii lui Altemeyer. Relevant în acest sens este un model recent
propus de Duckitt, Wagner, Plessis ºi Birum (2002) care integreazã
conceptul de �autoritarism� într-un model mai larg ce include ºi conceptul
de �dominare socialã�1. Dupã Duckitt ºi colaboratorii sãi, autoritarismul
ºi dominarea socialã reprezintã mai degrabã atitudini sociale de naturã
ideologicã decât trãsãturi de personalitate. Ei se bazeazã pe studii asupra
atitudinilor socio-politice, care au relevat douã dimensiuni similare
autoritarismului (conservatism social) ºi dominãrii sociale (conservatism
economic) ºi considerã cã aceste dimensiuni ideologice sunt determinate
direct de factori motivaþionali ºi indirect de factori de personalitate.

Dupã aceºti autori, autoritarismul ridicat este determinat de o moti-
vaþie pentru control social ºi securitate care este activatã de o viziune
asupra lumii ca un loc periculos ºi ameninþãtor, iar autoritarismul scãzut,
de o motivaþie pentru libertate personalã ºi autonomie, care este activatã
de o viziune asupra lumii ca un loc sigur ºi stabil. Propensiunea spre
astfel de viziuni ale lumii este determinatã de o dimensiune a personali-
tãþii ce opune conformitatea socialã autonomiei personale. O conformitate
socialã ridicatã predispune spre percepþia lumii ca un loc nesigur ºi
periculos, ºi activeazã motivaþia pentru control social ºi securitate, pe
când o autonomie ridicatã ar avea efecte contrare.

1. Dominarea socialã ºi autoritarismul apar adesea simultan în studiile psiholo-
gilor pentru cã s-a dovedit cã aceste scale nu se suprapun, ci mãsoarã
aspecte psihologice diferite. Pentru a continua metafora dinainte, dacã
autoritariºtii sunt pitbulli agresivi ºi supuºi, dominatorii sunt cei care i-ar
folosi pe aceºtia (ºi pe alþii) în lupte pentru a obþine glorie ºi putere pentru
ei înºiºi. Împreunã, aceste scale explicã cea mai mare parte din varianþa
prejudecãþilor (Altemeyer, 2003). Alte scale, cum a fost cea elaboratã de
Rockeach pentru mãsurarea dogmatismului au cãzut în dizgraþie tocmai
pentru cã se suprapuneau foarte mult cu scala de autoritarism (Krauss, 2002).
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Pe de altã parte, dominarea socialã este determinatã de o motivaþie
pentru dominare, putere ºi superioritate asupra altora, care este activatã
de o viziune asupra lumii ca o luptã sãlbaticã, darwinistã, pentru resurse ºi
putere. Propensiunea spre o astfel de viziune asupra lumii este influenþatã
de o dimensiune a personalitãþii ce pune duritatea compasiunii. O duritate
ridicatã predispune la percepþia lumii în termenii de junglã ºi activeazã
motivaþia pentru dominare ºi putere. Pe de altã parte, compasiunea
ridicatã predispune la o viziune asupra lumii ca marcatã de cooperare ºi
înþelegere între oameni ºi activeazã o motivaþie altruistã (Duckitt et al.,
2002). De observat cã trãsãturile de personalitate plasate de Duckitt ºi
colegii sãi la baza modelului dual al prejudecãþii (conformitatea ºi
duritatea) se regãsesc printre complexul de trãsãturi descrise iniþial de
teoria personalitãþii autoritariste. S-ar putea spune cã dupã ce au aplatizat
teoria lui Adorno prin eliminarea explicaþiilor psihanalitice de pro-
funzime, cercetãtorii contemporani încearcã sã construiascã din nou pe
verticalã, dar pornesc nu de la subsol, cum fãcea psihanaliza, ci de la
parter, folosindu-se de elementele care populau spaþiul iniþial al simpto-
melor autoritariste. Construcþii noi din cãrãmizi vechi.

Oricum, trebuie spus cã modelul lui Duckitt ºi al colegilor sãi este
sprijinit de o parte din rezultatele unui studiu foarte recent în care
McFarland (2005) a arãtat cã autoritarismul ºi dominarea socialã au
determinat mãsura în care americanii au sprijinit ideea unui rãzboi
contra Irakului. Efectul a fost indirect ºi a confirmat ideea cã autori-
tariºtii tind sã perceapã lumea ca un loc periculos ºi ameninþãtor pe
când dominatorii sociali tind sã o vadã ca pe o junglã unde se luptã pe
viaþã ºi pe moarte. Într-adevãr, autoritariºtii au fost mai dispuºi sã
susþinã intenþia de rãzboi a administraþiei americane întrucât ei au
perceput în mai mare mãsurã Irakul ca o ameninþare pentru SUA (prin
posesia de arme de distrugere în masã ºi legãturile cu Al-Qaeda), pe
când cei cu dominare socialã ridicatã au adoptat aceeaºi atitudine
deoarece nu le-a prea pãsat de costurile umane ale rãzboiului (uciderea
unor nevinovaþi).
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4.2.6. Nevoia de rãspunsuri

Pe lângã autoritarism, o altã dimensiune intens cercetatã de psihologii
contemporani are de-a face cu felul în care oamenii dau sens lucrurilor
ºi fenomenelor care îi înconjoarã, prin formarea de reprezentãri mentale
abstracte. Numeroºi autori au susþinut cã oamenii sunt motivaþi sã evite
confuzia ºi ambiguitatea, cãutând în schimb sã structureze ºi sã simpli-
fice realitatea pentru a obþine rãspunsuri clare, ºi cã aceastã motivaþie
este mai intensã la unii decât la alþii. Unii oameni nu suportã prea bine
ambiguitatea, tânjesc dupã predictibilitate ºi ordine, þin cu dinþii de
opiniile lor, fiindu-le fricã de schimbare, pe când la alþii lucrurile stau
exact invers. Pentru a surprinde aceastã realitate, psihologii contempo-
rani vorbesc despre nevoia de rãspunsuri1 (Kruglanski ºi Webster, 1996;
Webster ºi Kruglanski, 1994), nevoia de structurã (Neuberg ºi Newsom,
1993) sau despre rigiditatea gândirii2 (Cunningham, Nezlek ºi Banaji,
2004). Aceeaºi Mãrie cu altã pãlãrie. Plus orgolii. Scalele pentru
mãsurarea nevoii de structurã ºi a nevoii de rãspunsuri au fost create,
practic, pentru a mãsura acelaºi concept, cu specificarea cã nevoia
pentru structurã a fost botezatã astfel de Thompson ºi colaboratorii sãi
pentru a accentua depãrtarea de viziunea motivaþionalã a lui Kruglanski
ºi accentul pus pe acest concept ca trãsãturã de personalitate. Bineînþeles,
au urmat o serie de studii în care unii spuneau cã scala lor e mai bunã,
iar ceilalþi cã se înºalã (vezi, de exemplu, Neuberg et al., 1997a;
Neuberg et al., 1997b; Kruglanski et al., 1997). Chestii mãrunte,
n-are rost sã vã bateþi capul cu ele. Mai important e sã vedem cum este
conceputã nevoia de rãspunsuri.

1. În englezã, expresia este need for closure, deci ar trebui tradus ca �nevoia
pentru închidere�. Oricum, întrucât Kruglanski defineºte nevoia pentru
închidere ca nevoia de rãspunsuri, de orice rãspunsuri clare, am preferat sã
folosesc sintagma �nevoie pentru rãspunsuri�, întrucât îmi pare mai intuitiv
pentru cititorul român.

2. Sub aceastã denumire se ascunde faptul cã autorii au folosit simultan atât
scala lui Thompson, cât ºi scala lui Kruglanski.
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Kruglanski concepe nevoia pentru rãspunsuri ca un continuum ce
merge de la polul nevoii puternice pentru certitudine la polul evitãrii
acesteia, iar poziþia în care se situeazã o anumitã persoanã pe acest
continuum la un moment dat poate fi influenþatã de o serie de factori
situaþionali. De pildã, când timpul ne preseazã sã luãm o decizie, când
lucrãm într-un mediu stresant sau când suntem obosiþi, nevoia pentru
claritate creºte. Ea se manifestã prin douã tendinþe: de �apucare� ºi de
�pãstrare�. Adicã sã obþii rãspunsuri rapid ºi apoi sã le pãstrezi pe
termen lung. Deºi acest lucru are ºi efecte adaptative, psihologii au fost
interesaþi mai ales de efectele negative ale nevoii pentru rãspunsuri.
Cercetãrile au arãtat cã oamenii cu nevoie ridicatã pentru rãspunsuri nu
stau sã gândeascã prea mult ºi în orice caz nu proceseazã toate infor-
maþiile de care dispun (preferând informaþia prototipicã ºi informaþiile
prezentate la începutul unei serii), genereazã mai puþine ipoteze, dar, cu
toate acestea, au mai mare încredere în judecãþile lor. Pe scurt, gândesc
mai prost dar sunt mai siguri pe ei. Poate credeaþi cã astfel de oameni
se numesc politicieni, dar uite cã psihologii au altã opinie!

Important este cã, datoritã acestei superficialitãþi cognitive1, per-
soanele cu nevoie ridicatã de claritate sunt mai susceptibile la o serie de
erori ºi distorsionãri cognitive, cum ar fi efectele de ancorare, erorile
de atribuire ºi stereotipizarea (Kruglanski ºi Webster, 1996). Partea cu
stereotipurile este cea care ne intereseazã în contextul de faþã. Nu e
mare profunzime la mijloc: oamenii cu nevoie ridicatã de claritate
doresc sã simplifice cât mai mult lumea, iar stereotipurile sunt un
mijloc de simplificare a realitãþii sociale. Nu trebuie sã te cheme Freud
ca sã vezi o posibilã legãturã între cele douã concepte.

Cercetãtorilor nu le-a fost deloc greu sã demonstreze experimental
cã oamenii cu o nevoie mai ridicatã de claritate formeazã ºi folosesc mai
uºor stereotipuri decât oamenii cu o nevoie redusã de claritate. De

1. Gândirea simplistã era prezentã ºi ea în rândul simptomelor personalitãþii
autoritariste descrise de Adorno ºi colegii sãi. Aceastã observaþie ne aratã
cã douã dintre cele mai importante linii de cercetare privind rolul perso-
nalitãþii în formarea ºi folosirea stereotipurilor izvorãsc din corpul mai
vechi de o jumãtate de secol al teoriei personalitãþii autoritariste.
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pildã, Neuberg ºi Newsom (1993, Studiul 4) au arãtat cã persoanele cu
o nevoie ridicatã de structurã tind sã stereotipizeze mai mult într-o
situaþie ambiguã, iar Schaller et al. (1995) au demonstrat cã nevoia de
structurã afecteazã nu numai activarea ºi aplicarea stereotipurilor, ci ºi
formarea lor, în sensul cã cei cu o nevoie ridicatã de structurã cad mai
uºor pradã unor erori de judecatã socialã. La rândul lor, Dijksterhuis et al.
(1996) au arãtat cã persoanele cu nevoie ridicatã de rãspunsuri memo-
reazã mai bine informaþia stereotipicã ºi percep mai puþinã variabilitate
în rândul grupurilor pe care trebuie sã le judece. De asemenea, Shah,
Kruglanski ºi Thompson (1998) au arãtat cã persoanele cu nevoie
ridicatã de rãspunsuri tind în mai mare mãsurã sã prefere membrii
in-grupului ºi sã-i displacã pe membrii out-grupurilor decât persoanele
la care aceastã nevoie este mai scãzutã, iar Kruglanski ºi Webster (1991)
au demonstrat cã o nevoie de rãspunsuri ridicatã determinã reacþii mai
negative faþã de membrii non-conformiºti ai in-grupului ºi reacþii mai
pozitive faþã de cei conformiºti.

Pe scurt, este destul de clar cã diferenþele individuale în privinþa
nevoii de structurã au un efect semnificativ asupra formãrii, activãrii ºi
aplicãrii stereotipurilor. Am vãzut cã ºi autoritarismul are efecte similare.
Care este însã relaþia dintre cele douã concepte? Cercetãrile de ultimã
orã încep sã ofere rãspunsuri foarte interesante.

Van Hiel, Pandelaere ºi Duriez (2004) au condus un studiu în care
au încercat sã determine dacã nevoia pentru rãspunsuri mediazã efectele
autoritarismului asupra rasismului ºi conservatismului sau dacã nu
cumva lucrurile stau invers ºi autoritarismul mediazã efectele nevoii
pentru rãspunsuri. Trebuie spus de la început cã aceºti autori înþeleg
autoritarismul oarecum diferit: ei identificã autoritarismul de dreapta
al lui Altemeyer cu supunerea autoritaristã, iar dominarea socialã a lui
Sidanius ºi Pratto cu dominarea autoritaristã. Trebuie sã explic ºi ce
înþeleg psihologii prin mediere. E destul de simplu. Sã presupunem cã
aruncaþi cu o piatrã într-un geam ºi îl spargeþi. ªtiu cã nu aþi face aºa
ceva, dar sã presupunem, de dragul exemplului. Din depãrtare, cineva
poate sã vadã numai cã vã miºcaþi braþul ºi cã geamul se sparge la foarte
scurt timp dupã aceea. Vede cu alte cuvinte o cauzã (miºcarea braþului)
ºi un efect (spargerea geamului). Nu vede, dar este uºor de dedus,
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factorul care mediazã aceastã relaþie: piatra. În absenþa pietrei nu ar
exista nici un efect al miºcãrii braþului asupra integritãþii geamului.
Miºcarea braþului are efect asupra geamului doar pentru cã are un efect
asupra pietrei, iar piatra are un efect asupra geamului. Se spune deci cã
miºcarea pietrei mediazã complet relaþia dintre miºcarea braþului ºi
spargerea geamului.

Existã însã ºi mediere parþialã, mult mai frecventã în studiile psiho-
logice, unde existã o complexitate incredibilã de factori care afecteazã
relaþiile studiate de cercetãtori. Sã presupunem, din nou, cã vã place o
anumitã persoanã, dar nu îi împãrtãºiþi direct sentimentele dumnea-
voastrã. În schimb, vorbiþi despre ele cu doi prieteni care apoi îi
comunicã respectivei persoane cã sunteþi în nas dupã ea. Drept urmare,
vã treziþi cu un telefon în urma cãruia stabiliþi o întâlnire romanticã. În
acest caz, cei doi prieteni sunt cei care mediazã relaþia dintre ceea ce
spuneþi dumneavoastrã ºi reacþia persoanei pe care o plãceþi. Este posibil
ca numai ceea ce spune unul dintre ei sã conteze ºi atunci sã avem de-a
face cu mediere completã. Dacã însã vorbele fiecãruia au un efect
semnificativ, atunci medierea este parþialã, în sensul cã absenþa unuia
dintre ei nu ar elimina complet efectul, dar l-ar reduce considerabil. De
pildã, dacã numai un prieten i-ar fi spus cã vã place de ea atunci probabil
nu v-ar fi sunat, ci i-ar fi rãspuns cã ºi ei îi place de dumneavoastrã ºi
cã aºteaptã sã faceþi primul pas. Sper cã am fost destul de clar ºi cã
acum înþelegeþi la ce mã refer când vorbesc despre faptul cã o variabilã
mediazã relaþia dintre alte douã variabile.

Pentru a investiga relaþia dintre autoritarism (autoritarismul de
dreapta ºi dominarea socialã), nevoia pentru rãspunsuri ºi rasism, Van
Hiel, Pandelaere ºi Duriez au administrat mai multor eºantioane de
studenþi ºi adulþi belgieni scalele consacrate mãsurãrii acestor concepte.
Apoi, s-au folosit de tehnici statistice complexe pentru a testa care
model mediaþional este mai plauzibil. În primul model autoritarismul
(autoritarismul de dreapta ºi dominarea socialã) determinau nevoia
de rãspunsuri (nevoie de structurã ºi hotãrârea1), care determinau

1. Scala pentru mãsurarea nevoii de rãspunsuri a fost elaboratã în 1994 de
Webster ºi Kurglanski ºi cuprindea 5 domenii: preferinþa pentru ordine ºi
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conservatismul ºi rasismul. În al doilea model, ordinea primilor doi
factori era inversatã. Rezultatele au arãtat cã al doilea model este mai
plauzibil, cu alte cuvinte cã autoritarismul mediazã relaþia dintre nevoia
pentru structurã ºi credinþele rasiste ºi conservative. Totuºi, autoritarismul
de dreapta a mediat în mult mai mare mãsurã aceastã relaþie decât
dominarea socialã. La fel ca Duckitt sau Guimond, Van Hiel ºi colabo-
ratorii sãu au concluzionat cã autoritarismul nu mai poate fi privit ca o
trãsãturã de personalitate. Dimpotrivã, autoritarismul reprezintã o atitudine
socialã dinamicã cu o încãrcãturã puternicã de credinþe ideologice.

4.3. Factori sociali

Dacã teoriile prezentate pânã acum cautã sã elucideze formarea
stereotipurilor pornind de la procese psihologice cognitive sau motiva-
þionale, o altã categorie de teorii se concentreazã asupra conþinuturilor
stereotipice, pe care le considerã puternic dependente de o serie de
factori sociali. Trebuie spus cã astfel de abordãri erau foarte rare pânã
de curând, puþini psihologi cutezând sã se aventureze pe terenul accidentat
al proceselor sociale, din douã motive principale. În primul rând, chiar
dacã studiul ºtiinþific al stereotipurilor a început cu investigarea conþinu-
tului lor, evoluþia ulterioarã a acestor cercetãri a fost dezamãgitoare
pentru mulþi, deoarece marea lor majoritatea se rezumau la simpla
descriere a stereotipurilor, fapt care a creat senzaþia cã mai mult nu se
poate, prin �mai mult� înþelegându-se prezicere ºi nu doar descriere. În
consecinþã, mulþi cercetãtori au ajuns sã creadã cã nu poate ieºi ceva
bun dintr-un loc în care alþii bãtuserã apa în piuã ani de zile. În al doilea
rând, a contat ºi faptul cã, nefiind un subiect în vogã, cei care se ocupau

structurã, preferinþa pentru predictibilitate, o atitudine hotãrâtã în formularea
judecãþilor ºi deciziilor personale, disconfort afectiv cauzat de ambiguitate
ºi închidere mintalã. Van Hiel et al. folosesc doar douã dimensiuni, întrucât
analizele factoriale au arãtat adesea cã o soluþie cu doi factori este mai
plauzibilã: nevoia pentru o structurã simplã ºi hotãrârea (vezi ºi Neuberg
et al., 1997a, pentru rezultate similare).



126 PSIHOLOGIA STEREOTIPURILOR

cu studiul proceselor sociale riscau sã fie trataþi cu adversitate sau, în
cel mai bun caz, cu indiferenþã. Pe scurt, nu prea existau �recompense�
pentru cei care ar fi îndrãznit sã abordeze aceastã problematicã.

În ciuda acestor piedici, s-au gãsit câþiva cercetãtori mai curajoºi
care au elaborat o serie de modele incitante despre rolul pe care îl joacã
factorii sociali în formarea conþinutului stereotipurilor. Curajul lor a
fost determinat de conºtiinþa faptului cã o abordare centratã exclusiv pe
factori intra-individuali nu poatã sã rãspundã la o întrebare funda-
mentalã: dacã stereotipurile sunt determinate exclusiv de procesele
noastre mentale, cum se explicã faptul cã într-o societate rãspândirea ºi
intensitatea acestora cunoaºte fluctuaþii istorice importante? De ce în
acelaºi grup la un moment dat existã stereotipuri foarte intense faþã de
un alt grup, iar în alt moment istoric astfel de stereotipuri sunt ca ºi
inexistente? (Billig, 2002). Iatã niºte întrebãri care meritã un rãspuns
bun. Câteva dintre ele vor fi prezentate în cele ce urmeazã.

4.3.1. Conþinutul mixt al stereotipurilor

Dupã Fiske ºi colaboratorii sãi (Fiske et al., 2002; Fiske et al., 1999),
competenþa ºi amiabilitatea reprezintã dimensiunile fundamentale ale
stereotipizãrii. Percepþia intergrupalã este determinatã de grija oame-
nilor de a cunoaºte intenþiile membrilor altor grupuri faþã de ei personal
sau faþã de in-grup, precum ºi abilitatea acestora de a pune în practicã
intenþiile. Ca urmare, dimensiunile fundamentale alte stereotipizãrii vor
corespunde acestor nevoi: amiabilitatea va depinde de percepþia intenþiilor
membrilor out-grupurilor faþã de in-grup, iar competenþa va depinde de
percepþia abilitãþii acestora de a pune în practicã intenþiile respective.
Out-grupurile cãrora li se atribuie intenþii negative faþã de in-grup vor
fi privite ca puþin amiabile sau prietenoase, iar out-grupurile cu status
ridicat vor fi privite ca eficiente sau competente.

Mai departe, Fiske et al. (2002) resping ideea uniformitãþii de
conþinut a stereotipurilor, susþinând cã acestea sunt formate frecvent din
aprecieri pozitive pe o dimensiune stereotipicã ºi din aprecieri negative
în privinþa celeilalte dimensiuni stereotipice. Astfel, stereotipurile
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paternaliste sunt formate pentru out-grupuri care nu au intenþii negative
faþã de in-grup, dar sunt ºi lipsite de abilitatea de a face rãu membrilor
in-grupului (e.g., bãtrâni), pe când stereotipurile bazate pe invidie
descriu out-grupuri capabile (din punct de vedere al propriilor interese),
dar care nu sunt percepute ca având intenþii pozitive faþã de in-grup
(e.g., evrei). Natura mixtã a stereotipurilor este explicatã dintr-o
perspectivã funcþionalistã: stereotipurile paternaliste justificã statutul
inferior al out-grupului (competenþã scãzutã) ºi, în acelaºi timp, încura-
jeazã obedienþa sa (amiabilitatea ridicatã), iar stereotipurile bazate pe
invidie justificã sistemul meritocratic al societãþii (competenþa ridicatã),
dar ºi iniþierea de acþiuni împotriva out-grupurilor competente (care sunt
preocupate doar de propriul interes � amiabilitate scãzutã). Cu alte cuvinte,
aceste stereotipuri justificã status quo-ul sau ordinea socialã existentã1.

Deºi afirmã cã majoritatea grupurilor sociale sunt stereotipizate
mixt pe cele douã dimensiuni ale stereotipizãrii, Fiske et al. (2002)
susþin totuºi cã unele grupuri pot fi stereotipizate negativ ºi în privinþa
competenþei ºi a amiabilitãþii (e.g., oamenii sãraci), iar altele pot fi
stereotipizate pozitiv, atât în privinþa competenþei, cât ºi a amiabilitãþii
(in-grupul, aliaþii apropiaþi ai in-grupului).

Cum putem prezice conþinutul stereotipurilor? Fiske et al. (2002)
adoptã o perspectivã social structuralã, conform cãreia out-grupurilor:
(a) li se atribuie o mai mare competenþã dacã sunt percepute ca puternice
ºi cu statut ridicat ºi li se atribuie o mai redusã competenþã dacã sunt
vãzute ca mai puþin puternice ºi cu statut scãzut ºi (b) sunt considerate
mai amiabile sau prietenoase dacã nu se aflã în competiþie cu in-grupul.

Fiske et al. (2002) au folosit nouã eºantioane de subiecþi pentru a
verifica, prin metoda anchetei, aceste predicþii. Rezultatele lor au confirmat
în mare parte aceste ipoteze, mai mult de jumãtate dintre cele peste 20
de grupuri evaluate fiind stereotipizate mixt. Mai mult, stereotipizarea
s-a realizat în mare parte în direcþia prezisã, iar grupurile stereotipizate
uniform au fost cele prezise de aceºti autori. Aceastã serie de studii a
demonstrat ºi faptul ca oamenii asociazã emoþii diferite stereotipurilor
paternaliste ºi celor bazate pe invidie. Grupurile stereotipizate mai

1. Vezi ºi teoria justificãrii sistemului, pentru o abordare similarã.
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ridicat în privinþa competenþei ºi mai scãzut în privinþa amiabilitãþii au
fost privite cu invidie ºi admiraþie (vezi ºi Lin et al., 2005), iar cele
stereotipizate ca incompetente, dar amiabile, au fost privite cu milã. Pe
de altã parte, participanþii au exprimat admiraþie faþã de grupurile
stereotipizate ca amiabile ºi competente ºi dispreþ faþã de grupurile
stereotipizate ca incompetente ºi neamiabile. Desigur, fiind vorba de niºte
anchete, toate aceste rezultate sunt de naturã corelaþionalã, nedemonstrând
relaþii cauzale.

Modelul are însã ºi alte probleme, mai serioase. De exemplu, acesta
prezice cã stereotipurile grupurilor subordonate sau dominate ar fi
trebuit sã fie de genul incompetent, dar prietenos, întrucât aceastã
combinaþie stereotipicã ar asigura obedienþa acestora. Bunãoarã, într-un
studiu internaþional care a implicat 15.000 de participanþi ºi mai mult
de 30 de cercetãtori, Glick ºi colegii sãi (2000) au arãtat cã atitudinile
paternaliste faþã de femei sunt un bun predictor transcultural al inega-
litãþii de gen. Pe de altã parte, într-un studiu foarte recent, singurul de
fapt care adoptã o paradigmã experimentalã, Jost ºi Kay (2005) au arãtat
cã femeile amorsate cu stereotipuri complementare au sprijinit în mai
mare mãsurã status-quo-ul social ºi au interpretat acest rezultat ca
indicând faptul cã aceste stereotipuri dau impresia unei societãþi mai
juste, în care fiecare grup are plusurile ºi minusurile sale, deci în care
existã o oarecare egalitate. Cu alte cuvinte, aceste stereotipuri reuºesc
sã ademeneascã femeile într-o societate care, de fapt, nu le asigurã
egalitate, dar ºtie sã le dea aceastã iluzie.

Oricum, în studiile iniþiale raportate de Fiske ºi colaboratorii ei
combinaþia paternalistã a putut fi observatã pentru grupuri ca nevãzãtori,
retardaþi, casnice, bãtrâni etc., adicã faþã de grupuri pentru care nu are
sens sã vorbim de obedienþã ºi interesul de a pãstra status-quo-ul. Cât
despre negri, când aceºtia au fost evaluaþi ca un singur grup, participanþii
i-au evaluat mediu din perspectiva ambelor dimensiuni stereotipice, iar
când s-a fãcut o distincþie între negri sãraci ºi cei bogaþi, primii au intrat
în clusterul în care atât competenþa, cât ºi amiabilitatea sunt scãzute, iar
ceilalþi au intrat în clusterul cu amiabilititate scãzutã ºi competenþã
ridicatã. Pe baza acestor date, pare dificil sã susþinem cã stereotipurile
paternaliste �reflectã dorinþa de a domestici ºi exploata un grup cu
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statut scãzut� (Glick ºi Fiske, 2001, p. 287). Dupã cum relevã ºi alþi
autori (Pieterse, 1992; Todorov, 2000), situaþia este mai complexã,
imaginea grupurilor dominate schimbându-se semnificativ de-a lungul
timpului, un rol important avându-l ºi stereotipurile despre propriul
grup. Într-adevãr într-un experiment recent în care oamenii au fost
motivaþi sã exploateze un out-grup cu statut scãzut am observat cã dorinþa
de exploatare a fost prezisã cel mai bine de stereotipizarea in-grupului
pe dimensiunea sociabilitãþii: cu cât in-grupul a fost considerat mai
sociabil, cu atât scorurile la scala de exploatare a out-grupului au fost
mai ridicate (Cernat, 2005b). Din pãcate, experimentele ºi lucrarea lui
Jost ºi Kay (2005), care ar fi putut lãmuri multe dintre necunoscute, nu
au mãsurat componenta motivaþionalã a raþionalizãrilor stereotipice.
Lãmurirea acestor probleme rãmâne în seama cercetãrilor viitoare.

Problematicã este ºi situaþia stereotipurilor bazate pe invidie. Am
vãzut cã Fiske ºi colegii sãi insistã asupra faptului cã dimensiunea lor
�rea� (amiabilitatea scãzutã) justificã atitudini ºi acþiuni ostile contra
out-grupurilor cu statut ridicat. Totuºi, într-un studiu recent, aceºti
autori au susþinut cã acelaºi mixaj stereotipic faþã de bãrbaþi susþine, de
fapt, statutul subordonat al femeilor, întrucât imaginea bãrbaþilor ca
puþin amiabili, dar puternici ºi competenþi, prezice inegalitatea de gen
(Glick et al., 2004). Contradicþia este evidentã ºi reclamã modificarea
modelului iniþial.

4.3.2. Teoria rolurilor sociale

Dupã Alice Eagly ºi colaboratorii sãi, stereotipurile despre grupurile
sociale sunt derivate pe baza inferenþelor fãcute despre trãsãturile
oamenilor, axate pe observarea felului în care aceºtia se comportã în
virtutea unor roluri sociale (Eagly ºi Kite, 1987). Conform acestei
teorii, stereotipurile tind sã justifice diviziunea muncii într-o societate,
atribuind trãsãturi de personalitate acolo unde, de fapt, existã doar
diferenþe de comportamente dictate de natura ocupaþiilor preponderente.
De exemplu, stereotipurile despre bãrbaþi, în termeni agentici (compe-
titivi, dominanþi, hotãrâþi etc.) ºi despre femei, în termeni comunali
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(altruiste, înþelegãtoare, emotive etc.), ar fi determinate de faptul cã
bãrbaþii se regãsesc mult mai frecvent în rolul celui care asigurã pâinea
familiei decât femeile, care au mai degrabã un rol casnic.

Un experiment celebru efectuat de Hoffman ºi Hurst (1990, Expe-
rimentul 1) este ilustrativ în acest sens. Aceºti autori i-au informat pe
participanþii la studiu cã vor primi informaþii despre membrii a douã
grupuri fictive � orintienii ºi ackmienii � care locuiesc pe o planetã
îndepãrtatã. O parte dintre participanþi au aflat cã aceste douã grupuri
reprezintã specii diferite, iar cealaltã parte cã e vorba de douã subculturi
diferite. Mai departe, introducerea specifica pentru toþi participanþii cã
membrii acestor societãþi pot activa ca muncitori în oraº sau cã au
responsabilitatea de a creºte copiii, dupã care urmau informaþiile despre
15 orintieni ºi 15 ackmieni. Pentru fiecare individ se furniza o imagine
cu figura acestuia, precum ºi informaþii despre numele sãu, specia sau
subcultura la care aparþine, rolul social (muncã în oraº sau îngrijirea
copiilor) ºi trei trãsãturi de personalitate. Aceste descrieri au fost
manipulate astfel încât într-o condiþie 12 orintieni erau descriºi ca
muncitori în oraº ºi 3 ca având ca ocupaþie creºterea copiilor, iar 3
ackmieni erau muncitori ºi 12 aveau în grijã copii, în timp ce în cealaltã
condiþie lucrurile erau prezentate exact invers. Dincolo de aceste dife-
renþe, desenele, numele ºi trãsãturile erau identice în ambele condiþii.
În plus, trãsãturile au fost în aºa fel distribuite încât sã nu existe nici o
corelaþie între natura acestora ºi grupul sau rolul individului descris. O
ultimã manipulare a cerut unei jumãtãþi dintre subiecþi sã specifice în
scris motivele pentru care ei cred cã orintienii ºi ackmienii tind sã
ocupe rolurile pe care le ocupã, în timp ce cealaltã jumãtate nu trebuia
sã ofere nici o explicaþie. În fine, participanþii au trebuit sã evalueze atât
pe orintieni, cât ºi pe ackmieni �în general�, pe baza a ºase trãsãturi
agentice (e.g., ambiþios, independent etc.) ºi ºase trãsãturi comunale
(înþelegãtor, afectuos etc.). Rezultatele au arãtat cã, deºi trãsãturile de
personalitate prezentate pentru membrii ambilor grupuri-þintã au fost
identice, grupul în care au predominat rolurile �masculine� a fost
apreciat în termeni mai agentici decât grupul în care au predominat
rolurile �feminine�, iar aceste diferenþe au fost mai clare când diferenþa
dintre grupuri a fost de ordin biologic, ºi când participanþii au trebuit sã
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explice diferenþele privind distribuþia rolurilor sociale în cele douã
grupuri. Cu alte cuvinte, o distribuþie inegalã a rolurilor sociale a fost
suficientã pentru a produce diferenþe semnificative asupra formãrii
stereotipurilor despre cele douã grupuri fictive. Demn de menþionat
este ºi cã majoritatea participanþilor solicitaþi sã explice diferenþa distri-
buþiei de roluri sociale între cele douã grupuri au apelat la o explicaþie
în termeni de trãsãturi de personalitate. Rezultate similare au fost
observate ºi într-un al doilea experiment, diferenþa fiind cã s-au folosit
douã roluri diferite (om de afaceri, respectiv savant) care au influenþat
formarea stereotipurilor pe dimensiunea extraversiune-introversiune
(Hoffman ºi Hurst, 1990, Experimentul 2).

Un studiu mai recent (Johannesen-Schmidt ºi Eagly, 2002) oferã ºi
el dovezi în sprijinul teoriei rolurilor sociale. Participanþii au trebuit sã
evalueze niºte indivizi în funcþie de salariul lor anual, acesta variind între
10 ºi 190 de mii de dolari. Rezultatele au arãtat cã, pe mãsurã ce salariul
era mai ridicat, judecarea þintelor în termeni agentici pozitivi creºtea, ºi
la fel s-a întâmplat ºi cu trãsãturile agentice negative, în timp ce
trãsãturile comunale au scãzut uºor. Oricum, analizele mediaþionale nu
au reuºit sã observe o mediere a relaþiei dintre venit ºi trãsãturi de cãtre
comportamentul de rol, ceea ce sugereazã cã mai sunt necesare ºi alte
studii pentru a confirma aceastã teorie a formãrii conþinuturilor stereotipice.

O întrebare importantã este în ce mãsurã o astfel de teorie ar fi
aplicabilã în alte culturi decât cele occidentale, individualiste? S-ar
putea ca tendinþa de a explica succesul personal prin intermediul unor
factori intra-individuali (e.g., personalitate) în cultura occidentalã sã fie
responsabilã pentru datele observate de experimentele care au confirmat
teoria rolurilor sociale. Oricum, în apãrarea teoriei rolurilor sociale,
s-ar putea susþine cã ºi într-o culturã în care omul este vãzut ca produsul
mediului în care trãieºte s-ar obþine aceleaºi rezultate. Când un individ
joacã un anumit rol social, atunci comportamentele pe care le implicã
acest rol vor modela personalitatea respectivului individ. Deci procese
diferite ar putea sã conducã la rezultate similare: în timp ce o viziune
individualistã ar spune cã joci un anumit rol pentru cã personalitatea
te-a atras spre acesta, o viziune non-individualistã ar afirma cã ai perso-
nalitatea pe care o ai întrucât acest lucru este determinat de rolul pe care
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îl joci. De fapt, datele interesante în acest sens pot fi gãsite chiar în
experimentul raportat de Johannesen-Schmidt ºi Eagly (2002): teoriile
implicite ale participanþilor au inclus ideea cã cei cu venituri mari
trebuie sã lucreze mai mult decât alþi oameni, fapt care reclamã anumite
calitãþi personale agentice. Într-adevãr, un studiu longitudinal realizat
pe un eºantion de 2000 de absolvenþi ai unei universitãþi germane a
relevat cã trãsãturile agentice ºi comunale, pe de o parte, ºi rolurile
sociale, pe de altã parte, se determinã reciproc, trãsãturile personale
influenþând rolurile sociale adoptate ºi, invers, rolurile sociale adoptate
influenþând trãsãturile personale (Abele, 2003).

Cã opiniile oamenilor despre felul în care societatea permite succesul
unor indivizi sau grupuri sunt importante a fost relevat ºi de Ho et al.
(2002). Aceºtia au arãtat cã informaþiile despre succesul americanilor
de origine asiaticã au modificat stereotipurile participanþilor despre
americanii de origine mexicanã, iar acest lucru s-a datorat faptului cã
informaþia despre succesul primului grup etnic a modificat credinþele
participanþilor despre oportunitãþile de mobilitate socialã ºi succes
oferite de societate (Ho et al., 2002, Experimentul 2).

Ce ar releva însã un test al teoriei rolurile sociale în societatea
româneascã, unde e foarte probabil ca poziþia celor cu venituri mari sã
nu se bucure de o legitimare socialã puternicã, ci, dimpotrivã, atribuþiile
pentru o avere ridicatã sã vizeze mai degrabã comportamente necinstite?
La fel cum studiul asupra justificãrii sistemului a infirmat predicþiile
teoriei justificãrii sistemului (Cernat, 2005a), pare plauzibil sã credem
cã, pe un eºantion românesc, aceeaºi situaþie s-a putea înregistra ºi în
privinþa teoriei rolurilor sociale.

4.3.3. Constrângerile realitãþii sociale

Phalet ºi Poppe (1997) au propus un model teleologic al stereotipizãrii
care, ulterior, a fost reformulat în termenii constrângerilor exercitate de
realitatea socialã (Poppe ºi Linssen, 1999).

Distincþia fãcutã de Phalet ºi Poppe (1997) între competenþã ºi mora-
litate ca dimensiuni centrale ale percepþiei intergrupale este împrumutatã
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din studiile asupra teoriilor implicite ale personalitãþii, care au distins
între dimensiunile de dezirabilitate socialã (evocând trãsãturi ca onest,
tolerant etc.) ºi dezirabilitate intelectualã (evocând trãsãturi ca perse-
verent, inteligent etc.). Un alt împrumut teoretic la care au apelat cei
doi autori provine din cercetãrile asupra reprezentãrii scopurilor, care,
în general, au distins între douã categorii esenþiale în aceastã privinþã:
(a) categorii ale scopurilor actorului ºi (b) categorii ale mijloacelor pe
care actorul le are la dispoziþie pentru a-ºi implementa scopurile.
Cercetãrile anterioare în domeniul percepþiei persoanei au pus în legã-
turã dimensiunile competenþei ºi moralitãþii cu categoriile scopurilor ºi
mijloacelor, arãtând cã scopurile sau intenþiile sunt esenþiale în evaluarea
moralitãþii, iar mijloacele în evaluarea competenþei, dar ºi cã oamenii
preferã sã interpreteze propriul comportament mai mult în termeni de
competenþã, iar comportamentul altora mai mult în termeni de mora-
litate. La rândul lor, preocupãrile centrate pe sine sunt asociate judecãrii
persoanelor în termeni de competenþã, iar preocupãrile centrate pe alþii
sunt asociate judecãrii persoanelor în termeni de moralitate (Van Lange
ºi Kuhlman, 1994, apud Phalet ºi Poppe, 1997).

Scopul cercetãrii conduse de Phalet ºi Poppe a fost sã generalizeze
aceste rezultate relevante percepþiei interpersonale, la nivelul percepþiei
intergrupale, considerând cã, dacã stereotipurile sunt organizate în jurul
categoriilor teleologice, atunci atributele stereotipice trebuie sã funcþioneze
ca indicatori ai scopurilor grupului. În plus, autorii s-au aºteptat ca
dimensiunea competenþei sã fie mai importantã pentru judecarea in-gru-
pului, iar moralitatea sã fie mai importantã pentru judecarea out-grupurilor.

Ipotezele au fost verificate de douã studii conduse pe un eºantion de
1143 de persoane din ºase þãri est-europene. Primul studiu a demonstrat
cã moralitatea ºi competenþa reprezintã categorii evaluative distincte în
percepþia intergrupalã, precum ºi cã dezirabilitatea atributelor asociate
moralitãþii este mai importantã pentru judecarea out-grupului, pe când
dezirabilitãþii atributelor asociate competenþei îi este acordatã mai multã
importanþã în judecarea in-grupului. Al doilea studiu a arãtat cã aceastã
structurã evaluativã bidimensionalã genereazã patru tipuri de stereotipuri
naþionale ºi etnice: rataþi imorali, rataþi virtuoºi, învingãtori imorali ºi
învingãtori morali. Ca noutate teoreticã faþã de studiile anterioare,
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aceastã tipologie a propus ºi demonstrat faptul cã derogarea out-grupurilor
se face mai degrabã selectiv decât uniform. De exemplu, unele mino-
ritãþi au fost evaluate ca imorale, dar competente (minoritãþile germanã
ºi evreiascã), morale ºi incompetente (minoritãþile rusã ºi slovacã), sau
imorale ºi incompetente (minoritãþile rromã ºi turcã). La fel, favorizarea
in-grupului a fost uniformã pentru respondenþii din Belarus ºi Cehia
(moral ºi competent), dar selectivã pentru respondenþii din Rusia,
Ungaria ºi Polonia (competent, dar imoral).

Mai mult, atribuirea competenþei ºi moralitãþii a depins de percepþia
puterii ºi conflictului de interese existent între naþiuni, percepþia puterii
fiind corelatã pozitiv cu atribuirea competenþei, iar percepþia unui
conflict de interese fiind corelatã negativ cu atribuirea moralitãþii.
Oricum aceastã situaþia a fost aplicabilã mai mult stereotipurilor naþionale
calculate pe baza rãspunsurilor participanþilor din toate naþiunile incluse
în studiu, ºi mai puþin stereotipurilor naþionale ºi etnice particulare.
Phalet ºi Poppe (1997) au considerat cã mãsurarea percepþiei conflictelor
ºi opresiunilor istorice ar putea explica mai bine aceste stereotipuri
particulare. De remarcat cã aceste dimensiuni stereotipice, precum ºi
relaþia lor cu percepþia statutului out-grupurilor ºi a relaþiilor acestora
cu in-grupul sunt similare ideilor avansate de Fiske et al. (2002).

Sensibili la teoriile care prezic variaþii sistematice ale stereotipurilor
grupale în funcþie de structura relaþiilor intergrupale, Poppe ºi Linssen
au reformulat modelul teleologic al stereotipizãrii. Noul model a fost
influenþat semnificativ ºi de teoria identitãþii sociale, conform cãreia
oamenii pot acceptã superioritatea out-grupurilor în privinþa anumitor
dimensiuni, de exemplu când au un statut mai ridicat decât al in-grupului.
În astfel de cazuri, out-grupul este favorizat în privinþa dimensiunii
relevante pentru diferenþa de statut (competenþã sau eficienþã), pe când
in-grupul, în compensaþie, este favorizat pe dimensiuni irelevante pentru
respectiva diferenþã de statut (sociabilitate sau moralitate). De exemplu,
pe germani, care sunt mai bogaþi decât noi, îi privim ca eficienþi,
organizaþi ºi competenþi, dar avem grijã sã ne afirmãm superioritatea
�alternativã� prin credinþa cã noi suntem mai buni la inimã, mai calzi
ºi mai ospitalieri. Este ceea ce se numeºte strategia de creativitate
socialã a protejãrii identitãþii (Tajfel ºi Turner, 1986).
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Studiul lui Poppe ºi Linssen (1999), bazat pe un eºantion identic
celui raportat de Phalet ºi Poppe (1997) a investigat relaþia dintre factorii
structurali ºi relaþionali ai caracteristicilor statale (putere economicã,
culturã, mãrime, conflict de interese, localizare geograficã), pe de o
parte, ºi conþinutul stereotipurilor naþionale ºi favorizarea in-grupului
pe de altã parte. Rezultatele au arãtat cã naþiunile sunt stereotipizate
ridicat pe dimensiunea competenþei dacã sunt percepute ca puternice
din punct de vedere economic ºi cã sunt stereotipizate ca mai morale în
mãsura în care ocupã un spaþiu geografic redus, prezintã puþine interese
conflictuale, sunt percepute ca mai puþin naþionaliste ºi mai slabe din
punct de vedere economic (ultimii doi factori fiind semnificativi numai
printre respondenþii din Rusia ºi Belarus). Oricum, stereotipizarea
naþiunilor pe dimensiunea competenþei a variat ºi în funcþie de locali-
zarea lor geograficã, atribuirea competenþei crescând, în general, de la
est la vest, cu bieloruºii ºi bulgarii având cele mai mici scoruri la
competenþã, iar germanii ºi englezii, cele mai mari.

Din punctul de vedere al favorizãrii in-grupului, participanþii au
favorizat în general propriul grup contra celorlalte naþiuni din Europa
Centralã ºi de Est, dar au favorizat mai mult naþiunile din Europa de
Vest pe dimensiunea competenþei. Situaþia a fost însã ceva mai compli-
catã în privinþa moralitãþii. Englezii au fost percepuþi mai morali decât
in-grupul de majoritatea participanþilor, pe când ruºii ºi bulgarii au
favorizat toate out-grupurile pe aceastã dimensiune. Faptul cã favorizarea
in-grupului pe dimensiunea competenþei a scãzut, iar favorizarea in-gru-
pului pe dimensiunea moralitãþii a crescut în funcþie de puterea economicã
ºi mãrimea out-grupurilor a fost confirmat pentru patru din cele ºase
þãri incluse în studiul lui Poppe ºi Linssen (1999). Cei doi autori au
interpretat aceste rezultate ca o confirmare a faptului cã realitatea socialã
este cea care determinã conþinutul stereotipurilor naþionale, opunându-le
ideii prevalente printre cercetãrile de cogniþie socialã, cã stereotipurile
sunt determinate de factori cognitivi (mai exact de procese cognitive
precum corelaþia iluzorie sau accentuarea categorialã). Totuºi, ei nu au
subscris ideii cã rezultatele lor ar indica diferenþe de personalitate reale
între membrii naþiunilor evaluate de cei 1143 de participanþi, ci doar
cã acestea sunt valide din punct de vedere psihologic (în sensul cã
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oferã indivizilor reprezentãri comprehensibile) ºi social (în sensul cã
existã un consens internaþional în privinþa stereotipizãrii diverselor
out-grupuri naþionale).

4.3.4. Întoarcerea la Hipocrat:
rolul factorilor geografici

Von Ehrenfels (1957, 1961, apud Linssen ºi Hagendoorn, 1994) a
avansat o idee diferitã, anume cã stereotipurile naþionale depind de
factori geografici. Astfel, locuitorii din nordul unei þãri ar fi percepuþi
ca muncitori ºi reci, pe când locuitorii din sudul þãrii ca delãsãtori ºi
emoþionali. La început, el a explicat aceastã diferenþã pe baza unor
studii antropologice, prin faptul cã, în timp, oamenii întreprinzãtori au
migrat în zonele mai temperate ale þãrii lor, în ce ceilalþi au rãmas în
zonele mai calde, sudice. Ulterior, ºi-a revizuit aceastã poziþie comicã,
argumentând cã diferenþa de percepþie dintre �nordici� ºi �sudici� este
datã de conþinutul semantic ataºat conceptelor de nord ºi sud. Astfel,
nordului iar fi ataºat sensul de �deasupra�, �masculin�, pe când sudului
i-ar fi ataºat sensul de �dedesubt�, �feminin�, motivul principal fiind
dat de dispunerea în partea de sus a þãrilor nordice ºi în partea de jos a
þãrilor sudice de cãtre cartografia eurocentricã sau, mai exact, de
universalitatea acestui sistem cartografic.

Linssen ºi Hagendoorn (1994) au investigat rolul factorilor geografici
în determinarea conþinutului stereotipurilor naþionale în Europa de Vest,
studiul lor descoperind patru dimensiuni ale stereotipizãrii: eficienþa,
emoþionalitatea, empatia ºi dominanþa. Rezultatele au arãtat cã percepþia
eficienþei a depins de caracteristicile atribuite naþiunilor: dezvoltarea
economicã, gradul de industrializare, serviciile publice, dar ºi de loca-
lizarea geografice a þãrilor respective. Atribuirea emoþionalitãþii a fost
aproape în totalitate determinatã de localizarea geograficã a þãrii-þintã,
dezvoltarea culturalã având ºi ea un efect relativ mic asupra acestei
variabile. Percepþia empatiei a depins de perceperea mãrimii geografice
ºi a puterii politice a naþiunii-þintã, aceºti doi factori, plus percepþia
naþionalismului, fiind asociaþi ºi atribuirii dominanþei.
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Eliminarea efectelor factorilor sociali nu a afectat semnificaþia efectelor
factorilor geografici, Linssen ºi Hagendoorn (1994) concluzionând cã
ipoteza conform cãreia factorii sociali determinã în întregime conþinutul
stereotipurilor naþionale nu poate fi susþinutã de datele studiului lor. De
fapt, cele patru dimensiuni ale stereotipizãrii din studiul lor au fost
explicate de mecanisme diferite. Atribuirea eficienþei a fost explicatã
prin transpunerea caracteristicilor sociale structurale ale unei naþiuni în
trãsãturi aplicate tuturor membrilor respectivei naþiuni, iar atribuirea
emoþionalitãþii, prin distanþa relativã dintre observatori ºi naþiunea
evaluatã. Pe de altã parte, ipoteza relaþionalã a fost consideratã de cãtre
Linssen ºi Hagendoorn (1994) mult mai aptã sã explice atribuirea
empatiei ºi dominanþei.

Oricum, dupã cei doi autori, faptul cã participanþii au folosit cele
patru dimensiuni pentru stereotipizarea naþiunilor nu este un rezultat
absolut, indicând mai degrabã potrivirea lor la natura contextului compa-
rativ. Aceste dimensiuni au reflectat cele mai evidente diferenþe dintre
elementele oferite spre comparaþie (þãrile europene) într-un context
specific (Europa de Vest).

4.3.5. Comunicarea socialã ºi conþinutul stereotipizãrii

Deºi stereotipurile sunt definite ca reprezentãri mentale ale indivizilor,
efectele lor negative sunt determinate mai ales de faptul cã, în acelaºi
timp, ele reprezintã credinþe cu largã rãspândire printre membrii unei
societãþi. Cu toate acestea, cele mai multe studii asupra stereotipizãrii
au investigat felul în care informaþia socialã este procesatã la nivel
individual, iar aceste procese nu sunt cele mai potrivite pentru a înþelege
natura consensualã a stereotipurile ºi pentru a prezice conþinutul lor.

Schaller ºi Conway (1999; Schaller et al., 2002) au susþinut cã
pentru o mai bunã înþelegere a formãrii stereotipurilor ºi a prezicerii
conþinutului lor, cercetãrile de psihologie socialã trebuie sã ia în consi-
derare ºi procesele interpersonale prin care credinþele sociale consensuale
sunt comunicate între oameni. Pornind de la ideea lui Latane (1996) cã
emergenþa iniþialã a clusterilor de coerenþã ai atitudinilor, credinþelor ºi
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normelor culturale este determinatã de comunicarea socialã, Schaller ºi
Conway susþin cã aceeaºi variabilã determinã ºi apariþia consensualitãþii
sociale asupra diverselor stereotipuri.

Schaller ºi Conway (1999) s-au împrumutat ºi din abordarea
socio-evoluþionistã, conform cãreia procesele care guverneazã formarea
ºi modificarea structurilor cognitive consensuale (cu largã rãspândire
socialã) sunt analoage proceselor care determinã evoluþia structurilor
biologice. Cu alte cuvinte, existã un proces de selecþie a diverselor
credinþe sociale ºi o serie de factori care influenþeazã acest proces. Un
factor important în aceastã privinþã este comunicabilitatea socialã a
acestor structuri cognitive: cu cât o structurã cognitivã este mai uºor
comunicabilã între membrii unei societãþi, cu atât mai mari sunt ºansele
ca ea sã fie selectatã de procesul socio-evoluþionist. La rândul ei,
comunicabilitatea unei credinþe depinde de caracteristicile sale precum
ºi de psihologia indivizilor care o comunicã ºi de interacþiunea dintre
aceºti factori. În ce priveºte a doua categorie de factori, un rol important
îl ocupã scopurile sociale pe care le au indivizii, credinþele care servesc
mai bine atingerii acestor scopuri având ºanse mai mari sã obþinã un
caracter consensual. O parte dintre aceste scopuri sociale pot fi asociate
direct credinþelor pe care un individ vrea sã le formeze. De exemplu
motivele asociate identitãþii sociale încurajeazã formarea unor credinþe
care promoveazã o imagine pozitivã a propriului grup. Oricum, din
punctul de vedere al abordãrii socio-evoluþionistã, orice motiv individual
poate influenþa formarea structurilor cognitive consensuale, chiar dacã
nu este relevant pentru natura conþinutului acestora (ibidem).

Schaller ºi Conway (1999) au investigat felul în care un astfel de
motiv � crearea unei impresii pozitive asupra altora � poate influenþa
conþinutul stereotipizãrii. Deºi dorinþa ca alþii sã te priveascã într-o
luminã pozitivã nu a fost asociatã formãrii stereotipurilor în cercetãrile
anterioare, cei doi autori au prezis cã aceste motive pot produce modi-
ficãri ale comunicãrii sociale, ºi, în consecinþã, ºi ale conþinutului
stereotipurilor emergente.

Într-un prim experiment, participanþilor le-au fost prezentate infor-
maþii identice despre douã grupuri, unul din cele douã grupuri fiind
descris în acelaºi timp ca mai agresiv ºi mai inteligent decât celãlalt.
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Oricum, o parte dintre participanþi au fost instruiþi sã discute cu partenerul
lor mai mult despre aspectele pozitive, pe când participanþii care au
format celelalte diade de comunicare au fost instruiþi sã discute mai
multe despre aspectele negative prezentate despre cele douã grupuri.
Rezultatele au demonstrat cã diadele din condiþia negativã în comparaþie
cu cele din condiþia pozitivã au produs stereotipuri mai negative,
centrate mai mult pe agresivitate decât pe inteligenþã (ibidem).

Într-un al doilea experiment, cei doi autori au modificat procedura
de manipulare experimentalã pentru a observa efectele motivelor de
gestionare a propriei imagini asupra formãrii stereotipurilor. Mai exact,
de data aceasta o parte dintre participanþi au aflat cã cei care vorbesc
mai mult despre trãsãturi pozitive au mai mult succes ulterior în viaþã,
iar ceilalþi participanþi au aflat cã în viaþã se bucurã de mai mult succes
cei care discutã mai mult despre trãsãturi negative. Rezultatele au arãtat
cã participanþii din condiþia pozitivã au comunicat informaþii mai pozi-
tive decât participanþii din condiþia negativã, iar agresivitatea a avut mai
mari ºanse sã fie centralã conþinutului stereotipizãrii în condiþia negativã
decât în condiþia pozitivã. Totuºi, nu s-a observat nici un efect semni-
ficativ în privinþa creativitãþii. Analizele mediaþionale au relevat faptul
cã efectul manipulãrii asupra conþinutului stereotipizãrii a fost parþial
mediat de conþinutul comunicãrii, fapt care coroboreazã ipoteza experi-
mentalã derivatã din abordarea socio-evoluþionistã (ibidem).

Un al treilea experiment a încercat sã determine în ce mãsurã
comunicarea interpersonalã este necesarã formãrii stereotipurilor. Dacã
procesele intrapersonale singure determinã conþinutul stereotipizãrii,
atunci e suficientã intenþia de a comunica un anumit conþinut, dar dacã
procesele interpersonale sunt necesare, atunci un anumit conþinut trebuie
comunicat efectiv. Implementarea experimentalã a acestor idei a fost
simplã: pe lângã condiþiile comune experimentelor precedente, cei doi
autori au adãugat douã condiþii experimentale noi, în care participanþii
au fost induºi sã creadã cã succesul lor în viaþã depinde de trãsãturile
despre care discutã mai mult, dar nu le-a fost oferitã ocazia sã comunice
efectiv despre aceste trãsãturi cu alþi participanþi. Rezultatele au arãtat
diferenþe semnificative între condiþiile în care participanþii au putut sã
comunice cu alþi participanþi despre conþinutul stereotipizãrii ºi cele în
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care nu au putut realiza acest lucru, diferenþele mergând în sensul
prezis de ipoteza socio-evoluþionistã.

Într-o cercetare ulterioarã, Schaller, Conway ºi Tanchuk (2002) s-au
centrat nu atât asupra motivelor sociale ale indivizilor, cât asupra
comunicabilitãþii trãsãturilor care constituie conþinutul stereotipurilor.
Studiile anterioare asupra modului în care proprietãþile intrinseci ale
trãsãturilor afecteazã conþinutul stereotipizãrii au relevat cã: (a) trãsã-
turile cu conþinut negativ au ºanse mai mari sã facã parte din conþinutul
stereotipizãrii grupurilor etnice minoritare (Mullen et al., 2000);
(b) stereotipurile negative ale out-grupurilor, comparativ cu stereotipu-
rile pozitive ale out-grupurilor conþin trãsãturi mai abstracte ºi mai
generale (Hamilton et al., 1992; Maas et al., 1998); (c) indivizii
percep cã stereotipurile negative ale out-grupurilor ºi stereotipurile
pozitive ale in-grupului sunt mai uºor de confirmat (Maas et al., 1998);
(d) stereotipurile mai recente din punct de vedere istoric sunt mai
puþin abstracte decât stereotipurile cu o istorie mai îndelungatã (Maas
et al., 1998).

În privinþa comunicabilitãþii trãsãturilor stereotipice, Schaller et al.
(2002) au prezis cã, cu cât o trãsãturã este mai comunicabilã cu atât mai
mari vor fi ºansele ei sã facã parte din conþinutul stereotipizãrii ºi cu
atât stereotipurile bazate pe ea vor fi mai persistente în timp; în plus,
aceste efecte vor ar trebui sã fie mediate de proeminenþa grupurilor
stereotipizate în discursurile publice.

Un prim studiu a arãtat în primul rând cã evaluarea de cãtre partici-
panþi a comunicabilitãþii unui numãr de 76 de trãsãturi a condus la
diferenþe semnificative între aceste trãsãturi, iar în al doilea cã gradul
comunicabilitãþii trãsãturilor a corelat pozitiv cu cât de interesante au
fost considerate acestea � un rezultat care sugereazã în opinia acestor
autori cã o trãsãturã este cu atât mai comunicabilã cu cât conþinutul sãu
este considerat mai interesant. Comunicabilitatea a corelat pozitiv ºi cu
frecvenþa comportamentalã a trãsãturilor (Schaller et al., 2002, Studiul 1).

Un al doilea studiu a investigat relaþia dintre comunicabilitate ºi alte
caracteristici ale trãsãturilor ºi stereotipizarea mai multor grupuri etnice
canadiene. Trãsãturile favorabile au fost asociate în mai mare mãsurã
grupurilor mai mari (albi ºi chinezi), iar trãsãturile nefavorabile au fost
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atribuite în mai mare mãsurã grupurilor mai mici (indieni estici ºi
triburile native) ca populaþie (oricum, majoritatea participanþilor a fãcut
parte din grupurile majoritare). În ce priveºte comunicabilitatea trãsã-
turilor, efectul ei asupra conþinutului stereotipizãrii a fost semnificativ,
dar mãsura în care grupurile investigate au fãcut obiectul comunicãrii
interpersonale a mediat acest efect. Astfel, pentru albii canadieni, care
au obþinut cel mai mare scor la proeminenþa conversaþionalã, corelaþia
dintre comunicabilitatea trãsãturilor ºi prezenþa lor în conþinutul
stereotipurilor a fost cea mai puternicã, pe când pentru populaþia nativã,
care a fost etnia cu cea mai scãzutã proeminenþã conversaþionalã, aceastã
corelaþie a fost nesemnificativã ºi chiar negativã (Schaller et al., 2002).
Al treilea studiu a analizat relaþia dintre comunicabilitatea trãsãturilor,
proeminenþa conversaþionalã a grupurilor sociale ºi persistenþa în timp
a stereotipurilor, pornind de la studii efectuate în diferite perioade de
timp asupra conþinutului stereotipurilor diferitelor grupuri etnice din SUA.
Ipotezele experimentale au fost confirmate pentru africano-americani ºi
evrei: corelaþia dintre persistenþa în timp a conþinutului stereotipizãrii
ºi comunicabilitatea trãsãturilor a fost pozitivã în cazul lor. Cu alte
cuvinte, stereotipurile mai uºor comunicabile au tins sã persiste mai
mult în timp decât stereotipurile mai puþin comunicabile. Oricum, au
fost obþinute ºi corelaþii negative (de exemplu, pentru germani), fapt
care e mai greu de explicat prin prisma ipotezei experimentale.

Chiar dacã abordarea lui Schaller ºi Conway este încã în faza de
început a construcþiei teoretice ºi empirice, ea prezintã un merit important,
anume cã investigheazã o problemã neglijatã de cercetãtorii contempo-
rani � prezicerea conþinutului stereotipurilor sociale � dintr-o perspectivã
care ia în considerare ºi procesele interpersonale, la rândul lor ignorate
de majoritatea cercetãrilor asupra stereotipurilor.





5. Folosirea stereotipurilor

Dacã stereotipurile s-ar forma ºi apoi ar sta cuminþi în mintea noastrã
n-ar fi absolut nici o problemã. Totuºi, ca sã parafrazez o vorbã celebrã,
stereotipurile nu sunt doar niºte idei pe care mintea noastrã ajunge sã le
posede; ele sunt idei care, odatã formate, ajung sã posede mintea
noastrã. De fapt, principalul motiv pentru care oamenii de ºtiinþã dedicã
atât de multã atenþie acestor concepte este cã funcþionarea lor are
adesea consecinþe sociale negative.

Câteodatã, stereotipurile pot afecta desfãºurarea unor evenimente
istorice foarte importante. Sunt foarte multe exemple de oferit în acest
sens, însã din motive ce þin de economia de spaþiu am sã menþionez unul
singur. În 1942, armata imperialã britanicã din Singapore ºtia cã un
atac japonez asupra acestui obiectiv era iminent. Singapore reprezenta
cel mai puternic avanpost militar britanic din Asia, fiind considerat o
adevãratã �fortãreaþã inexpugnabilã�. Japonezilor le era destul de uºor
sã ajungã pe mare la Singapore, însã un atac pe uscat ar fi avut ºanse
mai bune de izbândã. Totuºi, aici intervenea o mare problemã: pentru
a-i ataca pe britanici pe uscat, japonezii trebuiau sã traverseze o junglã
extrem de dificilã, care i-ar fi slãbit periculos de mult. Acestea erau
opþiunile lor. Teoretic, britanicii ar fi trebuit sã ia toate mãsurile necesare
pentru a proteja avanpostul, mai ales cã spãrseserã codul japonezilor ºi
erau la curent cu intenþiile lor. Practic, nu au fãcut nimic, iar acest lucru
avea sã-i coste scump. De ce nu au fãcut nimic? Generalul Percival,
comandantul britanicilor, îi considera pe japonezi niºte omuleþi cu
înfãþiºare ridicolã, înguºti la minte ºi incapabili de acte curajoase, cum
ar fi traversarea junglei pentru un atac pe uscat. De aceea, când a primit
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informaþii cã aceºtia sunt totuºi puternici din punct de vedere militar ºi
cã se îndreaptã spre Singapore prin jungla malaezianã, generalul le-a
respins întrucât pentru el era clar cã japonezii nu puteau fi în stare de
aºa ceva. Mai mult, a decis sã îndrepte majoritatea tunurilor pe care le
avea spre mare. Atacul a venit însã pe uscat ºi, cu toate cã armata
japonezã era depãºitã numeric ºi la limitã cu muniþia, a provocat armatei
britanice una din cele mai umilitoare înfrângeri din istoria sa.

Dincolo de astfel de efecte spectaculoase, stereotipurile se remarcã
prin faptul cã, cel mai frecvent, afecteazã calitatea vieþii oamenilor
obiºnuiþi care aparþin unor grupuri stigmatizate. Aceste efecte pot fi
indirecte, când stereotipurile influenþeazã comportamentelor celorlalþi
faþã de ei (e.g., discriminare la angajare sau promovare), sau directe,
când acþioneazã asupra comportamentului persoanelor stigmatizate care
au asimilat stereotipurile negative despre grupul lor (e.g., prin meca-
nismul ameninþãrii stereotipice).

Când studiazã funcþionarea stereotipurilor, psihologii sunt interesaþi
în primul rând de felul în care aceste constructe mentale afecteazã
interacþiunile noastre cu membrii grupurilor stereotipizate. De exemplu,
ce procese psihologice intervin în mintea unui român când întâlneºte un
þigan? Cercetãtorii au identificat urmãtoarele etape care marcheazã
astfel de evenimente: identificare categorialã1, activarea stereotipurilor,
aplicarea stereotipurilor ºi corectarea stereotipurilor2. Cu alte cuvinte,
contactul cu persoana aparþinând grupului stereotipizat poate face
ca, odatã persoana identificatã ca aparþinând categoriei respective
(�Aha, eºti þigan�), stereotipurile asociate grupului sã ne vinã în minte
(hoþ, murdar etc.), iar impresia noastrã despre persoana respectivã
sã fie influenþatã de stereotipurile activate (�Cred cã vrea sã fure
ceva�) ºi, eventual, corectatã ulterior (�Nu poþi judeca oamenii numai
dupã aparenþe�).

1. Vom vedea puþin mai încolo cã aceastã etapã nu este obligatorie.
2. Deºi majoritatea cercetãtorilor studiazã aceastã direcþie de procesare a

informaþiei, unii au demonstrat cã se poate ºi invers: anumite concepte
stereotipice pot sã activeze categorii sociale, mai ales când aceste categorii
sunt prototipice pentru conceptul respectiv (Eberhardt et al., 2004)
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5.1. Automat sau controlat?

Grosul cercetãrilor din acest domeniu se centreazã în jurul unei mari
controverse, care îi opune pe pesimiºti optimiºtilor. Pe de o parte,
pesimiºtii considerã cã suntem condamnaþi sã îndurãm efectele negative
ale stereotipurilor deoarece aceste procese se realizeazã automat1, adicã
se pot declanºa fãrã voinþa noastrã, pot opera fãrã sã fim conºtienþi de
lucrul acesta ºi ne este foarte dificil, dacã nu imposibil sã le controlãm
(Bargh, 1994). Pe de altã parte, optimiºtii cred cã funcþionarea stereotipu-
rilor se caracterizeazã prin automaticitate condiþionalã, cu alte cuvinte
existã ceva speranþe ºi pentru cei care cred cã putem face ceva în
privinþa efectelor negative ale stereotipurilor.

Dupã unii autori, activarea stereotipurilor, sau cel puþin a stereotipurilor
despre categoriile sociale cu utilizare foarte frecventã (rasã, sex, vârstã),
se face automat, iar datele care sprijinã astfel de idei nu sunt puþine la
numãr (Ito ºi Urland, 2003; Macrae ºi Bodenhausen, 2000). Într-adevãr
cercetãrile empirice aratã cã procesarea feþelor umane se desfãºoarã
foarte rapid. De exemplu, un studiu recent a distins trei procese cogni-
tive care intervin în percepþia feþelor umane: mai întâi feþele umane
sunt distinse de obiectele care nu reprezintã feþe (în aproximativ 170
milisecunde), apoi membrii in-grupului sunt distinºi de membrii out-gru-
pului (250 ms), dupã care membrii out-grupului sunt evaluaþi pozitiv
sau negativ (520 ms) (Ito et al., 2004)2.

La nivel teoretic, modelul continuumului formãrii impresiilor, elaborat
de Fiske ºi Neuberg (1990) ºi al proceselor duale în formarea impre-
siilor, elaborat de Marilynn Brewer (1989) aderã la ideea activãrii
automate a stereotipurilor. De exemplu, dupã Fiske ºi Neuberg (1990),

1. Psihologii contemporani preferã conceptul de �procese automate� în locul
celui de �procese inconºtiente�.

2. Vezi însã Quinn ºi Macrae (2005) pentru o viziune opusã, conform cãreia
datele oferite de Ito ºi colegii sãi nu reflectã o categorizare propriu-zisã a
feþelor, ci doar diferenþierea dintre aceste feþe ºi alte feþe sau obiecte aflate
în câmpul percepþiei.
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formarea impresiilor se face conform unei secvenþe fixe de procese.
Primul pas în formarea impresiilor despre oameni ar fi dat de activarea
categoriei corespunzãtoare persoanei observate pe baza unor indici
proeminenþi. Apoi urmeazã o serie de procese menite sã confirme
categorizarea iniþialã. Dacã aceste procese eºueazã, iar individul dispune
de suficiente resurse cognitive sau este motivat, intervin procese cogni-
tive mai solicitante, prin care se analizeazã informaþia individualizantã.
Mai intuitiv vorbind, acest model vede formarea impresiilor ca echi-
valent psihologic al inerþiei fizice. La fel cum obiectele îºi menþin starea
de repaus sau de miºcare uniformã doar dacã o forþã exterioarã nu
intervine asupra lor, ºi oamenii tind sã persiste în categorizarea iniþialã,
automatã, dacã nu intervin anumite forþe psihologice care sã îi determine
sã investeascã mai mult efort cognitiv pentru elaborarea impresiei
iniþiale. Aceste forþe pot fi cognitive sau motivaþionale. Factorii cognitivi
se referã la acordul dintre categorie ºi atribute sau atenþia alocatã
atributelor individualizante, pe când factorii motivaþionali sunt repre-
zentaþi de trebuinþele de apartenenþã, înþelegere, control, realizare sau
încredere (Fiske et al., 1998).

O altã abordare influentã poartã semnãtura Patriciei Devine. Aceastã
autoare a susþinut cã atât procesele automate, cât ºi cele controlate
afecteazã folosirea stereotipurilor. Ea a presupus cã stereotipurile cultu-
rale sunt cunoscute la fel de bine de oameni, indiferent de nivelul
atitudinilor adverse etnice sau rasiale. Mai mult, simpla prezenþã a unei
persoane aparþinând unui grup, sau a unui echivalent simbolic al acestuia,
conduce la activarea automatã a stereotipurilor asociate respectivului
grup, indiferent de nivelul prejudecãþii observatorilor. Oricum, nivelul
prejudecãþii este important, întrucât cei cu nivel scãzut al prejudecãþii
depun efort cognitiv în vederea inhibãrii stereotipurilor activate automat
pentru a oferi rãspunsuri non-stereotipice (Devine, 1989).

În sprijinul acestor afirmaþii, Devine a arãtat cã, indiferent de nivelul
atitudinilor adverse (mãsurate cu Modern Racism Scale), participanþii
au generat aproximativ aceleaºi trãsãturi ale stereotipului negrilor (în
special trãsãturi legate de agresivitate, ostilitate), indiferent dacã au fost
sau nu de acord cu aceste stereotipuri (Devine, 1989, Experimentul 1).
Într-un al doilea studiu, Devine s-a folosit de faptul cã cele mai clare
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pãrþi ale stereotipului negrilor se refereau la ostilitate ºi agresiune. Ea
a folosit o paradigmã de amorsare, expunând subiecþii subliminal la
cuvinte legate de stereotipul negrilor, cum ar fi �cioroi�, �negru�,
�jazz�, �ghetou�, �atletic�. Dupã faza de amorsare, subiecþii au citit un
paragraf despre o persoanã numitã Donald a cãrei rasã nu era speci-
ficatã. Comportamentele lui Donald erau relativ ambigue în privinþa
ostilitãþii. Subiecþii l-au judecat pe Donald în privinþa mai multor
trãsãturi legate de ostilitate, dar ºi a altora fãrã legãturã cu ostilitatea.
S-a observat cã subiecþii amorsaþi cu trãsãturile stereotipului negrilor
l-au judecat pe Donald ca fiind mai ostil decât cei neamorsaþi, ºi acest
lucru a fost valabil indiferent dacã subiecþii respectivi au avut atitudini
adverse ridicate sau scãzute faþã de negri. Devine a interpretat aceste
rezultate ca indicând cã atât persoanele cu nivel ridicat al prejudecãþii,
cât ºi cele cu nivel scãzut care au fost amorsate cu stereotipul negrilor
au folosit acest stereotip relativ automat (deoarece nu au fost conºtienþi
de amorsare) pentru a-l judeca pe Donald în termeni mai stereotipici
(ostilitate în acest caz) (Devine, 1989, Experimentul 2).

În al treilea studiu, subiecþii cu atitudini adverse ridicate sau scãzute
au fost rugaþi sã listeze gândurile lor personale despre negri ºi sã ofere
cât mai multe etichete posibil pentru categoria africano-americanilor.
Nivelul atitudinilor adverse nu a afectat tendinþa de a folosi etichete
peiorative pentru aceastã categorie. Totuºi, gândurile generate au fost
diferite pentru cele douã grupuri. Cei cu nivel înalt al atitudinilor
adverse au descris mai multe gânduri negative decât pozitive, situaþia
inversându-se pentru cei cu nivel scãzut al atitudinilor adverse (Devine,
1989, Experimentul 3).

5.1.1. Factori cognitivi

Oricum, dupã alþi autori, activarea stereotipurilor este automatã doar în
anumite condiþii, fiind constrânsã de resursele cognitive pe care oamenii
le au la dispoziþie, de expectanþele lor, dar ºi de tipul de procesare a
informaþiei la care apeleazã.
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5.1.1.1. Resurse cognitive

Deºi mai multe studii ulterioare au confirmat faptul cã stereotipurile
sunt activate automat, un articol publicat de Gilbert ºi Hixon în 1991 a
pus la îndoialã aceastã prezumþie teoreticã. Experimentele raportate în
acest articol au sugerat cã reducerea resurselor cognitive împiedicã
activarea stereotipurilor, dar faciliteazã aplicarea lor.

În cadrul unui prim experiment, o femeie asiaticã sau albã a prezentat
subiecþilor (încãrcaþi sau neîncãrcaþi cognitiv) fragmente de cuvinte
care puteau fi completate astfel încât sã formeze cuvinte asociate
stereotipului despre asiatici sau cuvinte fãrã legãturã cu acest stereotip.
Gilbert ºi Hixon au susþinut cã, dacã activarea stereotipului este automatã,
subiecþii încãrcaþi cognitiv ar trebui sã completeze la fel de stereotipic
fragmentele ca cei neîncãrcaþi cognitiv, dar dacã activarea nu este
automatã, subiecþii încãrcaþi cognitiv ar trebui sã fie în mai micã mãsurã
stereotipici decât cei neîncãrcaþi cognitiv. Rezultatele au demonstrat cã
subiecþii cãrora fragmentele le-au fost citite de o asiaticã au rãspuns cu
mai multe cuvinte legate de asiatici când au avut timp sã se gândeascã,
fapt care sugereazã cã activarea stereotipului asiaticilor nu este în
întregime automatã (Gilbert ºi Hixon, 1991, Experimentul 1).

Al doilea experiment efectuat de Gilbert ºi Hixon a folosit o proce-
durã similarã, cu excepþia faptului, cã, de data aceasta, participanþii au
trebuit sã îºi formeze o impresie despre asistenta care le-a prezentat
fragmentele de cuvinte pe baza descrierii unei zile din viaþa ei, pe care
participanþii au ascultat-o liber sau efectuând o altã sarcinã în acelaºi
timp. Cel mai interesant rezultat al acestui experiment a fost cã singurii
participanþi care au evaluat mai stereotipic asistenta asiaticã decât
asistenta albã au fost cei ale cãror resurse cognitive au fost libere în faza
activãrii stereotipului, dar constrânse în faza aplicãrii stereotipului. Cu
alte cuvinte, odatã activat stereotipul despre asiatici, limitarea resurselor
cognitive a facilitat aplicarea lui (Gilbert ºi Hixon, 1991, Experimentul 2).
Cea mai importantã implicaþie teoreticã a acestor experimente este cã
activarea stereotipurilor trebuie înþeleasã ca un fenomen parþial automat,
mai degrabã decât ca total automat, insensibil la intervenþia altor factori.
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5.1.1.2. Expectanþe

ªi alte studii au sugerat cã putem avea un oarecare control asupra
activãrii stereotipice. Blair ºi Banaji (1996) au reprodus un studiu
anterior care arãtase cã amorsarea cu cuvinte �masculine� (�feminine�)
faciliteazã judecarea caracterului masculin (feminin) al unor pronume
de gen (e.g., al ei, al lui). Aceste rezultate au fost obþinute când intervalul
dintre amorsarea ºi prezentarea pronumelor a fost de 200-300 ms,
controlul conºtient fiind exclus în acest caz. Când au mãrit intervalele
la 2000 ms, Blair ºi Banaji au observat niºte rezultate surprinzãtoare.
Dacã participanþilor li s-a spus cã amorsãrile feminine sau masculine
prezic fidel, dar nu perfect, pronumele corespunzãtoare, efectele de
facilitare au fost obþinute exact cum era de aºteptat. Totuºi, când
participanþii au fost informaþi cã amorsãrile masculine prezic pronumele
feminine sau cã amorsãrile feminine prezic pronumele masculine s-a
obþinut exact ceea ce li se sugerase subiecþilor, adicã opusul tendinþei
naturale, fapt care sugereazã cã ei au avut un oarecare control asupra
rãspunsurilor lor.

Rezultatele obþinute de Blair ºi Banaji (1996) sugereazã cã expectanþele
actorilor sociali afecteazã ºi ele activarea stereotipurilor.

5.1.1.3. Modalitãþi de procesare

Macrae et al. (1997b) au confirmat concepþia condiþionalã a automaticitãþii.
Ei au prezentat participanþilor fotografiile mai multor femei, cerându-le
sã decidã dacã imaginea prezentatã prezintã sau nu un punct alb, dacã
reprezintã un obiect animat sau inanimat sau dacã pur ºi simplu a fost
prezentat ceva pe ecranul calculatorului. Dupã încheierea primei faze,
participanþii au efectuat o sarcinã de decizie lexicalã, în care au fost
înregistraþi timpii lor de reacþie la cuvinte stereotipice sau contraste-
reotipice pentru femei. Activarea stereotipurilor a fost automatã doar
atunci când participanþii au procesat semantic informaþia prezentatã
(când au decis dacã e vorba de un obiect animat sau inanimat). Aceleaºi
rezultate au fost obþinute ºi într-un experiment ulterior, în care durata
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de expunere a imaginilor pe ecranul calculatoarelor a fost redusã la 225
ms (Macrae et al., 1997b, Experimentele 1 ºi 2).

La rândul lor, Kawakami et al. (2000) au expus repetat participanþii
unor fotografii cu grupuri stereotipizate ºi de fiecare datã când acestea
apãreau li s-a cerut sã spunã �nu�. În sarcinile ulterioare de stereotipizare
implicitã, cei care au trecut printr-un astfel de antrenament, comparativ
cu cei care nu au primit nici un fel de antrenament sau au fost antrenaþi
pentru o altã categorie, ºi-au redus semnificativ activarea automatã a
stereotipurilor.

Mai recent, Blair, Ma ºi Lenton (2001) au raportat cinci experimente
în care participanþii, cãrora li s-a cerut sã îºi imagineze instanþe contraste-
reotipice (de exemplu, cum este o femeie puternicã), au produs stereotipuri
implicite atenuate, ceea ce sugereazã cã stereotipurile implicite sau
automate sunt maleabile. Astfel de rezultate au implicaþii importante
pentru felul în care presupunem cã stereotipurile sunt reprezentate
mintal. Fie cã le concep ca prototipuri sau ca reþele asociative, majori-
tatea cercetãtorilor contemporani afirmã cã stereotipurile sunt structuri
mentale stabile, relativ fixe. Or, în acord cu alte abordãri precum teoria
autocategorizãrii, Blair et al. (2001) susþin cã stereotipurile sunt mai
maleabile ºi mai sensibile la variaþiile contextuale decât implicã modelele
prototipice sau asociative.

5.1.2. Factori motivaþionali

5.1.2.1. Motivaþie internã � motivaþie externã

Factorii motivaþionali reprezintã o altã variabilã esenþialã care pare sã
condiþioneze activarea stereotipurilor. Relevant în acest sens este faptul
cã însãºi Patricia Devine a ajuns sã admitã cã stereotipurile nu sunt
întotdeauna activate automat ºi cã motivaþia actorilor sociali poate
condiþiona acest proces (Devine et al., 2002). Plant ºi Devine (1998) au
susþinut cã motivaþia pentru inhibarea stereotipurilor poate fi internã sau
externã ºi au creat o scalã pentru mãsurarea ei, arãtând ca stereotipurile
oamenilor coreleazã cu motivaþia lor. Din punctul lor de vedere, motivaþia
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internã pentru inhibarea stereotipurilor rezultã din norme ºi credinþe
personale care descurajeazã stereotipizarea, pe când motivaþia externã
rezultã din teama cã alþii vor reacþiona negativ dacã exprimãm opinii
stereotipice. Cei cu motivaþie externã ridicatã au oferit rãspunsuri
non-stereotipice la scale explicite când au fost interogaþi alãturi de
oameni despre care ei credeau cã sunt lipsiþi de prejudecãþi, dar au
oferit rãspunsuri stereotipice cânt testarea s-a desfãºurat individual.
Mai mult, aceºti indivizi ºi-au încãlcat în mai mare mãsurã standardele
personale decât cei cu un nivel echivalent al motivaþiei interne (adicã
probabilitatea ca sã ofere un rãspuns stereotipic a fost mai mare în cazul
persoanelor cu motivaþie externã ridicatã).

Recent, o serie de experimente au demonstrat cã activarea automatã
a stereotipurilor este cea mai redusã la persoanele cu nivel ridicat al
motivaþiei antistereotipice interne ºi nivel scãzut al motivaþiei antiste-
reotipice externe. Aceste rezultate au fost obþinute indiferent dacã
evaluarea atitudinilor ºi stereotipurilor implicite s-a realizat cu ajutorul
unei sarcini secvenþiale de amorsare evaluativã (Devine et al., 2002,
Experimentul 1), al testului implicit de asociaþie (ibidem Experimentul 2)
sau dacã resursele cognitive ale participanþilor au fost constrânse de o
sarcinã paralelã (ibidem 2002, Experimentul 3).

Amodio, Harmon-Jones ºi Devine (2003) au demonstrat efecte
similare ºi în privinþa activãrii pãrtinirii afective rasiale (reacþia afectivã
fiind evaluatã pe baza unui indice fiziologic): participanþii cu nivel
ridicat al motivaþiei antistereotipice interne ºi nivel scãzut al motivaþiei
antistereotipice externe au fost cei la care activarea pãrtinirii afective a
fost mai puþin vizibilã.

5.1.2.2. Protejarea imaginii de sine

Fein ºi Spencer (1997) au arãtat cã protejarea imaginii de sine influenþeazã
puternic procesul stereotipizãrii. Participanþii lor au stereotipizat în mai
micã mãsurã o persoanã aparþinând unui grup pentru care existau
stereotipuri negative accesibile când, în prealabil, au efectuat o sarcinã
menitã sã le creascã stima de sine (ibidem, Experimentul 1), dar au
stereotipizat o altã þintã negativ când au fost informaþi în prealabil cã au
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obþinut un scor slab la un test de inteligenþã (ibidem, Experimentul 2). Un
alt studiu (ibidem, Experimentul 3) a demonstrat cã aceastã stereotipizare,
mai negativã ca urmare a ameninþãrii imaginii de sine a indivizilor are
ca rezultat refacerea stimei de sine. Cu alte cuvinte, oamenii îi stereotipi-
zeazã pe alþii pentru a-ºi menþine o imagine de sine pozitivã.

Pe baza modelului auto-motiv elaborat de John Bargh, care susþine
cã scopurile noastre pot fi activate ºi urmãrite automat, Spencer et al.
(1999) au raþionat cã scopul menþinerii unei cote pozitive a imaginii de
sine poate fi ºi el activat ºi urmãrit automat, fapt care poate influenþa
activarea automatã a stereotipurilor, în sensul cã aceasta ar reprezenta
un mijloc pentru atingerea scopului de menþinere a imaginii de sine.
Pentru a testa ipoteza, ei au replicat studiul lui Gilbert ºi Hixon (1991),
cu excepþia faptului cã, de data aceasta, participanþii au fost informaþi în
prealabil de faptul cã au obþinut rezultate slabe (sau bune) la un test de
inteligenþã. Datele obþinute au confirmat faptul cã participanþii cu
resurse cognitive limitate nu au activat automat stereotipurile despre
asiatici, dar numai atunci când nu au primit un feedback negativ despre
inteligenþa lor (Spencer et al., 1999, Experimentul 1). Mai mult, aceste
rezultate au fost observate ºi atunci când participanþii nu au fost conºtienþi
de faptul cã au fost expuºi la feþe de asiatici (Spencer et al., Experi-
mentul 3). Ceea ce sugereazã cã participanþii motivaþi sã-ºi repare stima
de sine au activat stereotipurile despre asiatici chiar ºi în condiþii în care
în mod normal nu ar fi fãcut-o.

Validitatea datelor obþinute de Spencer ºi colaboratorii sãi este
întãritã de alte douã articole, publicate de Sinclair ºi Kunda (1999,
2000). Participanþii care au fost evaluaþi de o femeie în privinþa aptitu-
dinilor lor interpersonale au stereotipizat-o negativ în mai mare mãsurã
când aceasta i-a informat cã au un nivel scãzut al aptitudinilor inter-
personale decât participanþii care au vãzut cã acest feedback negativ a
fost oferit unei alte persoane ºi decât cei care au primit un feedback
pozitiv (Sinclair ºi Kunda, 2000). Aceleaºi rezultate au fost obþinute ºi
când feedback-ul despre abilitãþile personale a fost obþinut din partea unui
manager negru (Sinclair ºi Kunda, 1999). Oricum, acest ultim articol a
demonstrat nu numai cã motivaþia faciliteazã activarea stereotipurilor,
dar cã poate conduce ºi la inhibarea lor, când acestea sunt în conflict cu
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motivaþia. Persoanele criticate de un doctor negru au activat stereotipurile
negative despre negri, dar au inhibat stereotipurile pozitive despre
doctori, pe când persoanele lãudate de acelaºi doctor negru au procedat
invers (ibidem, Experimentul 3). Oricum, numai cei cu atitudini adverse
faþã de negri au inhibat stereotipul negrilor când au fost motivaþi sã
stimeze pe doctorul negru, pentru cã doar ei riscau sã activeze aceste
stereotip (ibidem, Experimentul 4).

5.1.2.3. Influenþa preconºtientã a scopurilor egalitariste

Bargh (1990) a susþinut cã scopurile folosite ºi urmãrite frecvent devin
cronic accesibile ºi pot fi activate de stimuli externi, iar funcþionarea lor
se poate produce fãrã control conºtient, motiv pentru care le-a ºi
denumit scopuri automotive. Moskowitz et al. (1999) au preluat aceste
idei ºi le-au aplicat în domeniul scopurilor egalitariste, care ne îndeamnã
sã vedem membrii out-grupurilor imparþial sau non-stereotipic.

Ei au observat cã participanþii care au fost amorsaþi cu fotografii
reprezentând feþele unor femei au activat spontan stereotipurile asociate
acestei categorii sociale, în afara cazurilor în care au avut scopuri
egalitariste. Faptul cã aceste rezultate au fost obþinute, deºi timpul scurs
între efectuarea amorsãrii ºi oferirea rãspunsurilor a fost doar de 200
ms, sugereazã cã cei cu scopuri egalitariste cronice nu au putut controla
conºtient activarea stereotipurilor, care trebuie sã se fi produs automat
(Moskowitz et al., 1999, Experimentul 3). Într-adevãr, un alt expe-
riment a demonstrat cã acest control se face prin inhibarea activãrii
stereotipurilor datoritã activãrii ºi funcþionãrii preconºtiente a motivaþiei
participanþilor (ibidem, Experimentul 4).

Recent, Kunda ºi Spencer (2003) au integrat astfel de date experi-
mentale într-un model teoretic conform cãruia activarea ºi aplicarea
stereotipurilor depind de trei tipuri de scopuri (înþelegere, stimã de
sine, ºi motivaþia antiprejudecatã), a cãror importanþã pentru individ
poate varia de la o situaþia la alta ºi chiar în cadrul aceleiaºi situaþii în
momente de timp diferite. Când aplicarea stereotipurilor poate satisface
astfel de scopuri, ele vor fi activate, dar aceeaºi activare va fi inhibatã
în cazul în care aplicarea stereotipurilor poate împiedica realizarea
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scopurilor proeminente într-un anumit moment ºi context. În plus, un
stereotip activat pentru a satisface un anumit scop nu va fi aplicat dacã
acest lucru interfereazã cu alt scop important. De exemplu, un stereotip
activat poate interfera cu motivaþia de a evita o atitudine stereotipicã,
iar aplicarea lui va fi în consecinþã inhibatã.

5.1.3. Diferenþe individuale ºi contextuale

5.1.3.1. Nivelul atitudinilor adverse

Un alt factor important care afecteazã activarea ºi aplicarea stereotipurilor
este dat de nivelul preexistent al prejudecãþilor sau atitudinilor adverse
ale indivizilor. Wittenbrink et al. (1997) au amorsat subliminal parti-
cipanþii cu cuvinte neutre sau cu cuvinte legate de albi sau negri. Apoi
le-au cerut sã indice dacã non-cuvintele, cuvintele neutre sau cuvintele
legate de stereotipurile albilor ºi negrilor erau sau nu erau cuvinte.
Amorsarea �neagrã� a facilitat rãspunsurile la cuvintele stereotipice
negative legate de negri, iar amorsarea �albã� a facilitat rãspunsurile la
cuvintele stereotipice pozitive legate de albi. Totuºi, aceste rezultate au
fost mai puternice pentru subiecþii cu nivel de prejudecatã mai ridicat,
iar acest lucru înseamnã cã activarea stereotipurilor depinde de dife-
renþele individuale. La fel, Kawakami et al. (1998) au observat cã, în
timp ce persoanele cu prejudecãþi puternice au rãspuns mai rapid la
cuvinte negative în urma unei amorsãri �negre� decât în urma unei
amorsãri �albe�, cei cu prejudecãþi reduse nu au rãspuns diferenþial.

Lepore ºi Brown (1997) au arãtat cã rezultatele obþinute de Devine
în 1989 sunt mult mai clare pentru cei cu prejudecãþi puternice. Aceºti
autori au fãcut o distincþie importantã între amorsarea stereotipicã ºi
amorsarea categorialã. Amorsarea stereotipicã se produce când sunt
prezentate trãsãturi stereotipice în prezenþa sau absenþa categoriei, iar
amorsarea categorialã are loc când este prezentatã doar categoria, fãrã
atributele stereotipice asociate. Aceastã distincþie le-a permis sã spe-
culeze cã, probabil, motivul pentru care Devine nu a observat diferenþe
individuale în activarea stereotipurilor a fost dat de faptul cã ea a folosit
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multe cuvinte legate direct de ostilitate, care e posibil sã fi acþionat
independent de categoria rasialã. Când amorsarea este doar categorialã,
atunci diferenþele în privinþa intensitãþii atitudinilor indivizilor conduc la
niveluri diferite de activare automatã a stereotipurilor, întrucât persoanele
cu atitudini adverse, spre deosebire de cele cu atitudini pozitive, sunt
mai familiare cu stereotipurile culturale, asociazã mai puternic trãsã-
turile stereotipice cu categoriile sociale ºi chiar pot sã aibã reprezentãri
diferite despre aceste categorii (Lepore ºi Brown, 1997).

Wittenbrink et al. (2001a) au mers mai departe, investigând relaþia
dintre activarea automatã a stereotipurilor ºi atitudinilor sociale. Ei au
arãtat cã amorsarea categorialã a facilitat rãspunsul la itemii stereotipici
pozitivi (pentru in-grup) ºi negativi (pentru out-grup) când sarcina de
lucru a fost conceptualã, dar când sarcina de lucru a fost evaluativã
amorsarea a facilitat rãspunsul la itemii cu valenþã negativã (pentru
out-grup) ºi pozitivã (pentru in-grup), indiferent de stereotipicalitatea lor.

5.1.3.2. Contextul social

Activarea stereotipurilor s-a dovedit a fi sensibilã ºi la diferenþele
contextuale. Wittenbrink et al. (2001b, Experimentul 1) au prezentat
unei grupe de participanþi scene dintr-un film, care prezentau niºte
negri într-o conjuncturã stereotipicã pozitivã (la un grãtar cu familia, în
grãdinã), în timp ce scenele prezentate unei alte grupe reprezentau niºte
negri într-o situaþie stereotipicã negativã (atacul unei bande). Ca urmare
a acestei manipulãri experimentale, participanþii care au privit negrii
într-un context pozitiv au exprimat atitudini automate mai puþin
negative decât participanþii care au putut sã-i observe pe negri într-un
context negativ.

Un al doilea experiment a prezentat contextul simultan cu þinta
stereotipizatã, asigurându-se astfel condiþia ca procesele implicate sã fie
automate. Participanþii au fost amorsaþi cu fotografii reprezentând feþe
de negri sau albi într-o bisericã sau la un colþ de stradã. Rãspunsurile
participanþilor la itemii evaluativi negativi au fost facilitate doar când au
fost amorsaþi cu feþe de negri într-un context negativ; când au fost
amorsaþi cu feþe de negri într-un context pozitiv, acest efect a dispãrut
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ºi chiar s-a observat un efect de facilitare a rãspunsurilor la itemii
evaluativi pozitivi. Când feþele unor albi au fost prezentate pe aceste
fundaluri, nu s-a observat nici un efect în funcþie de natura contextului,
rãspunsurile participanþilor fiind similare în cele douã condiþii (ibidem,
Experimentul 2).

Ce anume produce însã efectele contextelor sociale? Oare un context
ca biserica declanºeazã stãri afective pozitive care inhibã activarea
stereotipurilor, iar un colþ de stradã dintr-un ghetou declanºeazã stãri
afective negative care faciliteazã activarea unor stereotipuri negative?
Sau intervin alte variabile? Barden et al. (2004) au considerat cã astfel
de contexte activeazã anumite roluri sociale, iar aceste roluri inte-
racþioneazã cu rasa indivizilor afectând astfel activarea stereotipurilor.
Pornind de la faptul cã americanii albi considerã cã asiaticii sunt foarte
buni la învãþãturã, dar slabi la sport, iar despre negri cred cã sunt slabi
la învãþãturã, dar foarte buni atleþi, aceºti autori au încercat sã observe
dacã activarea stereotipurilor despre aceste grupuri etnice poate fi
inversatã prin plasarea unor asiatici ºi negri în contexte care sã activeze
roluri sociale specifice. În acest scop, Barden ºi colaboratorii sãi au
folosit contextul unui teren de baschet pentru a activa rolul social al
baschetbalistului ºi contextul unei sãli de curs pentru a activa stereotipul
studentului. Rezultatele au arãtat cã participanþii au manifestat o pre-
ferinþã automatã pentru asiatici când ambele rase au fost prezentate în
contextul sãlii de curs, dar cã aceastã preferinþã a fost inversatã când
contextul fizic a fost reprezentat de terenul de baschet (Barden et al.,
2004, Studiul 1).

Oricum, este demn de menþionat faptul cã Bargh (1999) a criticat
destul de dur cercetãrile care susþin cã activarea stereotipurilor nu este
în mod necesar automatã. Lui Gilbert ºi Hixon (1991) le-a reproºat
faptul cã selecþia atributelor stereotipice s-a fãcut la un nivel scãzut de
consensualitate (doar 30% dintre participanþi au trebuit sã fie de acord
cã un atribut este stereotipic pentru ca acesta sã fie inclus în experiment)
ºi cã diferenþa produsã de disponibilitatea resurselor cognitive s-a datorat
faptului cã stereotipurile investigate au fost slabe. Pe de altã parte, lui
Macrae et al. (1997) le-a reproºat cã distanþa dintre amorsare ºi rãspun-
suri a fost mai mare de 600 ms ºi deci datele lor nu pot exclude
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intervenþia proceselor conºtiente în acordarea rãspunsurilor, iar lui Blair
ºi Banaji (1996), faptul cã nu au folosit o condiþie de control la care sã
fie raportate rezultatele din condiþia expectanþelor contrastereotipice.
Se pare însã cã Bargh nu a reuºit sã fie prea convingãtor, întrucât studii
asupra controlabilitãþii activãrii stereotipurilor au continuat ºi continuã
sã fie publicate chiar ºi de autori care înainte credeau în automatismul
necondiþionat al activãrii stereotipurilor.

5.2. Dinamica activãrii stereotipurilor

Cu toate cã majoritatea modelelor despre cogniþia umanã prezic cã
activarea constructelor cognitive se disipeazã cu timpul, foarte puþine
cercetãri au explorat acest aspect al activãrii stereotipurilor. Problema
este cu atât mai importantã, cu cât temerile exprimate de unii autori
(Bargh, 1999) cu privire la efectele negative ale activãrii automate a
stereotipurilor implicã persistenþa acestei activãri în timpul interacþiunilor
sociale.

Kunda et al. (2002) au prezentat unor participanþi o casetã video în
care o negresã prezenta campusul universitãþii. O parte dintre partici-
panþi au fost întrerupþi de la vizionarea casetei dupã numai 15 secunde,
pe când o altã parte au putut urmãri caseta timp de 12 minute. S-a
observat cã activarea stereotipului negrilor a fost puternicã dupã 15
secunde, dar cã aceastã activare a devenit insesizabilã dupã o expunere
prelungitã, ceea ce sugereazã cã stereotipurile nu sunt activate perma-
nent în timpul unei interacþiuni cu membrii unui out-grup. Rezultate
similare au fost obþinute ºi când prezentarea video a fost înlocuitã cu
una audio, în care participanþii au putut vedea doar o fotografie care îl
înfãþiºa pe cel care vorbea (Kunda et al., 2002, Experimentul 1). Acest
lucru nu s-a datorat faptului cã participanþii au încetat sã mai fie atenþi
la ceea ce spune membrul grupului stereotipizat, deoarece probele de
memorie au demonstrat cã participanþii ºi-au adus aminte de întreg
discursul þintei (ibidem, 2002, Experimentul 4). Oricum, stereotipurile
au fost reactivate pe parcursul expunerii la pãrerile unui individ aparþinând
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unui grup negativ stereotipizat, atunci când oamenii au aflat cã acesta
nu este de acord cu ei într-o anumitã privinþã (ibidem, Experimentele 2,
3 ºi 4).

Cu alte cuvinte, dinamica activãrii stereotipurilor nu este simplã,
motivele oamenilor putând reactiva stereotipuri care în mod normal ar
fi disipate pe parcursul unei interacþiuni sociale. Deocamdatã este neclar
dacã disiparea stereotipurilor se produce pur ºi simplu datoritã trecerii
timpului sau dacã acest proces depinde de informaþia pe care indivizii o
obþin în timpul interacþiunii, dacã atitudinile ºi scopurile oamenilor
afecteazã acest proces etc. (ibidem, 2002).

5.3. Stereotipizare ºi comportament

Stereotipizarea poate afecta nu numai impresiile ulterioare ale actorilor
sociali, ci ºi comportamentele lor. Douã linii de cercetare au studiat mai
în detaliu aceastã problematicã, una punând accentul pe felul în care
performanþa oamenilor poate fi afectatã de stereotipurile despre propriul
grup, în timp ce a doua se centreazã asupra unei legãturi directe între
percepþie ºi comportament.

5.3.1. Ameninþarea stereotipicã

Claude Steele (1997) a susþinut cã oamenii puternic identificaþi cu un
domeniu pentru care existã un stereotip negativ despre grupul lor pot sã
fie preocupaþi de gândul cã alþii îi judecã prin prisma respectivului
stereotip, o experienþã care este ameninþãtoare pentru sine ºi poate
determina performanþe reduse în domeniul stereotipizat. Steele ºi Aronson
(1995) au prezentat unor participanþi africano-americani ºi albi o serie
de itemi din partea verbalã a GRE-ului (Graduate Record Examination),
care au fost prezentaþi fie ca relevanþi, fie ca irelevanþi pentru aptitudinile
participanþilor. În conformitate cu predicþiile autorilor, africano-ameri-
canii au obþinut rezultate mult mai slabe când au crezut cã rãspunsurile
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la itemi au valoare diagnosticã pentru aptitudinile lor, iar acest lucru nu
a depins de aptitudinile lor reale. Mai mult, s-a dovedit cã în aceastã
condiþie experimentalã au fost activate atât stereotipurile despre propriul
grup rasial la africano-americani, cât ºi motivaþia lor de a evita judecarea
în termeni stereotipici. Rezultate similare au fost obþinute ºi pe un
eºantion de femei, de data aceasta testul fiind de matematicã, un
domeniu în care, în mod obiºnuit, femeile sunt stereotipizate negativ.
Performanþa lor a scãzut considerabil la un set de probleme dificile de
matematicã când au aflat cã la acel test femeile ºi bãrbaþii obþin scoruri
diferite (Spencer et al., 1999) sau când au fost amorsate cu reclame de
televiziune stereotipice în privinþa sexului (Davies et al., 2002). Mai
mult, Gonzáles et al. (2002) au arãtat chiar cã statutul de dublã minoritate
(femeie ºi hispanicã) produce efecte semnificative asupra performanþei
care pot fi identificate statistic pentru fiecare identitate în parte.

Deºi iniþial studiile s-au centrat asupra grupurilor stigmatizate,
ulterior s-a evidenþiat faptul cã apartenenþa la un astfel de grup nu este
o condiþie esenþialã pentru ca activarea unor stereotipuri despre propriul
grup sã afecteze comportamentele oamenilor. Astfel, Aronson et al.
(1999) au arãtat cã participanþii albi cãrora le-a fost amintit stereotipul
asiaticilor ca excelenþi la matematicã au obþinut rezultate mai slabe la
un test cu probleme matematice dificile, în timp ce Stone et al. (1999)
au relevat acelaºi lucru în privinþa performanþei atletice a albilor confruntaþi
cu stereotipul superioritãþii africano-americanilor în acest domeniu.

De asemenea, trebuie spus cã efectele activãrii stereotipurilor in-grupale
asupra performanþei în domeniile stereotipizate nu sunt neapãrat nega-
tive. Levy (1996) a demonstrat cã amorsarea cu stereotipuri pozitive
despre vârstnici a condus la îmbunãtãþirea memoriei participanþilor de
vârsta a treia, dar nu ºi a celor tineri, iar Shih et al. (1999) au demonstrat
acelaºi lucru pe un eºantion de femei asiatice: când manipularea
experimentalã a amorsat identitatea lor femininã, performanþa parti-
cipantelor la un test de matematicã a scãzut, dar când a amorsat
identitatea lor asiaticã performanþa la acelaºi test de matematicã a crescut
semnificativ. În plus, conteazã ºi dacã oamenii sunt preocupaþi sã
confirme un stereotip pozitiv sau sã infirme un stereotip negativ:
femeile obþin performanþe mai slabe la un test de matematicã dacã li se
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spune în prealabil cã acesta identificã persoanele deosebit de slabe la
matematicã, pe când bãrbaþii tind sã aibã performanþe scãzute dacã li se
spune cã testul identificã persoanele excepþional de bune la matematicã
(Brown ºi Josephs, 1999).

Cum se explicã, în ansamblu, astfel de rezultate? În ce priveºte
efectele stereotipurilor negative, cei mai mulþi autori considerã cã
reducerea performanþei ca urmare a ameninþãrii stereotipice se produce
deoarece ameninþarea diminueazã capacitatea memoriei de lucru a
oamenilor. Fenomenul poate avea loc ºi datoritã faptului cã ameninþarea
genereazã anxietate, ºi activarea nervoasã asociatã acesteia constrânge
resursele cognitive ale oamenilor sau pentru cã oamenii încearcã sã
inhibe aceste emoþii ºi, astfel, resursele cognitive care ar trebui folosite
pentru rezolvarea sarcinii sunt alocate în altã parte (Croizet et al.,
2004; Quinn ºi Spencer, 2001; O�Brien ºi Crandall, 2003; Schmader
ºi Johns, 2003). De asemenea, unii autori considerã cã ameninþarea
stereotipicã poate afecta performanþa ºi pentru cã determinã scãderea
expectanþelor celor care se identificã puternic cu domeniul stereotipizat
(Cadinu et al., 2003). Pe de altã parte, Seibt ºi Förster (2004) au
avansat o explicaþie mai largã, conform cãreia activarea stereotipurilor
in-grupale ne afecteazã comportamentele întrucât modificã stilurile de
procesare a informaþiei prin inducerea unor orientãri reglatorii specifice.
Mai exact, stereotipurile negative determinã un stil de procesare pru-
dent, exact, reflectat printr-o gândire analiticã ridicatã ºi creativitate
scãzutã, în timp ce stereotipurile pozitive activeazã un stil de procesare
explorativ, manifestat prin vitezã ºi creativitate crescute, dar printr-o
gândire analiticã redusã. Aceastã ipotezã sugereazã cã natura efectelor
generate de activarea stereotipurilor in-grupale nu depinde doar de
valenþa lor, pozitivã sau negativã, ci ºi de tipul sarcinii efectuate.
Într-adevãr, s-a demonstrat cã stereotipurile negative pot avea efecte
pozitive asupra performanþei dacã aceasta reclamã o gândire analiticã,
pe când stereotipurile pozitive au efecte pozitive asupra sarcinilor ce
necesitã soluþii creative (Seibt ºi Förster, 2004, Experimentul 4).

Dat fiind cã ameninþarea stereotipicã poate avea efecte sociale nega-
tive, mulþi cercetãtori s-au întrebat, pe bunã dreptate, cum ne putem
proteja împotriva acestor consecinþe? Un prim rãspuns derivã din însãºi
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definiþia datã de Steele ameninþãrii stereotipice: întrucât acest fenomen
se manifestã la cei care sunt puternic identificaþi cu domeniul stereotipizat,
rezultã cã reducerea nivelului de identificare poate ameliora efectele
ameninþãrii stereotipice (Steele, 1997). Acelaºi lucru pare sã fie valabil
ºi pentru identificarea cu grupul stereotipizat. Într-un studiu pseudo-expe-
rimental, Schmader (2002) a observat cã ameninþarea stereotipicã a
afectat performanþa la un test de matematicã a femeilor cu o identitate
femininã puternicã, dar nu ºi a celor cu identitate femininã scãzutã,
care au avut rezultate identice cu ale bãrbaþilor. Totuºi, în acest caz nu
a fost clar dacã a intervenit fenomenul ameninþãrii stereotipice sau dacã
nu cumva stereotipurile au activat direct comportamentul participanþilor,
fenomen despre care voi vorbi ceva mai încolo.

Tot de la definiþia lui Steele porneºte ºi o soluþia mai recentã. Þinând
cont de faptul cã ameninþarea stereotipicã genereazã grija de a nu fi
judecat prin prisma stereotipurilor in-grupale, Marx et al. (2005) au
considerat cã cel mai practic mod de a lupta cu efectele negative ale
ameninþãrii stereotipice ar fi sã eliminãm aceastã grijã. Ei au încercat sã
facã acest lucru prin introducerea unei comparaþii sociale pozitive care
sã conducã la efecte de asimilare ºi au observat cã, într-adevãr, informa-
þiile despre un membru al in-grupului cu succes în domeniul stereotipizat
au redus preocuparea participanþilor de a nu fi judecaþi prin prisma
stereotipului in-grupal, ameliorându-le astfel performanþa în domeniul
respectiv.

Al doilea rãspuns derivã din mecanismul explicativ al ameninþãrii
stereotipice: dacã ameninþarea genereazã anxietate ºi reduce resursele
cognitive ale oamenilor, afectându-le astfel performanþa, atunci factorii
care reduc anxietatea ar trebui sã atenueze ºi efectele ameninþãrii
stereotipice. În concordanþã cu aceastã viziune, s-a demonstrat cã
persoanele cu simþ ridicat al umorului sunt mai puþin afectate de
ameninþãrile stereotipice, întrucât simþul umorului reduce anxietatea
generatã în aceste contexte (Ford et al., 2004). Pe de altã parte,
concepþiile noastre despre abilitãþile necesare pentru rezolvarea sarcinilor
au ºi ele un rol important. În timp ce persoanele cu o viziune entitativistã
a inteligenþei resimt mai puternic efectele ameninþãrii stereotipice într-o
sarcinã care necesitã inteligenþã, persoanele cu o viziune incrementalistã
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sunt protejate împotriva efectelor negative. Iar acest lucru se întâmplã
deoarece cei cu o teorie entitativistã cred cã inteligenþa umanã este o
trãsãturã fixã, nemaleabilã, ºi tind sã-ºi demonstreze permanent cã sunt
deºtepþi, fapt care îi determinã sã fie anxioºi în faþa sarcinilor dificile,
pe când cei cu o teorie incrementalistã considerã cã inteligenþa este
flexibilã, dinamicã ºi cautã sã-ºi îmbunãtãþeascã abilitãþile ºi perfor-
manþele, simþind mai puþinã anxietate în faþa sarcinilor dificile (Aronson
et al., 2002). În fine, efectele ameninþãrii stereotipice pot fi reduse prin
crearea unor medii sigure, în care identitãþile sociale nu sunt devalo-
rizate. Davies et al. (2005, Studiul 2) au creat un astfel de mediu
într-un cadru experimental ºi au observat cã, spre deosebire de femeile
a cãror identitate nu a fost protejatã, activarea stereotipurilor negative
la femeile cu identitate securizatã nu a condus la efecte negative asupra
aspiraþiilor acestora de a fi lideri.

5.3.2. Legãtura directã dintre activare
ºi comportament

În parte, rezultatele experimentelor asupra ameninþãrii stereotipice au
fost puse la îndoialã de o serie de cercetãri care au arãtat cã activarea
stereotipurilor poate afecta comportamentul oamenilor chiar dacã e
vorba despre stereotipuri ale out-grupurilor.

John Bargh ºi colegii sãi au pledat pentru existenþa unei legãturi
directe între percepþie ºi comportament ºi au adus dovezi empirice în
sprijinul acestei ipoteze. Bargh et al. (1996, Experimentul 2) au amorsat
30 de participanþi cu cuvinte legate de stereotipul despre vârstnici. La
plecare, un complice al experimentatorului a mãsurat timpul necesar
participanþilor pentru a parcurge distanþa de la uºa laboratorului expe-
rimental pânã un lift situat în apropiere. S-a constatat cã cei la care
stereotipul vârstnicilor a fost activat prin manipulare experimentalã au
parcurs aceastã distanþã cu o vitezã semnificativ mai redusã decât
participanþii din grupa de control. Pe de altã parte, activarea stereotipu-
lui despre africano-americani a condus la un numãr mai mare de reacþii
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agresive ale participanþilor, ca rãspuns la o experienþã frustrantã (Bargh
et al., 1996, Experimentul 3).

Dijksterhuis ºi van Knippenberg (1998) au demonstrat ºi ei acelaºi
lucru, însã cu amorsãri ºi comportamente diferite: participanþii la care
a fost activat stereotipul profesorului au obþinut scoruri mai mari la un
test de cunoaºtere generalã, în timp ce participanþii amorsaþi cu stereotipul
huliganilor au obþinut scoruri mai mici. Tot Dijksterhuis, împreunã cu
Spears, Postmes, Stapel, Koomen, van Knippenberg ºi Scheepers (1998)
au demonstrat cã efectele activãrii stereotipurilor asupra comporta-
mentelor pot implica atât asimilare, cât ºi contrast, la fel ca în cazul
formãrii impresiilor. Când participanþii au fost amorsaþi cu stereotipul
profesorului ºi al supermodelului, performanþa lor la un test de cunoaºtere
generalã a crescut, respectiv a scãzut, în funcþie de conotaþia acestor
stereotipuri cu privire la performanþa intelectualã. Când în locul
stereotipului profesorului a fost folosit un exemplar celebru (Einstein),
efectele asupra performanþei au fost negative, cu alte cuvinte s-a observat
un efect de contrast, pe care Dijksterhuis ºi colegii sãi l-au interpretat
ca un contrast prin compararea sinelui la standardul exemplarului
amorsat. ªi Wheeler et al. (2001) au demonstrat cã stereotipurile subtil
activate pot afecta comportamentul oamenilor, chiar dacã aceºtia nu
aparþin grupului pentru care respectivul stereotip existã. Activând subtil
stereotipul africano-americanilor în memoria unor studenþi care nu erau
africano-americani, Wheeler ºi colegii sãi au observat o descreºtere
semnificativã a performanþei acestora la un test de matematicã.

Cum se împacã astfel de rezultate cu cercetãrile asupra ameninþãrii
stereotipice? Wheeler ºi Petty (2001) au concluzionat cã existã douã
procese prin care activarea stereotipurilor poate afecta comportamentul:
unul �fierbinte�, motivaþional, studiat îndeosebi de cercetãrile asupra
ameninþãrii stereotipice care activeazã auto-stereotipurile, ºi altul �rece�,
cognitiv, studiat preponderent de lucrãrile asupra amorsãrii comporta-
mentale care activeazã alter-stereotipurile. Aceºti autori au argumentat
cã cele douã procese pot acþiona independent, dar ºi împreunã. Shih et
al. (2002) au investigat simultan relevanþa pentru sine a stereotipurilor
activate ºi modul de activare a acestora, observând cã activarea subtilã
a auto-stereotipurilor ºi activarea fãþiºã a alter-stereotipurilor are efecte
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semnificative asupra performanþei oamenilor. În plus, auto-stereotipurile
au condus la asimilare când activarea a fost subtilã, dar la contrast când
activarea a fost fãþiºã, ceea ce e în conformitate cu studiile asupra
efectelor de asimilare ºi contrast.

Însã o altã cercetare sugereazã cã nu stereotipurile activeazã un
anumit comportament, ci categoria în sine. Kawakami et al. (2002) nu
numai cã au (re)demonstrat cã amorsarea categoriei vârstnicilor are o
influenþã semnificativã asupra comportamentului ºi stereotipurilor, dar
au evidenþiat ºi faptul cã activarea stereotipurilor nu mediazã efectul
amorsãrii categoriei asupra comportamentului. Ceea ce sugereazã cã
atât stereotipurile, cât ºi comportamentele sunt asociate direct catego-
riilor sociale în memoria oamenilor. Aceste rezultate sunt în concordanþã
cu viziunile contemporane asupra atitudinilor, percepute ca fiind formate
din cogniþii, afecte ºi comportamente, componente care pot acþiona în
proporþii inegale ºi independent una de cealaltã.

Dincolo de aceste detalii, astfel de cercetãri sunt importante întrucât
conferã greutate empiricã cercetãrilor bazate pe ideea cã stereotipurile
pot funcþiona ca profeþii care se autorealizeazã. Dacã interacþionezi cu
un membru stereotipizat ca agresiv al unui out-grup, acest stereotip se
va activa în mintea ta ºi va afecta inconºtient comportamentele tale, care
vor deveni mai agresive. Însã comportamentele tale vor genera, la
rândul lor, reacþii mai agresive din partea celui cu care interacþionezi;
ironic, vei ajunge sã-l percepi pe respectivul individ ca agresiv datoritã
propriului tãu comportament automat (vezi Bargh et al., 1996).

Oricum, existã motive sã credem cã lucrurile nu se prezintã chiar
aºa de dramatic pe cât sugereazã astfel de cercetãri. Cadrul experimental
al acestei paradigme de obicei nu lasã loc pentru alte opþiuni compor-
tamentale participanþilor, forþându-i sã se poarte conform ipotezelor
experimentale. Într-un cadru mai apropiat de ceea ce presupune reali-
tatea socialã lucrurile se prezintã diferit. De exemplu, Johnston (2002)
a arãtat cã participantele care au trebuit sã deguste îngheþatã nu au
imitat o complice a experimentatorului care a consumat multã îngheþatã,
dacã aceasta era obezã. Cu alte cuvinte, stigma complicelui a inhibat
efectul direct al percepþiei asupra comportamentului.
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5.4. Stare afectivã ºi stereotipizare

Cum influenþeazã stãrile afective procesul de stereotipizare? De
exemplu, dacã faci parte dintr-un grup stereotipizat negativ ºi mergi la
un interviu de angajare este mai bine dacã intervievatorii sunt bine
dispuºi sau e mai bine dacã ei sunt prost dispuºi? În care situaþie
stereotipurile despre grupul tãu vor afecta în mai micã mãsurã impresiile
pe care ºi le vor forma despre personalitatea ta? Dacã te bazezi doar pe
simþul comun ai putea crede cã este vorba despre o întrebare retoricã,
întrucât este evident cã e în interesul oricui ca cei care au putere de
decizie asupra sa sã fie bine dispuºi. Din punct de vedere ºtiinþific,
situaþia este însã departe de a fi atât de simplã ºi de clarã. De fapt,
majoritatea studiilor contemporane indicã o pondere mai ridicatã a
stereotipizãrii la cei care se aflã într-o stare afectivã pozitivã.

5.4.1. Sunt fericit, deci stereotipizez

Bodenhausen et al. (1994, Experimentul 1) au cerut unor participanþi
americani sã descrie o serie de evenimente fericite din viaþa lor, cu
scopul de a le induce o stare afectivã pozitivã. Imediat dupã aceea,
participanþii au fost solicitaþi sã judece, printre altele, un caz fictiv, în
care un individ era acuzat cã ºi-a atacat fizic un coleg de camerã.
Numele individului a fost controlat de experimentatori, astfel încât o
parte dintre studenþi au aflat cã îl cheamã Juan Garcia (nume care indicã
apartenenþa la comunitatea hispanicã, stereotipizatã negativ în pri-
vinþa agresivitãþii în SUA), iar altã parte cã îl cheamã John Gartner.
Rezultatele au arãtat cã participanþii aflaþi într-o stare afectivã pozitivã,
comparativ cu cei aflaþi într-o stare afectivã neutrã au fost semnificativ
mai stereotipici în judecãþile lor. Mai exact, ei l-au judecat pe Garcia
ca mai vinovat decât Gartner, chiar dacã numai numele fãcea dife-
renþa între cazurile celor douã personaje fictive, restul informaþiilor
fiind identice.
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Park ºi Banaji (2000, Experimentul 1) au obþinut rezultate asemã-
nãtoare. Mai întâi, participanþilor le-a fost indusã o stare afectivã
pozitivã sau neutrã prin vizionarea unor secvenþe video dintr-un spectacol
umoristic (The David Letterman Show) sau dintr-un documentar cu
scene naturale (munþi, râuri etc.). Dupã aceea le-a fost oferitã o listã de
nume africano-americane (e.g., Leroy Washington) ºi euro-americane
(e.g., Daniel Stuart), iar sarcina lor a fost sã identifice care dintre ele
aparþineau categoriei �criminal�. Analizele statistice au arãtat cã parti-
cipanþii aflaþi într-o stare afectivã pozitivã au atribuit în mai mare
mãsurã numele africano-americane categoriei �criminal� decât parti-
cipanþii aflaþi într-o stare afectivã neutrã. Cu alte cuvinte, starea afectivã
pozitivã a fost asociatã din nou unui grad mai ridicat de stereotipizare.

Cum se explicã astfel de efecte, în aparenþã paradoxale, ale stãrilor
afective asupra stereotipizãrii? Un prim rãspuns provine din cercetãrile
asupra persuasiunii ºi a fost oferit de Mackie ºi Worth (1989). Conform
acestor cercetãtoare, stãrile afective pozitive pot conduce la procesãri
euristice sau superficiale ale informaþiei, întrucât constrâng resursele
cognitive ale oamenilor, împiedicând astfel o gândire sistematicã, mai
elaboratã. Aceastã constrângere poate interveni în mai multe moduri:
stãrile afective pozitive pot activa o serie de conþinuturi mentale asociate
lor ºi astfel sã aglomereze spaþiul limitat al memoriei de lucru, sau
materialul activat poate atrage atenþia noastrã asupra lui ºi astfel nu ne
mai putem concentra asupra altor sarcini. De asemenea, putem lua
decizia de a curãþa memoria de lucru de aceste gânduri, sarcinã care ne
va consuma ºi ea resursele cognitive. Chiar dacã Mackie ºi Worth nu au
exclus alte mecanisme explicative, abordarea lor nu s-a bucurat deloc
de succes, întrucât o serie de studii au demonstrat cã oamenii bine
dispuºi stereotipizeazã mai mult chiar dacã resursele lor cognitive nu
sunt afectate (Bodenhausen et al., 1994).

De succes s-a bucurat în schimb o altã abordare, formulatã iniþial în
termenii modelului stãrilor afective ca informaþii ºi ulterior reformulatã
în termenii modelului stãrilor afective ºi a structurilor generale de
cunoaºtere (Schwarz ºi Clore, 1983, 2003; Bless, 2000; Bless et al.,
1996; Bless ºi Schwarz, 1999). Ideea de bazã a acestei abordãri,
inspiratã din metafora minþii umane ca sistem de procesare a informaþiei,
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este cã stãrile afective au o valoare informaþionalã pentru oameni, în
sensul cã ele ne spun cum se prezintã natura psihologicã a situaþiilor.
Mai precis, stãrile afective pozitive ne informeazã cã situaþiile în care
ne aflãm nu ridicã nici un fel de probleme, în timp ce stãrile afective
negative ne indicã situaþii problematice.

Formularea iniþialã susþinea cã aceste informaþii nasc motivaþii dife-
rite: cei aflaþi într-o stare afectivã pozitivã sunt prea puþin interesaþi sã
analizeze situaþia, fãcând acest lucru doar dacã un scop deosebit o
impune, pe când cei aflaþi într-o stare afectivã negativã sunt motivaþi sã
depunã eforturi cognitive pentru a redresa situaþia problematicã în care
se aflã. Ulterior, principalii promotori ai acestei abordãri au renunþat la
componenta motivaþionalã ºi au susþinut, în schimb, cã stãrile afective
pozitive ne determinã sã apelãm la structuri generale de cunoaºtere, pe
când stãrile afective negative ne determinã sã apelãm la o cunoaºtere
detaliatã, elaboratã. Cu alte cuvinte, la început Schwarz ºi colegii sãi au
afirmat cã o stare afectivã pozitivã conduce la stereotipizare, întrucât
încurajeazã o gândire superficialã, pentru ca apoi sã inverseze relaþia ºi
sã afirme cã o stare afectivã pozitivã ne face sã gândim mai superficial
deoarece ne determinã sã ne bazãm pe stereotipuri ºi alte structuri de
cunoaºtere generale (Bless, 2000).

Într-un experiment inteligent, care s-a folosit de paradigma dublei
sarcini, ei au încercat sã demonstreze de ce motivaþia a fost eliminatã
din ecuaþie. Paradigma dublei sarcini reprezintã un design experimental
în care participanþii executã simultan douã sarcini, de exemplu sã-ºi
formeze impresii despre niºte indivizi ale cãror trãsãturi sunt prezentate
pe un monitor ºi, în acelaºi timp, sã fie atenþi la conþinut unei casete
audio (vezi Macrae et al., 1994). Raþionamentul din spatele acestei
sarcini este cã dacã prima sarcinã este realizatã cu ajutorul unor operaþii
mintale eficiente, care consumã puþine resurse mintale (cum e cazul
stereotipurilor) atunci oamenii dispun de mai multe resurse pentru a
doua sarcinã ºi o vor efectua mai bine. Care este legãtura acestei
paradigme experimentale cu cele douã variante ale modelului stãrilor
afective ca informaþii? Una simplã: dacã stãrile afective pozitive
conduc la o motivaþie scãzutã de procesare a informaþiei atunci parti-
cipanþii bine dispuºi ar trebui sã aibã performanþe slabe la ambele
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sarcini, pe când dacã ele ne determinã sã ne bazãm în mai mare mãsurã
pe structuri generale de cunoaºtere, atunci procesarea eficientã la prima
sarcinã experimentalã ar trebui sã permitã performanþe mai ridicate la a
doua sarcinã. Bless et al. (1996) au testat empiric acest raþionament ºi
au arãtat cã participanþii bine-dispuºi au avut performanþe superioare la
sarcina secundarã. Modelele bazate pe constrângerile motivaþionale sau
cognitive nu pot explica aceste rezultate într-un mod satisfãcãtor.

5.4.2. Sunt fericit, poate stereotipizez

Chiar dacã ideile lui Schwarz, Bless ºi Clore sunt foarte influente
printre psihologii sociali, ele sunt problematice din mai multe puncte de
vedere. În primul rând, este discutabil dacã oamenii încearcã sã clarifice
natura psihologicã a unei situaþii pe baza valorii informaþionale a stãrilor
afective pe care le simt în respectiva situaþia. De ce? Pentru cã stãrile
afective pot fi problematice la rândul lor, în sensul cã, de multe ori, ne
este greu sã definim exact ceea ce simþim la un moment dat. ªi atunci,
dacã nu ºtim exact ce simþim, cum am putea ºti exact în ce fel de situaþie
ne aflãm? ªi ce se întâmplã în situaþiile în care, în acelaºi timp,
anumite lucruri ne binedispun, iar altele ne întristeazã, situaþii mult mai
frecvente în viaþa realã decât cazurile pure ºi simpliste create în labora-
toarele psihologilor sociali?

În al doilea rând, alte cercetãri au arãtat cã stãrile afective pozitive
nu conduc întotdeauna la stereotipizare, care poate fi ºi un produs al
stãrilor afective negative. De exemplu, Martin et al. (1993) au cerut
unor participanþi bine sau prost dispuºi sã execute o sarcinã cognitivã
(sã citeascã descrierea unor comportamente sau sã scrie o serie de
pãsãri din memorie) pânã simt cã au fãcut suficient de mult sau atât
timp cât le fãcea plãcere sã facã asta. Când participanþilor li s-a cerut sã
lucreze pânã cred cã au depus suficient efort, cei bine dispuºi s-au oprit
mai repede din executarea sarcinii decât cei prost dispuºi. Când parti-
cipanþii au fost instruiþi sã lucreze atât timp cât le face plãcere, tendinþa
a fost inversã, cei bine dispuºi depunând un efort de mai lungã duratã
decât cei prost dispuºi. Pe baza acestor rezultate, Martin ºi colaboratorii
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sãi au elaborat un model alternativ numit modelul stãrilor afective ca
inputuri. Conform acestui model, chiar dacã stãrile afective ne oferã
informaþii, nu existã o relaþie prestabilitã între aceste stãri ºi tipul de
procesare a informaþiei. Dimpotrivã, implicaþiile stãrilor afective depind
de contextele în care le simþi (Martin, 2000). În cazul studiului descris
mai sus, când contextul reprezenta o regulã bazatã pe performanþã
(�opreºte-te când crezi cã ai fãcut suficient�), starea afectivã pozitivã
reprezenta un input care te informa sã opreºti eforturile cognitive, dar
când contextul a fost reprezentat de o regulã hedonicã (�continuã cât
timp îþi face plãcere�) aceeaºi stare afectivã pozitivã semnala sã continui
executarea sarcinii. În ambele cazuri starea afectivã pozitivã aratã cã
þi-ai îndeplinit cu succes rolul, dar implicaþiile asupra procesãrii infor-
maþiei sunt opuse.

Dacã stãrile afective pot fi asociate atât unei gândiri stereotipice, cât
ºi uneia sistematice, cum se explicã atunci cã majoritatea studiilor
contemporane aratã cã oamenii bine dispuºi stereotipizeazã în mai mare
mãsurã? Din punctul de vedere al modelului stãrilor afective ca inputuri
rãspunsul este cã majoritatea situaþiilor experimentale induc, probabil,
o regulã pe bazã de performanþã ºi, în consecinþã, participanþii bine
dispuºi simt destul de repede cã au muncit suficient ºi nu mai investesc
eforturi cognitive pentru rezolvarea sarcinii (Bodenhausen et al., 2001).

Wegener et al. (1994; 1995) au arãtat ºi ei cã stãrile afective
pozitive pot conduce atât la gândire superficialã, cât ºi la gândire
sistematicã, dar au explicat acest lucru diferit, din punctul de vedere al
modelului hedonic al stãrilor afective. Conform acestuia, oamenii aflaþi
într-o stare afectivã pozitivã sunt motivaþi sã-ºi menþinã buna dispoziþie
ºi vor monitoriza în mai mare mãsurã consecinþele hedonice ale acþiunilor
lor decât oamenii prost dispuºi. Ei vor evita procesarea amãnunþitã a
informaþiei dacã aceasta le poate strica buna dispoziþie, dar o vor accepta
dacã sunt de pãrere cã aceastã procesare îi poate ajuta sã-ºi pãstreze
starea afectivã pozitivã. Modelul hedonic al stãrilor afective explicã
prevalenþa rezultatelor care indicã o legãturã clarã între stãrile afective
pozitive ºi stereotipizare ºi alte procesãri euristice prin faptul cã majo-
ritatea studiilor pe aceastã temã folosesc informaþii care ar putea strica
buna dispoziþie a participanþilor, ºi atunci aceºtia evitã, procesarea lor
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sistematicã din acest motiv. Într-adevãr, când participanþii bine dispuºi
au trebuit sã proceseze un mesaj congruent cu starea lor afectivã, au
depus mai mult efort decât participanþii aflaþi într-o stare afectivã
negativã (Wegener et al., Experimentul 2).

În fine, într-un studiu recent, Ric (2004) a atras atenþia asupra unui
alt aspect problematic al modelului stãrilor afective ca informaþii: ce
anume determinã efectele asupra stereotipizãrii, stãrile afective propriu-zise
sau conceptele noastre despre aceste stãri? Studiile existente nu ne
spun prea multe în aceastã privinþã, întrucât majoritatea activeazã
simultan ambele tipuri de variabile. De aceea, François Ric a condus
douã studii în care a activat doar informaþii despre stãrile afective,
starea afectivã a participanþilor rãmânând neschimbatã. Deºi se aºtepta
ca participanþii cãrora le-au fost activate informaþii despre stãri afective
pozitive sã stereotipizeze mai mult decât cei cãrora le-au fost activate
informaþii despre stãri afective negative, rezultatele obþinute au demonstrat
exact opusul. Pentru a interpreta aceste date, autorul francez a apelat la
ideile lui Chen ºi Bargh (1999). Aceºtia din urmã au încercat sã ofere o
explicaþie funcþionalistã faptului, bine documentat, cã oamenii tind sã
clasifice rapid ºi automat lucrurile pe care le percep în bune ºi rele.
Conform opiniei lor, mecanismul de evaluare automatã a informaþiei
existã deoarece are valoare adaptativã pentru individ, în sensul cã prin
asocierea sa cu stãrile motivaþionale fundamentale de apropiere ºi
evitare, ne pregãteºte sã adoptãm rapid strategii comportamentale cores-
punzãtoare pentru fiecare situaþie în parte. Ei au reuºit sã demonstreze
acest lucru într-o serie de experimente în care au observat cã parti-
cipanþii rãspundeau mai rapid la stimulii cu valenþã pozitivã dacã
rãspunsul presupunea un comportament de apropiere (e.g., sã împingã
un mâner înainte), decât un comportament de evitare (e.g., sã tragã un
mâner înapoi), pe când în cazul stimulilor cu valenþã negativã tendinþa
era inversã. Pe baza acestei explicaþii, Ric a speculat cã activarea
informaþiei despre stãrile afective pozitive stimuleazã strategii compor-
tamentale de apropiere, iar activarea informaþiei despre stãri afective
negative stimuleazã strategii comportamentale de evitare. Or, strategia
de evitare ar implica un efort redus de procesare a informaþie ºi deci o
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pondere mai ridicatã a stereotipizãrii, pe când strategia de apropiere ar
trebui sã aibã efecte opuse. Adicã exact ceea ce a obþinut el în studiile sale.

5.5. Stereotipizare fãrã categorizare

Toate modelele ºi studiile prezentate în acest capitol se bazeazã pe ideea
cã activarea stereotipurilor se produce dupã ce categorizarea þintelor
sociale a avut deja loc. Înainte de a spune despre un þigan cã e aºa ºi pe
dincolo trebuie mai întâi sã-l clasificãm ca þigan ºi abia apoi sã-i aplicãm
stereotipul grupului. Sunã chiar tautologic. Totuºi, stereotipurile pot fi
activate ºi în lipsa categorizãrii, doar pe baza prezenþei unor trãsãturi
specifice categoriei stereotipizate. Ce înseamnã acest lucru? Înseamnã
pur ºi simplu cã putem clasifica o persoanã ca român ºi totuºi sã-i
atribuim automat trãsãturi specifice þiganilor. Iar acest lucru se întâmplã
când respectiva persoanã are trãsãturi fizice care o apropie de aceastã
categorie socialã (de exemplu, un ten mai închis), deoarece, în timp,
ajungem sã asociem stereotipurile nu numai categoriei sociale, ci ºi
atributelor fizice specifice acesteia.

Datorãm lui Irene Blair ºi colegilor ei o serie de studii care au adus
informaþii preþioase cu privire la aceastã rutã alternativã a stereotipizãrii.
De pildã, Blair et al. (2002, Studiul 4) le-au oferit participanþilor o
serie de descrieri biografice ale unor indivizi, care puteau conþine
trãsãturi stereotipice sau contrastereotipice pentru negri, dupã care le-au
prezentat o serie de fotografii reprezentând albi ºi negri cu trãsãturi
afro-centrice mai mult sau mai puþin evidente ºi le-au cerut sã specifice
probabilitatea ca fiecare dintre persoanele prezentate în fotografii sã fie
de fapt una dintre persoanele descrise în textele biografice. Interesant,
rezultatele au arãtat cã participanþii cu trãsãturi faciale afro-centrice
accentuate au fost judecaþi ca mai probabil sã aibã trãsãturi stereotipice
ºi mai puþin probabil sã aibã trãsãturi contrastereotipice, indiferent dacã
ei erau albi sau negri, dupã cum s-a observat ºi în alte douã studii în
care fiecare categorie rasialã a fost prezentatã separat (Studiile 2 ºi 3).
Mai mult, într-un articol recent, Blair et al. (2004, Studiul 1) au arãtat
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cã atât stereotipizarea categorialã, cât ºi cea bazatã pe trãsãturi fizice
sunt procese psihice care reclamã puþine resurse cognitive, întrucât se
produc ºi în condiþiile în care indivizii sunt solicitaþi sã lucreze simultan
la douã sarcini. Mai mult, întrucât participanþii încãrcaþi cognitiv au
stereotipizat mai mult pe baza categoriei rasiale decât participanþii cu
resurse cognitive normale, dar încãrcãtura cognitivã nu a afectat nivelul
stereotipizãrii pe baza trãsãturilor faciale, Blair ºi colegii sãi au sugerat
cã oamenii sunt conºtienþi de faptul cã pot stereotipiza pe baza cate-
goriilor sociale, dar se pare cã nu conºtientizeazã faptul cã ei activeazã
stereotipurile ºi pe baza trãsãturilor fizice ale þintelor sociale. În plus,
cele douã tipuri de activare a stereotipurilor diferã din punctul de
vedere al controlabilitãþii lor, în sensul cã oamenii pot sã controleze
activarea stereotipurilor când aceasta are loc pe baza procesului de
categorizare, dar par incapabili sã facã acelaºi lucru când activarea se
face pe baza trãsãturilor fizice. Iar acest lucru a fost observat atât când
oamenilor li s-a cerut pur ºi simplu sã evite folosirea stereotipurilor în
judecarea persoanelor din fotografii (Studiul 2), cât ºi atunci când li s-a
cerut sã evite folosirea unor stereotipuri bazate pe categorie sau pe
trãsãturi faciale afro-centrice (Studiile 3 ºi 4).

Activarea stereotipurilor pe baza trãsãturilor faciale nu este singura
modalitate prin care recunoaºterea prealabilã a categoriei unei þinte
sociale este eludatã. De fapt, ne este adesea destul de greu, chiar
imposibil, sã stabilim categoria socialã cãreia îi aparþine o persoanã pe
baza trãsãturilor sale fizice. De exemplu, e uºor sã decizi asupra acestui
lucru când e vorba de rasã, gen sau vârstã, dar lucrurile se complicã
dacã trebuie sã identifici un comunist, un pedofil sau un nazist. Castelli
et al. (2004) au arãtat cã e suficient sã ºtim la un moment dat despre o
persoanã cã face parte dintr-un grup social pe care îl detestãm pentru
ca, mai apoi, chiar dacã nu ne mai aducem aminte cine este ºi cãrui
grup aparþine, totuºi prezenþa ei sã declanºeze în noi o tendinþã de
evitare ºi sã activeze atitudinea negativã asociatã grupului.
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5.6. Stereotipurile contraatacã:
efectele paradoxale ale inhibãrii

Am vãzut deja cã în anumite condiþii oamenii pot inhiba activarea
stereotipurilor, de exemplu când sunt motivaþi sã stimeze un individ
aparþinând unui grup stereotipizat negativ (Sinclair ºi Kunda, 1999,
2000), când au o motivaþie internã puternicã ºi o motivaþie extrinsecã
scãzutã ca sã îºi inhibe stereotipurile (Devine et al., 2002). În termeni
mai generali, Bodenhausen ºi Macrae (1998) au susþinut cã existã douã
tipuri de inhibiþie studiate de psihologii sociali: inhibiþie ierarhicã sau
controlatã ºi inhibiþie lateralã sau automatã.

Inhibiþia ierarhicã reprezintã eforturile conºtiente de controlare a
anumitor conþinuturi ale gândirii noastre. Partea paradoxalã a acestor
eforturi este cã materialul inhibat poate reveni în câmpul conºtiinþei cu
mai mare intensitate decât înainte de a fi inhibat. Wegner et al. (1987)
au oferit prima demonstraþie a acestui efect de reapariþie a materialului
inhibat: participanþii care au fost solicitaþi sã nu se gândeascã la un urs
alb au generat ulterior, dupã relaxarea eforturilor de inhibare, mai
multe gânduri legate de urºi decât participanþii care s-au gândit efectiv
la un urs alb în prima etapã a experimentului. Cu alte cuvinte, materialul
inhibat a devenit hiperaccesibil. Macrae et al. (1994) au fost primii care
au aplicat acest efect în domeniul stereotipurilor. Participanþii cãrora
le-a fost prezentatã poza unui skinhead cu rugãmintea de a descrie o zi
din viaþa acestuia, au raportat ulterior stereotipuri ºi atitudini mai
negative faþã de categoria �skinhead�, dacã în prealabil fuseserã soli-
citaþi sã evite gândurile stereotipice despre acest grup. Wyer et al.
(1998) au demonstrat cã astfel de efecte pot apãrea ºi în situaþii apropiate
de cele reale: participanþii care au trebuit sã descrie o zi obiºnuitã din
viaþa unui africano-american ºi au fost informaþi cã studiul este condus
de un africano-american au scris evaluãri mai puþin stereotipice, dove-
dind astfel cã suprimarea stereotipurilor se poate produce spontan (Wyer
et al., 1998, Experimentul 1). Când însã o astfel de manipulare a fost
urmatã de o sarcinã care presupunea evaluarea unei persoane � celebrul
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Donald � cu un comportament ostil ambiguu, s-a observat cã participanþii
cu suprimare spontanã a stereotipurilor, ca ºi cei cu suprimate dirijatã,
au evaluat mai stereotipic respectiva persoanã (Wyer et al., 1998,
Experimentul 2).

Cel mai frecvent, acest fenomen a fost explicat prin prisma teoriei
proceselor ironice, elaboratã de Wegner (1994, 1997). Conform acestei
teorii, materialul de inhibat face obiectul a douã procese psihice ce
lucreazã simultan: unul intenþional, care promoveazã starea dezirabilã,
ºi unul automat, de monitorizare a conþinuturilor mentale, care încalcã
obiectivul stabilit de primul proces. Ambele procese au ca efect creºterea
activãrii materialului de suprimat, de unde ºi hiper-accesibilitatea sa
odatã ce procesul de inhibare este relaxat. Aceastã teorie sugereazã cã
diferenþele de abilitate în privinþa inhibãrii pot determina diferenþe în
privinþa nivelului stereotipizãrii. Într-adevãr, Von Hippel et al. (2000)
au arãtat cã vârstnicii (în cazul lor participanþi între 65 ºi 95 de ani),
comparativ cu tinerii (18-25 de ani) au stereotipizat mai mult o þintã
despre care li s-a cerut sã-ºi inhibe gândurile stereotipice, iar aceastã
diferenþã a fost mediatã complet de diferenþele în privinþa abilitãþilor de
inhibare dintre tineri ºi bãtrâni. Efort cognitiv cere ºi uitarea intenþionatã
a conþinuturilor stereotipice, dupã cum au arãtat Macrae et al. (1997a).
Participanþii lor au suprimat mult mai bine itemi stereotipici când au
avut la dispoziþie suficiente resurse cognitive sau când nu au fost în
prealabil amorsaþi categorial. Wyer et al. (2000) au susþinut însã cã
evitarea efectelor ironice ale suprimãrii conþinuturilor mentale stereotipice
reclamã în acelaºi timp resurse cognitive ºi motivaþie suficiente. Parti-
cipanþii care au inhibat stereotipurile despre rasã au asimilat ulterior
þintele a cãror apartenenþã rasialã nu a fost specificatã, dar materialul
inhibat nu a avut nici un efect asupra þintelor aparþinând categoriei
rasiale inhibate (africano-americanã sau asiaticã), decât în condiþiile
unor resurse cognitive suficiente.

Liberman ºi Förster (2000; Förster ºi Liberman, 2001) au avansat o
explicaþie diferitã a efectelor ironice ale conþinuturilor mentale. Ei au
observat cã participanþii care ºi-au suprimat gândurile legate de un
stereotip ºi au fost încurajaþi dupã aceea sã le exprime deschis au suferit
o reducere semnificativã a accesibilitãþii stereotipului în comparaþie cu
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participanþii care au fost instruiþi doar sã îºi inhibe gândurile stereotipice
sau sã le exprime deschis (Liberman ºi Förster, 2000). O altã serie de
experimente a demonstrat cã efectul de reapariþie post-refulativã a
conþinuturilor stereotipice a dispãrut când participanþilor li s-a spus cã
dificultãþile de controlare a gândurilor stereotipice reflectã o motivaþie
scãzutã pentru folosirea lor, cã un stimul extern explicã aceste dificultãþi
sau cã inhibarea unui stereotip e dificilã ºi nu depinde de prejudecãþile
lor (Förster ºi Liberman, 2001). Aceste rezultate, care contrazic teoria
proceselor ironice a lui Wegner, au fost interpretate de Liberman ºi
Förster dintr-o perspectivã motivaþionalã, conform cãreia dificultatea
inhibãrii gândurilor stereotipice induce nevoia de a folosi acele stereotipuri,
fapt care creºte accesibilitatea lor.

Indiferent de procesele responsabile pentru inabilitatea oamenilor
de a-ºi controla reacþiile stereotipice, astfel de eºecuri nu sunt privite de toþi
psihologii în termeni negativi. Pentru Monteith ºi colegii ei, insuccesele
iniþiale în privinþa controlului stereotipurilor ºi atitudinilor negative pot
avea consecinþe pozitive, în sensul cã indicii asociaþi acestor insuccese
(cum ar fi sentimentul de vinovãþie) vor ajuta ulterior la o inhibare mai
eficientã a stereotipizãrii datoritã faptului cã semnalizeazã pericolul
încãlcãrii propriilor standarde ºi deci necesitatea unei sistãri a comporta-
mentului (Monteith, 1993). Monteith et al. (2002) au arãtat cã participanþii
cu nivel scãzut al prejudecãþilor care au aflat cã au fost stereotipici în
privinþa negrilor au prezentat inhibiþie comportamentalã ca rãspuns la
acest feedback. Cei care s-au simþit vinovaþi ca urmare a feedback-ului
au oferit rãspunsuri mai puþin stereotipice ºi au folosit numele de
africano-americani ca indici pentru control, cum a demonstrat pauza
comportamentalã observatã în momentul prezentãrii unor nume de negri
în timpul aplicãrii IAT-ului.

 Oricum, o altã cercetare sugereazã cã eficienþa controlului intenþional
al stereotipizãrii depinde de strategia mentalã folositã în acest scop. În
timp ce o strategie de reprimare a materialului de inhibat este ineficientã,
conducând la efecte ironice ale inhibãrii, o strategie de concentrare
asupra gândurilor care faciliteazã atingerea scopului este mult mai
eficientã. Participanþii care au trebuit sã se gândeascã numai la afirmaþii
pozitive, spre deosebire de cei care au trebuit sã evite exprimarea unor
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afirmaþii negative, au fost mult mai puþin stereotipici în aprecierile lor,
chiar ºi în condiþii de încãrcare cognitivã. În plus, la aceºti participanþi
nu a fost observat nici efectul de reapariþie a gândurilor stereotipice
(Wenzlaff ºi Bates, 2000).

Constructele mentale pot fi inhibate ºi neintenþionat, când oamenii
încearcã sã inhibe alte gânduri. Într-un experiment, participanþilor le-au
fost prezentate desene reprezentând un obiect roºu ºi unul verde, iar
sarcina lor a fost sã numeascã obiectul de culoare roºie cât mai rapid
posibil. S-a observat cã dacã un obiect în cernealã verde era prezentat
imediat dupã acela în cernealã roºie, participanþilor le trebuia mai mult
timp pentru a-l numi, efect care fost denumit amorsare negativã ºi care
se datoreazã inhibãrii automate a acestui obiect în sarcina anterioarã
(Tipper, 1985). Macrae et al. (1995) au prezentat unor participanþi
secvenþe video care înfãþiºau o chinezoaicã mâncând tãieþei cu beþiºoare
sau fardându-se. În primul caz, participanþii au activat categoria �asiatic�
ºi au inhibat categoria �femeie�, pe când în al doilea caz a fost invers,
dupã cum au relevat timpii de reacþie la o sarcinã de decizie lexicalã.
Rudman ºi Borgida (1995) au obþinut rezultate similare în privinþa
activãrii ºi inhibãrii subtipurilor. Participanþii lor care au fost amorsaþi
cu reclame la bere ce aveau un conþinut sexual au activat subtipul femeii
ca obiect sexual, dar au inhibat subtipul femeii ca membru al familiei.

Dincolo de inhibiþia ierarhicã ºi lateralã, mai existã ºi o altã moda-
litate de a evita stereotipizarea. Ames (2004a, b) a propus un model în
care stereotipizarea ºi proiecþia reprezintã douã strategii alternative prin
care �citim� ce este în mintea celorlalþi atunci când ei efectueazã
comportamente ambigue. Proiecþia înseamnã cã folosim ca ºablon de
citire a comportamentelor altuia sinele nostru, iar stereotipizarea înseamnã
cã apelãm în acest scop la stereotipurile stocate în memoria noastrã.
Folosirea acestor strategii este moderatã de perceperea similaritãþii
dintre noi înºine ºi persoanele pe care le judecãm. Mai exact, dacã
iniþial credem cã aceastã similaritate este ridicatã atunci ne bazãm pe
proiecþie în judecarea celuilalt, iar dacã similaritatea este redusã, ne
bazãm pe stereotipuri.
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6. Menþinerea stereotipurilor

Dacã psihologii au documentat extensiv uºurinþa cu care oamenii
folosesc stereotipurile despre diverse grupuri sociale, la fel de multe
cercetãri reliefeazã ºi o altã caracteristicã fundamentalã a acestor con-
cepte, anume cã, odatã formate, o serie de procese psihologice contribuie
la menþinerea lor pe termen lung, chiar ºi când existã suficiente motive
pentru a le schimba. Allport (1954) a fost atât de impresionat de aceastã
caracteristicã a stereotipurilor ºi atitudinilor adverse, încât a ales sã
defineascã drept prejudecãþi acele evaluãri ºi credinþe care nu se schimbã
în faþa unor dovezi care le infirmã.

Desigur, procesele care contribuie la formarea stereotipurilor contri-
buie în mare parte ºi la menþinerea lor. Aceeaºi motivaþie care îi
încurajeazã pe oameni sã dezvolte stereotipuri favorabile despre propriile
grupuri ºi stereotipuri nefavorabile despre out-grupuri îi încurajeazã ºi
sã menþinã aceste stereotipuri pentru a pãstra o diferenþiere pozitivã a
in-grupului faþã de out-grup ºi, în consecinþã, pentru a pãstra un nivel
ridicat al stimei de sine. La fel, teoriile care atribuie formarea stereotipu-
rilor diferenþelor structurale ºi relaþionale dintre grupurile sociale prezic
nu numai formarea acestor stereotipuri, ci ºi menþinerea lor, atât timp
cât relaþiile ºi statutul grupurilor rãmân neschimbate.

Totuºi, cele mai multe cercetãri asupra menþinerii stereotipurilor
s-au ocupat de asimetriile de procesare a informaþiei congruente sau
incongruente cu conþinutul stereotipurilor, la nivelul memoriei, atenþiei,
limbajului, atribuirii ºi a altor procese psihologice. Cu alte cuvinte,
psihologii au fost interesaþi de reacþiile noastre psihologice în faþa
informaþiilor contrastereotipice.
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6.1. Procesele mnezice

Deºi oamenii tind sã reþinã mai bine informaþia care contrazice expectanþele
stereotipice decât informaþia care coroboreazã aceste expectanþe, proce-
sele mnezice contribuie mai degrabã la menþinerea stereotipurilor.

6.1.1. Memoria pentru informaþiile
contrastereotipice ºi stereotipice

Conform modelelor teoretice care susþin cã informaþia este reprezentatã
prin scheme cognitive oamenii ar trebui sã memoreze mai bine infor-
maþia care confirmã aºteptãrile derivate pe baza structurii generale de
cunoaºtere. Neisser (1976, apud Stangor ºi McMillan, 1992) a comparat
schemele cognitive cu formatele folosite de computere afirmând cã
�informaþia care nu se potriveºte (�) unui format nu va fi folositã� (p. 55).
Ceea ce sugereazã cã informaþia stereotipicã va fi mai bine codificatã în
memorie, dar va fi ºi mai uºor de accesat ulterior. În primul caz ar
interveni un proces de asimilare la schemele cognitive relevante, iar în al
doilea caz accesarea ar fi facilitatã de asocierea informaþiei stereotipice
cu schemele cognitive relevante.

Pe de altã parte, conform modelului reþelelor asociative ale memoriei
sociale (Srull ºi Wyer, 1989), memorarea informaþiilor congruente sau
incongruente cu expectanþele indivizilor depinde de cât de mult este
procesatã informaþia incongruentã. Regula este cã informaþia congruentã
va fi memoratã mai bine ºi va fi mai uºor de accesat datoritã faptului cã
reþelele asociative o leagã mai puternic de entitãþile sociale reprezentate
în memorie, dar informaþia incongruentã nu este ignoratã, ci procesatã
în relaþie cu þinta socialã. Aceasta înseamnã cã între informaþia incon-
gruentã ºi informaþia despre þinta socialã se vor crea asociaþii puternice,
care vor facilita atât memorarea, cât ºi accesarea ei (vezi ºi Wyer ºi
Carlston, 1994).
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Stangor ºi McMillan (1992) au efectuat o metaanalizã a 54 de studii
asupra efectelor pe care expectanþele oamenilor le au asupra memoriei
sociale pentru a vedea care dintre efecte este mai solid susþinut din
punct de vedere juridic. Rezultatele au arãtat cã efectele informaþiei
congruente sau incongruente cu expectanþele indivizilor depind de
modul în care este mãsuratã memoria. În timp ce testele de reproducere
au demonstrat prevalenþa informaþiei congruente, testele de recunoaºtere
au demonstrat prevalenþa informaþiei incongruente.

Rezultatele observate cu ajutorul testelor de reproducere au fost
considerate cel mai relevante pentru problema stereotipizãrii, întrucât
existã o probabilitate mai mare ca acestea sã fie asociate mai puternic
judecãþilor sociale (Stangor ºi McMillan, 1992). Analiza a mai arãtat cã
efectele de congruenþã au cele mai mari ºanse sã se producã atunci când
oamenii intenþioneazã sã-ºi formeze o impresie despre actorii sociali,
dispun de informaþii ambigue în condiþii care le solicitã resursele
cognitive ºi intervine o perioadã de timp între percepþia informaþiei
despre respectivii actori, adicã în condiþiile cele mai apropiate de felul
în care oamenii proceseazã în mod obiºnuit informaþia socialã. Ceea
ce înseamnã cã procesele mnezice ajutã la menþinerea expectanþelor
stereotipice.

Ar mai fi de spus cã acest efect a fost mai puternic pentru grupurile
sociale decât pentru indivizi, fapt care sugereazã un rol mai important
al memorãrii selective în stereotipizarea grupurilor sociale. În plus,
deoarece metaanaliza a arãtat cã efectele de congruenþã s-au manifestat
numai în cazul expectanþelor gata stabilite, rezultã cã procesele mnezice
ajutã mai mult la menþinerea stereotipurilor decât la formarea lor.

6.1.2. TRAP: un model dualist al memoriei sociale

Modelele tradiþionale ale memoriei sociale nu reuºesc sã explice prea
bine de ce oamenii memoreazã mai bine informaþia incongruentã cu
aºteptãrile lor ºi, în acelaºi timp, supraestimeazã frecvenþa informaþiei
congruente cu aceste aºteptãri, cum se întâmplã în cazul corelaþiei
iluzorii bazate pe aºteptãri.
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Efectul incongruenþei este demonstrat în general printr-o paradigmã
experimentalã simplã. Subiecþii sunt manipulaþi sã-ºi formeze anumite
aºteptãri despre mai mulþi actori sociali, prin prezentarea unor informaþii
despre trãsãturile acestora. Ulterior, li se prezintã o serie de comporta-
mente care fie sunt în acord cu trãsãturile prezentate la început, fie le
contrazic, fie nu au nici o legãturã cu ele. La sfârºit, participanþii
trebuie sã reproducã cât mai multe dintre aceste comportamente. Nume-
roase studii au demonstrat cã oamenii îºi aduc aminte mai bine de
informaþia care contrazice aºteptãrile lor despre actorii sociali.

Modelele care explicã memoria socialã prin intermediul reþelelor
asociative (Srull ºi Wyer, 1989) afirmã cã reproducerea unui item din
memorie este funcþie de numãrul de cãi de accesare disponibile. Când
oamenii stocheazã informaþie congruentã cu aºteptãrile lor în reþele care
codificã aceastã informaþie, se formeazã simple asocieri între actorul
social ºi informaþia congruentã. Însã când aceastã informaþia este incon-
gruentã, se presupune cã oamenii acceseazã simultan ºi itemi din
memorie pentru a încerca sã integreze informaþia incongruentã cu
impresia existentã. Rezultatul final e cã, în acest caz, reþeaua asociativã
va include atât asociaþii între actorul social ºi informaþia incongruentã,
cât ºi asociaþii între informaþia incongruentã ºi cea congruentã, datoritã
faptului cã accesarea din memorie a informaþiei vechi în acelaºi timp cu
codificarea informaþiei noi conduce la crearea acestor asociaþii �pe
orizontalã�. Întrucât informaþia incongruentã are mai multe asociaþii
decât informaþia congruentã ea va fi mai uºor de reprodus. Deci modelul
reþelelor asociative explicã destul de simplu efectul incongruenþei.
Oricum, acelaºi model are mult mai puþin succes când trebuie sã explice
efectul corelaþiei iluzorii pe baza aºteptãrilor.

Hamilton ºi Rose (1980, apud Garcia-Marques ºi Hamilton, 1996)
au observat cã participanþii cãrora li s-au prezentat informaþii despre
trãsãturile membrilor unor grupuri profesionale au supraestimat de câte
ori un grup a fost descris printr-o trãsãturã stereotipicã, deºi trãsãturile
fuseserã asociate în mod egal acestor grupuri în informaþia iniþialã.
Spre deosebire de efectul incongruenþei, acest efect a fost explicat prin
filtrajul impus de schemele cognitive, care ar favoriza informaþia con-
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gruentã ºi ar defavoriza informaþia incongruentã sau prin euristica
disponibilitãþii cognitive, conform cãreia, deºi informaþia congruentã ºi
cea incongruentã sunt codificate identic, prima ar fi mai accesibilã în
momentul reproducerii.

În mod tradiþional s-a presupus cã aceste douã efecte sunt exclusive,
fiecare manifestându-se în condiþii diferite. Recent, Garcia-Marques ºi
Hamilton (1996) au propus un model care include ambele fenomene în
acelaºi cadru explicativ ºi susþine cã ele se pot produce simultan.
Modelul lor, numit TRAP (Twofold Retrieval by Associative Pathways)
reprezintã în esenþã o extindere a modelelor anterioare a reþelelor
asociative. Aderând la principiile de bazã ale acestora, el diferã prin
felul în care descrie procesele de reproducere ºi de estimare a frecvenþei.

Conform TRAP, procesul reproducerii informaþiei este exhaustiv ºi
non-selectiv. Se presupune cã acest proces începe de la nodul cores-
punzând þintei ºi continuã în jos pe o cale asociativã care merge de la
nodul þintei la unul din atributele acesteia. Cel mai probabil, primul
item accesat va prezenta o informaþie congruentã, întrucât acest tip de
informaþie este mai puternic asociat cu þinta. Apoi, procesul va continua
pe cãile asociative dintre comportamente, tinzând sã se întoarcã înapoi
la nod doar dupã ce sunt epuizaþi toþi itemii existenþi în memorie
(Garcia-Marques ºi Hamilton, 1996). Pe de altã parte, procesul estimãrii
frecvenþei este euristic ºi selectiv. Este selectiv pentru cã vor fi cãutate
numai comportamentele cerute de sarcinã (adicã cele congruente) ºi
euristic deoarece se presupune cã este reglat de euristica disponibilitãþii.
Conform acestei euristici, dacã indivizii genereazã uºor instanþele unui
tip de informaþie din memorie, ei presupun cã aceste informaþii sunt mai
numeroase, dar dacã le genereazã mai greu presupun cã sunt mai puþine.
Iar informaþia congruentã va fi supraestimatã fiind mai uºor de accesat
datoritã legãturilor mai puternice cu þinta socialã (ibidem).

O serie de experimente a demonstrat cã efectul incongruenþei ºi
supraestimarea frecvenþei informaþiei congruente se pot produce simultan.
Supraestimarea frecvenþei itemilor congruenþi s-a produs indiferent dacã
participanþii au fost instruiþi sã memoreze itemii sau sã îºi formeze o
impresie pe baza lor, indiferent dacã au judecat indivizi sau grupuri,
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indiferent de ordinea sarcinii sau de tipul de informaþie. Cu alte cuvinte,
corelaþia iluzorie pe baza expectanþelor s-a dovedit a fi un fenomen
foarte robust. Pe de altã parte, efectul incongruenþei s-a manifestat mai
puternic când participanþii au fost instruiþi sã-ºi formeze impresii despre
þinte, decât când li s-a cerut sã memoreze informaþia despre ele (ibidem).

6.1.3. Memorie individualã ºi memorie colectivã

Stangor ºi McMillan (1992) au susþinut cã motivaþia oamenilor de a-ºi
forma o impresie corectã despre actorii sociali, însoþitã de resurse
cognitive suficiente, conduce la o mai mare preferinþã pentru informaþia
contrastereotipicã. Într-adevãr, studiile ulterioare au demonstrat sã
participanþii a cãror resurse cognitive au fost consumate de o sarcinã
adiþionalã sau de constrângeri legate de timpul de executare a sarcinii au
memorat mai bine informaþia stereotipicã decât participanþii care au
avut suficiente resurse cognitive la dispoziþie ºi care au preferat infor-
maþia contrastereotipicã (Macrae et al., 1993; Dijksterhuis ºi Van
Knippenberg, 1995). În mãsura în care oamenii îºi aduc mai bine
aminte de informaþia contrastereotipicã despre grupurile sociale, ei vor
tinde sã priveascã mai puþin stereotipic respectivele grupuri.

Oricum, studiile asupra memoriei colective sugereazã cã ceea ce
prevaleazã este informaþia care confirmã expectanþele stereotipice. Bartlett,
cel care a ºi introdus termenul �schemã� în literatura psihologicã, a
elaborat ºi metoda reproducerii seriale, care permite studierea efectelor
cumulative ale reproducerii materialelor de cãtre mai mulþi participanþi
pe rând. În esenþã, aceastã procedurã este similarã jocului �telefonul
fãrã fir�: un participant primeºte informaþia experimentalã, apoi o
comunicã din memorie unui alt participant, care o transmite la rândul
lui mai departe altui participant º.a.m.d. Folosind aceastã metodã pe
subiecþii englezi cãrora li s-a cerut sã reproducã o poveste amerindianã,
Bartlett (1932, apud Kashima, 2000) a observat tendinþa de a transforma
elementele nefamiliare în elemente familiare (de exemplu o canoe a
devenit barcã), fenomen pe care l-a numit convenþionalizare. Allport ºi
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Postman (1947, apud Kashima, 2000) au realizat un studiu similar pe
subiecþii americani. De data aceasta materialul de reprodus l-a constituit
o fotografie care prezenta un bãrbat negru bine îmbrãcat ºi un alb care
þinea în mânã un briceag. În trei din cele opt reproduceri prezentate de
Allport ºi Postman în cartea lor despre psihologia zvonurilor, bãrbatul
negru a fost prezentat þinând briceagul în mânã în locul bãrbatului alb.
Aceste studii par sã demonstreze prevalenþa informaþiei congruente cu
expectanþele stereotipice în reproducerea serialã a informaþiilor.

Recent, Kashima (2000) a readus la viaþã metoda reproducerii seriale
pentru a compara preferinþa pentru informaþia stereotipicã sau contraste-
reotipicã la nivelul memoriei individuale cu preferinþa observatã la
nivelul memoriei colective. Participanþii au fost instruiþi sã memoreze
sau sã spunã o poveste care conþinea 59 de fraze cu informaþii stereotipice
sau contrastereotipice despre un bãrbat ºi o femeie (de exemplu: �Sarah
gãteºte�, �James a ales vinul� etc.). Rezultatele au arãtat cã, la nivel
individual, a prevalat reproducerea informaþiei contrastereotipice, dar
la nivel colectiv a dominat reproducerea informaþiei stereotipice. Un rol
important în obþinerea acestor rezultate pare sã-l aibã faptul cã, în
comunicarea grupalã, oamenii tind sã foloseascã în mai mare mãsurã
informaþia consensualã decât informaþia neconsensualã. În plus, având
în vedere cã oamenii se aºteaptã ca stereotipurile culturale sã fie în mare
mãsurã consensuale, ei vor fi motivaþi în mai mare mãsurã sã comunice
informaþii stereotipice decât informaþii contrastereotipice, chiar dacã îºi
aduc mai bine aminte de cea din urmã. Aceste rezultate au fost confir-
mate de un alt studiu, care s-a folosit însã de stereotipul despre fotbaliºti
ºi a observat, la fel, cã informaþia stereotipicã despre un fotbalist
australian a fost transmisã mai bine decât informaþia contrastereotipicã
(Lyons ºi Kashima, 2001). Mai mult, se pare cã acest efect se datoreazã
faptului cã stereotipurile sunt împãrtãºite social ºi cã oamenii cred cã
cei cãrora le comunicã stereotipurile nu le cunosc în întregime (Lyons
ºi Kashima, 2003).
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6.2. Procesele atenþionale ºi Teoriile implicite

În timp ce majoritatea cercetãrilor despre procesele ce conduc la
menþinerea stereotipurilor se concentreazã asupra felului în care infor-
maþia contrastereotipicã ºi informaþia stereotipicã sunt memorate ºi
folosite ulterior, unii autori susþin cã cele douã tipuri de informaþii sunt
procesate diferit chiar înainte de a fi memorate, întrucât oamenii pot
avea concepþii prestabilite despre ce meritã sau nu meritã atenþia lor.

O variabilã esenþialã care poate influenþa procesele atenþionale în
acest sens este datã de teoriile implicite despre personalitatea umanã.
Dweck ºi Leggett (1988) au susþinut cã teoriile implicite ale oamenilor
sunt importante, întrucât orienteazã indivizii spre scopuri diferite. De
exemplu, cei care privesc inteligenþa umanã ca o entitate îºi fixeazã un
scop de performanþã, cãutând sã o valideze, pe când cei care privesc
inteligenþa umanã ca maleabilã îºi stabilesc ca un scop de învãþare,
cãutând sã o dezvolte. În acest context, scopurile de performanþã reflectã
dorinþa indivizilor de a fi apreciaþi pozitiv în privinþa unei calitãþi, pe
când scopurile de învãþare reflectã dorinþa lor de a-ºi cultiva o calitate
(Dweck ºi Leggett, 1988).

Cercetãrile ulterioare au relevat cã persoanele care susþin o teorie
entitativistã despre personalitate (adicã privesc trãsãturile de perso-
nalitate ca entitãþi fixe) tind sã foloseascã în mai mare mãsurã trãsãturi
când îi caracterizeazã pe alþii decât cei care susþin o teorie incre-
mentalistã despre personalitate (adicã privesc trãsãturile de personalitate
ca însuºiri dinamice), aceºtia din urmã preferând în mai mare mãsurã
caracterizarea celorlalþi în termeni de procese (Chiu et al., 1997;
Gervey et al., 1999). Iar acest lucru are consecinþe semnificative asupra
stereotipizãrii. Hong et al. (2004) au arãtat cã teoriile implicite despre
personalitate ale oamenilor interacþioneazã cu identitatea socialã a
acestora. Indivizii cu o teorie entitativistã au stereotipuri mai puternice
faþã de un out-grup, indiferent dacã identitatea lor socialã include sau
nu ºi acel out-grup, pe când stereotipurile indivizilor cu o teorie
incrementalistã a personalitãþii depind de generalitatea identitãþii lor
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sociale, în sensul cã o identitatea socialã exclusivistã (�numai noi�)
duce la stereotipuri mai accentuate decât o identitate socialã inclusivistã
(�ºi noi, ºi ei�).

Plaks et al. (2001) au susþinut cã aceastã preferinþã pentru judecãþile
în termeni de procese sau de trãsãturi, în funcþie de teoriile implicite
susþinute de indivizi, îi determinã pe aceºtia sã acorde mai multã atenþie
anumitor tipuri de informaþii, în detrimentul altora. Mai exact, aceºti
autori susþin cã persoanele care susþin o teorie entitativistã a perso-
nalitãþii umane vor acorda mai multã atenþie informaþiei congruente cu
aºteptãrile stereotipice, pentru cã aceste persoane considerã cã actele
indivizilor sunt determinate de trãsãturile lor ºi odatã ce ºi-au format
niºte aºteptãri faþã de trãsãturile acestora vor fi mai sensibile la infor-
maþiile care le confirmã aºteptãrile, pe când informaþiile care infirmã
aºteptãrile nu vor fi luate în seamã pe motiv cã reprezintã simple
zgomote care nu le permit sã sesizeze adevãrata naturã a þintelor sociale.

Pe de altã parte, persoanele care susþin teorii incrementaliste, în
virtutea faptului cã percep variaþiile de conduitã ca normale ºi diagnostice,
vor fi mai sensibile la informaþiile contrastereotipice. Oricum, pe lângã
dimensiunea informativã mai intervine ºi una motivaþionalã, informaþia
care contrazice teoriile implicite ale oamenilor fiind privitã ca aversivã,
ºi determinându-i pe aceºtia sã proceseze informaþia defensiv. Aceste
asumpþii teoretice conduc la predicþia cã efectul incongruenþei trebuie sã
fie mai frecvent printre cei care susþin teorii incrementaliste despre perso-
nalitatea umanã, iar efectul congruenþei, mai frecvent printre cei care
susþin teorii entitativiste despre personalitatea umanã (Plaks et al., 2001).

Plaks et al. (2001) au cerut unor subiecþi sã citeascã, una câte una,
mai multe propoziþii stereotipice, contrastereotipice sau irelevante despre
comportamentele unui preot ºi ale unui skinhead. În conformitate cu
predicþiile lor, participanþii �entitativiºti� au alocat mai multã atenþie
itemilor stereotipici decât itemilor contrastereotipici (aceºtia din urmã
au primit mai puþinã atenþie chiar ºi decât itemii irelevanþi) pe când
participanþii �incrementaliºti� au fost mai atenþi la itemii contraste-
reotipici decât la cei stereotipici sau irelevanþi. Aceleaºi rezultate au fost
obþinute ºi când participanþii au citit propoziþiile câte douã deodatã. Un
alt experiment a demonstrat cã acelaºi efecte pot fi observate atât pentru
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indivizi, cât ºi pentru grupuri, precum ºi faptul cã manipularea
temporalã a teoriilor implicite despre personalitatea umanã a condus la
efecte similare cu cele observate pentru diferenþele cronice. Când
cantitatea de informaþie inconsistentã a fost manipulatã, s-a observat cã
�entitativiºtii� au alocat mai puþinã atenþie informaþiei contrastereotipice,
pe mãsurã ce aceasta creºtea în cantitate, în timp ce atenþia alocatã de
�incrementaliºti� acestui tip de informaþii a rãmas constantã. Pe de altã
parte, �incrementaliºtii� au evaluat þinta în funcþie de cantitatea de
informaþii contrastereotipice pe care au primit-o, pe când �entitativiºtii�
ºi-au schimbat impresia iniþialã doar în momentul în condiþia în care
informaþia contrastereotipicã a fost foarte multã (Plaks et al., 2001).

Aceste rezultate atribuie un rol important teoriilor implicite în
menþinerea stereotipurilor. Se pare cã teoriile implicite încurajeazã
perceperea actorilor sociali în termeni de trãsãturi sau procese, iar
aceste orientãri determinã la rândul lor patternuri diferite de alocare a
atenþiei cãtre informaþia despre actorii sociali. Cei care au o viziune
entitativistã asupra personalitãþii umane alocã mai multã atenþie infor-
maþiei stereotipice, ceea ce înseamnã cã acest tip de informaþie se va
acumula în mai mare mãsurã în memoria lor. Însã aceastã preponderenþã
a informaþiei contrastereotipice în memoria �entitativiºtilor� confirmã
validitatea stereotipurilor pe care aceºtia le au despre diverºi actori
sociali ºi contribuie deci la menþinerea lor.

Asta nu înseamnã însã cã �entitativiºtii� sunt bãieþii rãi care proce-
seazã informaþia subiectiv, iar �incrementaliºtii�, bãieþii buni care
proceseazã informaþia mai obiectiv. Dimpotrivã, un factor crucial, care
determinã felul în care aceºtia rãspund informaþiei contrastereotipice,
este dacã informaþia prezentatã le ameninþã teoriile implicite despre
personalitate. Într-o serie de studii recente, Placks et al. (2005) au
demonstrat cã atât �entitativiºtii�, cât ºi �incrementaliºtii� proceseazã
informaþia contrastereotipicã mai defensiv dacã aceasta le pune la
îndoialã concepþia lor asupra naturii fixe sau dinamice a trãsãturilor de
personalitate (acelaºi lucru este valabil ºi pentru procesarea informaþiei
stereotipice). Aceastã procesare defensivã se manifestã diferit, în funcþie
de disponibilitatea resurselor cognitive ale oamenilor: când resursele
sunt limitate, indivizii adoptã o strategie pasivã, evitând informaþia
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problematicã (Experimentul 1), dar când resursele sunt suficiente, ei
pun în practicã o strategie activã, care presupune o scanare mai atentã
a informaþiei problematice (Experimentul 2). Se pare cã informaþia care
contrazice aceste teorii provoacã anxietate, fapt care încurajeazã eforturi
de redobândire a simþului personal al predicþiei ºi controlului (Experi-
mentul 3). Implicaþia de bazã a acestor rezultate este cã sunt ºanse mari
ca informaþia contrastereotipicã sã nu conducã la schimbarea stereotipurilor,
întrucât ea poate ataca adesea ºi teoriile implicite ale oamenilor, iar
oamenii sunt motivaþi sã-ºi apere aceste teorii ºi, în consecinþã, vor
prelucra informaþia contrastereotipicã defensiv, atenuându-i impactul
(Placks et al., 2005).

6.3. Subtipizarea

Oamenii îºi menþin stereotipurile despre grupurile sociale în mare parte
pentru cã procesele lor atenþionale ºi mnezice au o influenþã majorã
asupra tipului de informaþie care ajunge sã fie inclus în judecãþile lor.
Oricum, pe lângã aceste procese, modul în care oamenii gestioneazã
instanþele contrastereotipice joacã, de asemenea, un rol decisiv.

6.3.1. Subtipizarea ca proces cognitiv constructiv

Subtipizarea reprezintã o altã strategie de menþinere a stereotipurilor
actorilor sociali la care oamenii pot apela când primesc informaþii
contrastereotipice despre respectivii actori, constând în tratarea membri-
lor devianþi ca excepþii de la stereotipul general ºi încadrarea lor într-un
subtip separat. Într-un studiu clasic, Weber ºi Crocker (1983) au arãtat
cum concentrarea informaþiei contrastereotipice într-un numãr redus de
membri ai unui grup a condus la o mai slabã schimbare a stereotipurilor
decât dispersarea aceleiaºi informaþii într-un numãr mai mare de indi-
vizi, diferenþa fiind datã de faptul cã, în primul caz, participanþii au
creat subtipuri pentru membrii devianþi ai grupului, pãstrându-ºi astfel
stereotipurile anterioare.
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Kunda ºi Oleson (1995) au menþionat cã subtipizarea reprezintã un
efort activ al oamenilor de a justifica indivizii care contrazic un stereotip,
astfel încât sã-ºi pãstreze stereotipul despre grupul acestora. Pe de-o
parte, violarea expectanþelor stereotipice de cãtre anumiþi indivizi îi
poate constrânge pe oameni sã încerce sã justifice de ce anume aceºti
indivizi contrastereotipici sunt diferiþi de ceea ce ºtiu ei. Pe de altã
parte, funcþionalitatea psihologicã a credinþelor oamenilor îi motiveazã
pe aceºtia sã îºi menþinã credinþele neschimbate. Cercetãrile anterioare
au demonstrat cã subtipizarea se produce mult mai uºor când indivizii
contrastereotipici sunt atipici pentru grupul lor decât atunci când sunt
tipici, iar acest lucru a fost explicat prin faptul cã indivizii atipici
activeazã în mai micã mãsurã asupra stereotipului grupului, iar trãsã-
turile lor nu sunt asociate cu acesta (Johnston ºi Hewstone, 1992).
Oricum, din punctul de vedere al lui Kunda ºi Oleson (1995) atipica-
litatea ar contribui la facilitarea procesului subtipizãrii, întrucât oferã
oamenilor un motiv pentru a-i subtipiza pe devianþi. Pentru ca subtipi-
zarea sã se producã, oamenii trebuie sã îi poatã subtipiza pe devianþi.
Iar acest lucru ar fi posibil chiar ºi dacã informaþia suplimentarã despre
ei este neutrã cu privire le stereotipul grupului (Kunda ºi Oleson,
1995). Într-adevãr, participanþii cãrora le-au fost prezentate informaþii
despre un avocat introvertit (trãsãturã contrastereotipicã pentru acest
grup profesional) au generalizat în mai mare mãsurã la nivelul întregului
grup decât participanþii care, pe lângã informaþia despre introvertire, au
aflat în plus cã avocatul lucreazã la o firmã micã sau la o firmã mare
(Kunda ºi Oleson, 1995, Experimentul 1). Un alt experiment a demonstrat
cã participanþii care, pe lângã informaþia contrastereotipicã, au fost
informaþi ºi despre un atribut neutru au încetat sã priveascã acest atribut
ca neutru, percepându-l ca atipic. Mai mult, ei au folosit acest atribut
pentru a explica devianþa avocaþilor introvertiþi, avocaþii care lucreazã la
firme mici fiind vãzuþi în general ca mai introvertiþi decât restul avoca-
þilor (Kunda ºi Oleson, 1995, Experimentele 2 ºi 3). Strategia a fost
folositã de participanþi numai când informaþia despre þintele sociale a
fost cu adevãrat contrastereotipicã nu numai diferitã de stereotip (Kunda
ºi Oleson, 1995, Experimentul 4).
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Yzerbyt et al. (1999) au adus dovezi suplimentare în sprijinul
punctului de vedere avansat de Kunda ºi Oleson (1995), demonstrând cã
participanþii care au fost expuºi la instanþe contrastereotipice ale unui
grup ºi-au pãstrat stereotipul neschimbat doar când au avut la dispoziþie
suficiente resurse cognitive pentru a-i subtipiza pe devianþi. Acest lucru
dovedeºte cã oamenii au nevoie de suficiente resurse cognitive pentru a
subtipiza membrii care contrazic stereotipul despre grupul lor, ceea ce
confirmã ipoteza cã acest proces este unul activ, constructiv, care
reclamã efort cognitiv.

6.3.2. Subtipizare ºi subgrupare

Dacã subtipizarea se referã la insularizarea membrilor care contrazic
stereotipul existent despre grupul lor în subtipuri ale celor care fac
excepþie de la regulã, subgruparea se referã la un proces diferit, care a
început sã fie studiat relativ recent ºi se referã la organizarea membrilor
unui grup în mai multe subgrupuri, pe baza similaritãþii intrasubgrupale
ºi a diferenþierii intersubgrupale. În timp ce subtipizarea se referã la
indivizi care contrazic stereotipul grupului lor, subgruparea poate include
subgrupuri de indivizi care confirmã stereotipul grupului lor, dar în
modalitãþi diferite (Maurer et al., 1995). O altã diferenþã importantã
între subtipizare ºi subgrupare este datã de consecinþele acestor procese
asupra menþinerii stereotipurilor: în timp ce subtipizarea ajutã la menþine-
rea stereotipului general, subgruparea conduce la creºterea complexitãþii
cognitive a reprezentãrilor despre grupurile sociale ºi deci la diluarea
stereotipurilor despre respectivele grupuri (Richards ºi Hewstone, 2001).

Marilynn Brewer ºi colegii ei au fost printre primii psihologi sociali
care au susþinut cã reprezentãrile noastre despre grupurile sociale sunt
identice celor postulate de Rosch ºi colegii ei pentru categorizarea
obiectelor în general, în sensul cã ele pot fi formate din mai mult
subgrupuri. Park et al. (1992) au stabilit cã subgruparea a reprezentat
cea mai importantã variabilã care a afectat fenomenul omogenitãþii
out-grupului, o complexitate mai ridicatã a reprezentãrilor cognitive
reducând acest efect.
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Maurer et al. (1995) au demonstrat experimental ideea cã în cazul
subtipizãrii, indivizii devianþi sunt excluºi din punct de vedere psihologic
din cadrul grupului, pe când în cazul subgrupãrii ei sunt incluºi în
cadrul grupului. Participanþii lor au primit aceleaºi informaþii, despre
aceiaºi indivizi, dar instrucþiunile despre cum sã trateze aceste informaþii
i-au încurajat fie sã subtipizeze, fie sã subgrupeze instanþele deviante.
S-a observat cã subtipizarea a implicat perceperea devianþilor ca atipici
pentru grupul lor ºi perceperea în termeni mai stereotipici a respectivului
grup, dar subgruparea a avut ca efect includerea devianþilor în graniþele
grupului ºi moderarea stereotipicalitãþii grupului (ibidem, Experi-
mentul 1). Când participanþii nu au primit instrucþiuni care sã încurajeze
includerea sau excluderea devianþilor din grupul lor rezultatele au fost
totuºi similare (ibidem, 1995, Experimentul 2). Cei trei autori au
speculat cã subtipizarea ºi subgruparea reprezintã fie forme independente
de organizare a memoriei, fie subtipizarea apare mai întâi, subcate-
gorizând membrii grupului în membri care se potrivesc stereotipului ºi
membri care nu se potrivesc stereotipului, iar subgruparea apare ulterior,
ca un pas înainte în dezvoltarea reprezentãrii cognitive despre grupuri,
implicând judecãþi mai nuanþate despre trãsãturile celor care formeazã
un grup.

Oricum, subtipizarea nu reprezintã singura reacþie posibilã în faþa
indivizilor contrastereotipici. Dimpotrivã, când întâlnim astfel de indivizi,
reacþia noastrã faþã de ei poate fi negativã, în sensul cã îi sancþionãm
pentru �tupeul� de a ieºi din tiparul în care credem cã ar trebui sã se
încadreze. Cumularea acestor represalii la nivel social le poate afecta
realizarea ºi vizibilitatea în societate, fapt care ajutã la menþinerea
stereotipurilor despre grupurile lor. De exemplu, este bine stabilit cã
femeile sunt stereotipizate ca mai puþin competente ºi asertive decât
bãrbaþii. De aceea, când concureazã împotriva bãrbaþilor pe domenii
�masculine� (de pildã, pentru un post de conducere), pentru a avea
ºanse de succes ele trebuie sã încerce sã iese din acest tipar. Într-adevãr,
femeile care fac eforturi pentru a li se recunoaºte competenþa ºi aserti-
vitatea sunt judecate pozitiv în privinþa acestor atribute, dar, în acelaºi
timp, sunt judecate mai negativ în privinþa abilitãþilor sociale. Aceastã
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situaþie paradoxalã în care câºtigul pe dimensiunea contrastereotipicã
este anulat de pierderea pe o dimensiune alternativã le reduce ºansele
de a fi angajate (Rudman, 1998).

De ce sancþionãm persoanele contrastereotipice? Sunt douã rãs-
punsuri la aceastã întrebare: pentru a le pedepsi ºi pentru a ne apãra pe
noi înºine. Pe de o parte, pedeapsa apare întrucât stereotipurile sunt nu
doar descriptive, ci ºi prescriptive, adicã nu doar descriu cum sunt
anumite persoane, ci ºi cum trebuie sã fie. Cine trece de bariera lui �cum
trebuie sã fii� este penalizat. Din acest punct de vedere, stereotipurile
sunt menþinute, întrucât oamenii se comportã ca niºte poliþiºti care
verificã permanent gradul în care normele stereotipice sunt respectate ºi
sunt dispuºi sã aplice amenzi dacã observã abateri de conduitã (Rudman
ºi Glick, 2001). Pe de altã parte, când pierdem în faþa indivizilor
contrastereotipici într-o competiþie, acest lucru ne poate afecta stima de
sine ºi am vãzut deja cã acest lucru poate conduce automat la evaluãri
mai negative ale celor responsabili pentru nefericirea noastrã, cu scopul
de a ne reface ego-ul rãnit. Într-adevãr, Rudman ºi Fairchild (2004) au
demonstrat cã participanþii învinºi de concurenþi contrastereotipici ºi
care au avut reacþii negative faþã de aceºtia au raportat ulterior o stimã
de sine mai pozitivã.

6.4. Atribuirea

Menþinerea stereotipurilor este încurajatã ºi de felul în care oamenii
atribuie informaþia stereotipicã ºi contrastereotipicã despre grupuri.
Pettigrew (1979, apud Hewstone, 1990) a vorbit despre eroarea ultimã
de atribuire, în esenþã o extindere a erorii fundamentale a atribuirii la
nivelul grupurilor umane, iar Hewstone (1990) a confirmat validitatea
acesteia, concluzionând cã atribuirea actelor ºi rezultatelor pozitive este
mai internã pentru in-grup decât pentru out-grup, dar lucrurile se
prezintã invers pentru actele ºi rezultatele negative.

Tot Hewstone (1989) a elaborat un model conform cãruia oamenii
comparã informaþia despre membrul unui grup cu expectanþele pe care
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le au despre grupul respectiv. Dacã procesul comparativ relevã o potrivire
între expectanþe ºi informaþia despre membrul out-grupului, atunci
stereotipul despre acest grup va fi întãrit, însã dacã este relevatã o
nepotrivire, atunci se iniþiazã un proces care încearcã sã explice sau sã
atribuie comportamentul exemplarului. Dacã atribuirea este externã,
atunci membrul out-grupului va fi privit ca excepþie de la regulã,
indiferent dacã este tipic sau atipic pentru grupul sãu, iar stereotipul
grupului va rãmâne neschimbat. Dacã atribuirea este internã, în caz cã
individul este atipic pentru grupul sãu, stereotipul va fi pãstrat din
aceleaºi motive ca mai sus, dar dacã individul este tipic, atunci stereotipul
va fi schimbat.

Majoritatea cercetãrilor, dupã cum a relevat ºi Hewstone (1990),
aratã cã, de cele mai multe ori, oamenii atribuie informaþia contraste-
reotipicã unor cauze interne-instabile sau externe, în timp ce informaþia
stereotipicã este atribuitã unor cauze interne. De exemplu, Jackson
et al. (1993, Experimentul 1) au cerut unor participanþi sã evalueze
dosarele de admitere la facultate ale mai multor persoane. Informaþia
din aceste dosare a fost identicã, cu excepþia rasei ºi a notelor la o serie
cursuri ºi la un test important. Rezultatele au arãtat cã informaþia
stereotipicã a fost în mai mare mãsurã atribuitã unor cauze interne-
-instabile sau externe iar informaþia stereotipicã a fost atribuitã în mai
mare mãsurã unor cauze interne-stabile, precum ºi cã aceste efecte au
fost mai puternice pentru in-grup decât pentru out-grup.

Atribuirea comportamentelor contrastereotipice unor cauze interne-
-instabile sau externe, este într-o anumitã mãsurã similarã subtipizãrii,
doar cã, în timp ce subtipizarea implicã izolarea indivizilor contrastereoti-
pici de restul grupului, mecanismul atribuþional izoleazã comportamentul
contrastereotipic de personalitatea actorului.

Însã astfel de cercetãri trateazã atribuirile ca variabile dependente ºi
oferã doar dovezi indirecte care sã sprijine ipoteza unei relaþii între
atribuire ºi menþinerea sau schimbarea stereotipurilor. Wilder et al.
(1996) au schimbat însã perspectiva ºi au folosit atribuirile ca variabile
independente. Participanþilor le-a fost prezentat un individ care s-a
comportat stereotipic sau contrastereotipic pentru grupul sãu ºi apoi li
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s-a cerut sã rãspundã la o serie de itemi care au mãsurat stereotipurile
lor despre acest grup. Informaþia despre persoana prezentatã a fost
manipulatã astfel încât aceasta sã parã tipicã sau atipicã pentru grupul
sãu ºi, de asemenea, sã încurajeze efectuarea unor atribuþii externe,
interne-instabile ºi interne-stabile. În conformitate cu modelul lui Hewstone
(1989), participanþii încurajaþi sã atribuie comportamentele þintei unor
cauze interne-stabile au raportat stereotipuri modificate în mai mare
mãsurã decât participanþii care au efectuat atribuiri interne-instabile sau
externe, iar aceastã situaþie a fost observatã indiferent dacã grupul a fost
unul artificial (Wilder et al., 1996, Experimentele 1 ºi 2) sau natural
(ibidem, Experimentul 3). Deºi aceste rezultate sugereazã cã ºi expu-
nerea la un singur individ contrastereotipic poate modifica stereotipul
grupului dacã atribuirea se face unor cauze interne-stabile ºi individul
e tipic pentru grupul sãu, trebuie observat cã aceastã strategie funcþioneazã
doar dacã individul respectiv e contrastereotipic în privinþa unui numãr
limitat de atribute stereotipice. Altfel, dacã numãrul atributelor sale
contrastereotipice este ridicat, ºansele ca sã fie privit ca tipic pentru
grupul sãu scad considerabil (ibidem).

Ar mai trebui menþionat cã, pe lângã faptul cã informaþia stereotipicã
este atribuitã adesea unor cauze interne-stabile, de multe ori ea chiar
inhibã orice atribuire, întrucât este explicatã de credinþele stereotipice,
care fac ca oamenii sã fie mai puþin sensibili la covariaþia evenimentului
stereotipic cu factori irelevanþi pentru acel stereotip (Sanbonmatsu et al.,
1994). Interesante sunt ºi datele publicate de Wigboldus et al. (2003),
care au arãtat cã inferenþa spontanã a trãsãturilor pe baza informaþiei
stereotipic-incongruente este semnificativ mai redusã decât în cazul
informaþiei stereotipic-congruente sau neutre. Cu alte cuvinte, dacã
vedem o persoanã aparþinând unui grup stereotipizat ca stupid efectuând
un comportament inteligent, activarea spontanã a trãsãturii �inteligent�
va fi inhibatã, stereotipul negativ menþinându-se nestingherit.
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6.5. Limbajul

Felul în care folosim limbajul pentru a descrie acþiunile ºi trãsãturile
in-grupurilor ºi out-grupurilor poate contribui ºi el la menþinerea
stereotipurilor. Semin ºi Fiedler (1988) au elaborat modelul categoriilor
lingvistice, conform cãruia un episod comportamental poate fi codificat
în verbe care descriu acþiuni, verbe care interpreteazã acþiuni, verbe
care descriu stãri, sau, în fine, în adjective. Nivelul abstractizãrii merge
pentru aceste categorii de la concret, spre abstract, verbele care descriu
acþiuni aflându-se la nivelul cel mai concret iar adjectivele la nivelul cel
mai abstract. Aceºti autori au arãtat cã afirmaþiile la nivel abstract sunt
percepute ca mai puþin verificabile, mai relevante pentru persoanã decât
pentru situaþie ºi implicã o mai mare stabilitate temporalã.

Maass et al. (1989) au încercat sã explice menþinerea stereotipurilor
cu ajutorul acestui model, demonstrând cã oamenii folosesc termeni mai
abstracþi pentru a codifica ºi comunica acþiunile pozitive ale in-grupului
ºi cele negative ale out-grupului, dar folosesc termeni mai concreþi
pentru a codifica ºi comunica acþiunile negative ale in-grupului ºi cele
pozitive ale out-grupului (un fenomen pe care l-au numit discriminarea
lingvisticã intergrupalã). În plus, s-a observat cã, cu cât nivelul de
abstractizare al informaþiei despre un actor creºte, cu atât sunt mai mari
sunt ºi expectanþele ca acel actor sã se comporte identic în viitor,
ceea ce poate contribui la perpetuarea stereotipurilor (Maass et al.,
Experimentul 3).

Într-o cercetare ulterioarã, Maass et al. (1995) au arãtat cã distor-
sionarea lingvisticã intergrupalã nu este determinatã motivaþional, ci
mai degrabã cognitiv, de expectanþe distincte, precum ºi cã este folositã
atât pentru grupuri, cât ºi pentru indivizi. Participanþii au folosit termeni
mai abstracþi pentru comportamentele stereotipice ºi termeni mai concreþi
pentru comportamentele contrastereotipice, indiferent dacã a fost vorba
de comportamente dezirabile sau indezirabile, dacã apartenenþa la grup
a fost relevantã sau nu, ori dacã expectanþele au fost induse artificial,
astfel încât motivaþia autoprotejãrii sã fie exclusã. Totuºi, o altã cercetare
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efectuatã de Maass et al. (1996) a relevat cã factorii motivaþionali nu
sunt complet irelevanþi pentru favorizarea lingvisticã a in-grupului.
Dimpotrivã, discriminarea lingvisticã intergrupalã a fost accentuatã în
condiþiile ameninþãrii identitãþii grupale ºi a fost corelatã cu stima de sine
post-experimentalã, dar nu ºi cu cea pre-experimentalã, ceea ce dovedeºte
funcþionalitatea motivaþionalã a discriminãrii lingvistice intergrupale.

6.6. Distorsionãri cognitive =
menþinerea stereotipurilor?

Imaginea de ansamblu care se desprinde din cercetãrile asupra menþinerii
stereotipurilor nu este tocmai optimistã, întrucât ea indicã existenþa
unor multitudini de distorsionãri cognitive care ne determinã sã cãutãm
ºi sã reþinem mai mult acele informaþii în concordanþã cu aºteptãrile
noastre stereotipice ºi sã ignorãm sau sã respingem informaþiile ce
contrazic aceste aºteptãri. Se manifestã însã aceste distorsionãri în mod
identic la toþi oamenii? Evident cã nu. Am vãzut cã nici activarea nu se
manifestã identic, întrucât motivaþiile ºi personalitatea oamenilor pot
duce la diferenþe individuale importante.

Sã nu credeþi însã cã oamenii care nu-ºi menþin stereotipurile pro-
ceseazã informaþia mai elaborat ºi mai sistematic. Dimpotrivã, ei pot
folosi în acest sens exact aceleaºi tipuri de distorsionãri cognitive ca
cele descrise mai sus, doar cã le direcþioneazã diferit. O cercetare
recentã condusã de Natalie Wyer este foarte relevantã în acest sens. Ea
a cerut unor participanþi al cãror nivel de prejudecatã era cunoscut sã
participe într-un experiment �de formare a impresiilor�. Experimenta-
toarea a oferit participanþilor descrierile a patru persoane ºi le-a cerut sã
aleagã o persoanã despre care sã-ºi formeze apoi o impresie pe baza
unor informaþii ulterioare. Felul în care cele patru persoane erau descrise
a fost manipulat cu atenþie, astfel încât era vorba fie despre un negru
sau alb care se conformau stereotipurilor despre grupurile lor, fie de un
negru sau alb contrastereotipici. Cum era de aºteptat, rezultatele au
arãtat cã participanþii cu nivel ridicat al prejudecãþilor au ales mult mai
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frecvent persoanele stereotipice decât persoanele contrastereotipice. Ce
este interesant însã, participanþii cu nivel scãzut al stereotipurilor au
manifestat o tendinþã opusã, alegând mult mai frecvent persoanele
contrastereotipice în defavoarea celor stereotipice. Cu alte cuvinte, dacã
cei cu prejudecãþi puternice cautã în mai mare mãsurã informaþii care sã
confirme aºteptãrile stereotipice, cei cu puternice atitudini antipre-
judecatã cautã în mai mare mãsurã informaþii care contrazic aºteptãrile
stereotipice. Deci ei nu manifestã mai puþin din tendinþele primilor, ci
chiar tendinþa opusã (Wyer, 2004, Experimentul 1). Acest lucru este
valabil ºi în privinþa strategiilor atribuþionale: nu numai cã persoanele
cu atitudini antistereotipice nu sunt dispuse sã facã atribuiri interne
pentru þintele stereotipice dar sunt gata sã genereze ºi atribuiri interne
pentru þintele contrastereotipice (Wyer, 2004, Experimentele 2 ºi 3). Pe
baza acestor date, Wyer a concluzionat cã persoanele cu prejudecãþi
ridicate ºi cele cu prejudecãþi scãzute comit acelaºi tip de distorsionãri
cognitive, diferenþa fiind fãcutã de conþinutul lor.
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7. Schimbarea stereotipurilor

Cercetãrile asupra schimbãrii stereotipurilor demonstreazã cã procesele
cognitive umane faciliteazã în mai mare mãsurã menþinerea acestor
structuri cognitive decât modificarea lor. În plus, schimbarea stereotipu-
rilor poate implica adesea o accentuare ºi mai puternicã a diferenþelor
intergrupale (Krueger ºi Rothbart, 1990), sau poate fi limitatã numai la
schimbarea formei de exprimare a acestora (Nail et al., 2003; Sears ºi
Henry, 2003).

În schimb, alte date sugereazã cã negativitatea stereotipurilor poate
fi redusã. Cea mai recentã replicare a celebrei Trilogii Princetoniene a
demonstrat cã, în cei aproape 70 de ani scurºi de la studiul lui Katz ºi
Braly, aproape toate stereotipurile naþionale ºi etnice incluse în acest
studiu ºi-au schimbat conþinutul, în sensul cã acesta a devenit în general
mai favorabil, ºi peste jumãtate au suferit modificãri majore în privinþa
consensului social (Madon et al., 2001). Ce anume determinã însã
schimbarea stereotipurilor?

7.1. Contactul intergrupal

Cele mai multe linii de cercetare care au încercat sã rãspundã la aceastã
întrebare au fost inspirate de ipoteza contactului intergrupal, conform
cãreia pentru a îmbunãtãþi relaþiile dintre douã grupuri antagoniste
trebuie sã schimbãm natura contactului dintre indivizii aparþinând acestor
grupuri. Allport (1954) a susþinut cã, în urma contactului cu membri ai
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out-grupului, stereotipurile ºi prejudecãþile trebuie sã devinã mai puþin
negative dacã sunt respectate patru condiþii esenþiale: grupurile sã aibã
statut egal, scopuri comune, sã coopereze, iar procesul sã fie sprijinit
de autoritãþi ºi legislaþie.

În ciuda acestui fapt, majoritatea cercetãrilor ulterioare au aºteptat
ca intensificarea contactului dintre grupuri sã conducã de la sine la
efecte pozitive asupra stereotipizãrii ºi atitudinilor intergrupale, ca ºi cum
a-l cunoaºte pe altul ar însemna automat sã-l iubeºti mai mult (Pettigrew,
1998). Oricum, încã de la mijlocul secolului trecut, celebrul experiment
Robert Cave al lui Sherif a demonstrat cã efecte pozitive asupra percepþiei
ºi evaluãrii intergrupale pot fi observate doar în condiþiile în care
grupurile implicate lucreazã pentru atingerea unui scop comun.

Succesul de care ipoteza contactului direct s-a bucurat printre psihologii
sociali a fost atribuit în mare parte atractivitãþii ºi claritãþii asumpþiilor
acesteia, precum ºi predicþiilor sale optimiste (Rothbart, 1996). Pe de
altã parte, dovezile care atestã cã stereotipizarea ºi atitudinile negative
sunt reduse ca urmare a contactului intergrupal sunt numeroase. Desforges
et al. (1991) au cerut unor participanþi sã petreacã o orã într-o ºedinþã
de învãþare faþã în faþã cu un colaborator al experimentatorului care a
fost descris ca un fost pacient cu probleme mentale. Deºi participanþii
s-au aºteptat ca acest individ sã se comporte în conformitate cu stereotipul
lor despre oamenii care au suferit de probleme mentale, în urma con-
tactului cu acest individ ei l-au apreciat în termeni mai pozitivi, dar, în
acelaºi timp, au exprimat atitudini mai puþini negative faþã de grupul sãu.

Într-un alt studiu, Batson et al. (2002) au observat cã participanþii la
care a fost indusã empatia pentru un dependent de heroinã au generalizat
impresiile de la nivelul individual la întregul grup, atât din punct de
vedere atitudinal, cât ºi comportamental. La rândul sãu, Pettigrew
(1997) a analizat datele unor anchete pe un eºantion probabilistic de
3608 de respondenþi din patru þãri europene. Rezultatele acestor anchete
au sugerat cã prietenia intergrupalã, consideratã a fi o formã optimã de
contact intergrupal, reduce nivelul prejudecãþilor1. De asemenea, se

1. Totuºi, o cercetare de ultimã orã sugereazã cã percepþia importanþei contactului
este mai importantã decât prietenia intergrupalã pentru reducerea prejudecãþilor,
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pare cã în astfel de condiþii stãrile afective ataºate out-grupurilor sunt
modificate în mai mare mãsurã decât variabilele cognitive ºi cã redu-
cerea prejudecãþilor se generalizeazã ºi la grupuri cu care contactul e
minim sau inexistent. Pettigrew (1997) a mai argumentat cã factori ca
empatia ºi identificarea cu out-grupul pot depãºi barierele cognitive
care constrâng generalizarea contactului intergrupal pozitiv. Mai recent,
într-un articol trimis spre publicare, Pettigrew ºi Tropp au efectuat o
metaanalizã a 515 studii asupra contactului intergrupal, ce totalizau
250.000 de participanþi. Rezultatele lor indicã un efect important al
contactului intergrupal ºi se pare cã acesta este mai puternic pentru
acele studii care au inclus cele mai multe din condiþiile-cheie specificate
de Allport (Pettigrew ºi Tropp, 2004, apud Van Dick et al., 2004).

În ciuda unor astfel de date favorabile, ipoteza contactului a fost
criticatã din mai multe motive, de ordin teoretic ºi empiric. O mare
problemã a ipotezei contactului intergrupal este cã propune sãnãtatea ca
antidot împotriva bolii: condiþiile postulate pentru ca atitudinile adverse
sã fie reduse prin contactul cu membrii out-grupului descriu practic o
societate în care astfel de probleme nu ºi-ar avea rostul. Dacã ai contact
fãrã condiþiile postulate de Allport, îl ai degeaba; dacã ai condiþiile
postulate, atunci e greu sã înþelegi ce trebuie sã rezolve contactul,
deoarece într-o societate care asigurã statut egal între grupuri ºi aderã
la norme de toleranþã ºi respect între minoritãþi pare foarte probabil ca
stereotipurile, atitudinile adverse ºi discriminarea sã nu reprezinte
probleme sociale. Oricum, chiar ºi când condiþiile permit, oamenii evitã
contactul cu membrii out-grupurilor, justificându-ºi propria inacþiune
prin frica de a fi respinºi iar inacþiunea membrilor out-grupurilor, prin
lipsa de interes (Shelton ºi Richeson, 2005). De fapt, contactul poate
genera anxietate atât pentru membrii grupului stereotipizant, cât ºi
pentru membrii grupului stereotipizat: pentru primii intervine frica de

întrucât prima variabilã s-a dovedit a fi principalul mediator al efectului
contactului intergrupal asupra prejudecãþilor (Van Dick et al., 2004). Autorii
au speculat cã aceste efecte se datoreazã faptului cã ºtim mai multe despre
ºi ne pãstrãm mai bine atitudinile faþã de obiectele cãrora le acordãm o
importanþã personalã.
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a nu stereotipiza, iar pentru ceilalþi, frica de a nu fi stereotipizaþi. Iar
aceste reacþii pot duce la un cerc vicios, în care anxietatea provocatã la
contactul intergrupal poate determina o anxietate mai ridicatã în viitor
ºi dorinþa de evitare a contactului (Plant, 2004).

Chiar dacã acest contact ar avea loc mai des, ºi fãrã anxietate
gratuitã, pentru a reduce prejudecãþile ar trebui ca raportul dintre
numãrul de contacte cu membri ai out-grupului care disipeazã dife-
renþele dintre in-grup ºi out-grup ºi numãrul de contacte cu membri ai
out-grupului care accentueazã aceste diferenþe sã fie foarte mare, ceea
ce este implauzibil într-o situaþie realã (Krueger ºi Rothbart, 1990).

Mai departe, dacã un numãr redus de membri ai in-grupului ar reuºi
sã-ºi schimbe în sens pozitiv atitudinile ºi stereotipurile despre un
out-grup advers, poziþia lor ar putea pãrea antinormativã pentru ceilalþi
membri ai in-grupului ºi, în consecinþã, ar fi percepuþi în termeni mai
negativi ºi ca atipici pentru in-grup (Abrams et al., 2000). Aceastã
ultimã observaþie criticã pare a fi contrazisã de o formulare teoreticã
recentã. Ipoteza contactului extins afirmã cã informaþia conform cãreia
un membru al in-grupului este prieten cu un membru al out-grupului va
schimba în sens pozitiv atitudinile faþã de respectivul out-grup, întrucât
membrul in-grupului reprezintã un exemplu pozitiv pentru norme de
toleranþã intergrupalã, membrul out-grupului infirmã prejudecãþile despre
out-grup în general, iar prietenia intergrupalã dintre cei doi aduce
out-grupul mai aproape de sine (Wright et al., 1997). Oricum, trebuie
specificat cã, deºi articolul publicat de Wright ºi colaboratorii sãi a
inclus patru studii pentru a demonstra efectele pozitive ale contactului
extins, douã dintre acestea au folosit grupuri artificiale, iar douã au
mãsurat atitudinile albilor americani faþã de minoritãþile etnice din
America, adicã au folosit un grup pentru care normele antiprejudecatã
e probabil sã fie destul de puternice. Ne-am putea întreba în ce mãsurã
un astfel de mecanism ar fi eficient în societãþile în care prejudecãþile
sunt normative, unde definirea identitãþii in-grupale include referiri
negative la adresa out-grupului? Un rãspuns recent la aceastã întrebare
a fost oferit de Paolini et al. (2004) care au testat atât ipoteza contactului
normal, cât ºi ipoteza contactului extins, pe douã eºantioane din Irlanda
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de Nord. Rezultatele lor au demonstrat cã atât prieteniile intergrupale
directe, cât ºi cele indirecte dintre catolici ºi protestanþi sunt asociate cu
prejudecãþi mai puþin negative faþã de out-grupul religios advers. Mai
mult, analizele lor sugereazã cã efectele celor douã forme de contact
asupra prejudecãþilor sunt mediate de un mecanism de reducere a
anxietãþii intergrupale. Oricum, pentru a fi eficient la nivel societal,
contactul extins ar trebui sã implice un numãr mare de membri ai
in-grupului despre care ºtim cã au prieteni �în afarã�. Este ceea ce
relevã ºi primele douã studii raportate de Wright et al. (1997): influenþa
contactului indirect asupra atitudinilor devine cantitativ superioarã la
cei care cunosc un numãr mare de prietenii intergrupale.

7.1.1. Rolul moderator al categorizãrii sociale

O altã mare problemã a ipotezei contactului intergrupal este cã se
limiteazã la a descrie ce se poate întâmpla în urma unui contact optim,
dar nu explicã deloc cum anume se produc astfel de efecte ºi de ce.
Recent, Pettigrew (1998) a specificat o serie de procese care pot explica
de ce contactul optim poate îmbunãtãþi relaþiile intergrupale. În primul
rând, în condiþiile obþinerii de noi informaþii despre out-grup,
stereotipurile negative existente pot fi percepute ca neadecvate ºi, în
consecinþã, modificate. În al doilea rând, e posibil ca efectuarea unor
comportamente tolerante sã producã disonanþã cognitivã, iar încercãrile
de reducere a acestei disonanþe vor duce la ameliorarea prejudecãþilor
existente. Un alt factor important este dat de emoþiile pozitive, cum ar
fi de pildã empatia, care pot fi activate de contactul intergrupal. În fine,
în urma contactului se poate modifica ºi percepþia in-grupului, în sensul
�deprovincializãrii� acestuia (Pettigrew, 1998).

Oricum, cele mai multe cercetãri s-au concentrat asupra unui alt
proces care poate modera efectele contactului asupra stereotipurilor ºi
atitudinilor intergrupale. Este vorba de categorizarea socialã. Dupã ce
paradigma grupului minimal (Tajfel et al., 1971) a sugerat cã acest
proces reprezintã o condiþie suficientã pentru producerea discriminãrii
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intergrupale, mulþi cercetãtori au susþinut cã, pentru a îmbunãtãþi percepþia
ºi evaluarea intergrupale, trebuie sã umbrim, sã transcendem sau sã
întretãiem clivajul in-grup-out-grup (Gaertner et al., 2000; Hewstone
et al., 2002).

7.1.1.1. Decategorizarea

Abordarea decategorizãrii propune sã sabotãm distincþia categorialã
dintre in-grup ºi out-grup prin încercarea de a-i convinge pe oameni sã
se gândeascã la ei ca indivizi, nu ca membri ai unui grup. Conform
acestei abordãri, astfel de contacte personalizate vor duce cu timpul la
reducerea pãrtinirii deoarece: (1) îi fac pe oameni sã se bazeze mai
puþin pe informaþii categoriale despre membrii out-grupului ºi mai mult
pe informaþii individualizate ºi (2) duc la perceperea unei mai mari
variabilitãþi grupale. Într-adevãr, Pettigrew (1997) a observat în ancheta
mai sus citatã cã prietenia intergrupalã este puternic corelatã unei
percepþii ºi evaluãri intergrupale mai pozitive, în timp ce Bettencourt et
al. (1992) au demonstrat cã reducerea pãrtinirii a fost mai eficientã
când contactul intergrupal a avut o orientare interpersonalã decât una
centratã pe rezolvarea unor sarcini. Totuºi, se pare cã aceste efecte nu
sunt la fel de intense în toate cazurile. Dimpotrivã, contactul este
mai benefic pentru membrii unor majoritãþi numerice decât pentru
membrii minoritãþilor numerice (Bettencourt et al., 1997), iar acest
lucru se explicã prin proeminenþa categorialã mai ridicatã specificã
membrilor minoritãþilor numerice (Bettencourt ºi Dorr, 1998; Bettencourt
et al., 1999).

Asemãnãtoare personalizãrii este ºi strategia reducerii stereotipurilor
prin schimbarea perspectivei, adicã prin încercarea de a înþelege senti-
mentele ºi gândurile persoanelor aparþinând grupurilor stereotipizate.
Aceastã strategie empaticã s-a dovedit eficientã, persoanele care fac
astfel de eforturi raportând stereotipuri mai reduse atât la nivel conºtient,
cât ºi la nivel inconºtient (Galinsky ºi Moskowitz, 2000, Experimentul
1). Se pare cã aceste efecte sunt mediate de o simbiozã între repre-
zentarea de sine ºi reprezentarea celuilalt, determinate probabil de faptul
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cã ºi observatorul ajunge sã se considere o potenþialã victimã1 (Galinsky
ºi Moskowitz, 2000, Experimentul 2), dar ºi de perceperea nedreptãþii
(Dovidio et al., 2004). Chiar dacã se concentreazã asupra unor indivizi,
ca ºi decategorizarea, schimbarea perspectivei nu rupe individul de
grupul sãu. Din contra, individul este vãzut în continuare ca membru al
acestuia, iar modificarea impresiilor ºi atitudinilor la nivel individual
este apoi generalizatã la nivelul întregului grup.

7.1.1.2. Diferenþierea intergrupalã mutualã

Dimpotrivã, modelul diferenþierii intergrupale mutuale afirmã cã tocmai
acele condiþii postulate de abordarea decategorizãrii ca necesare pentru
reducerea pãrtinirii intergrupale împiedicã, de fapt, generalizarea
efectelor benefice ale personalizãrii de la nivel individual la nivel de
grup (Hewstone, 1996). În schimb, acest model recomandã ca graniþele
categoriale sã fie vizibile în timpul contactului, iar grupurile sã-ºi
recunoascã reciproc punctele tari ºi slabe ºi sã valorizeze la fel de
intens dimensiunile favorabile fiecãrui grup (Hewstone et al., 2002).
Într-adevãr, Brown et al. (1999) au observat cã generalizarea la nivel
grupal s-a fãcut mult mai uºor în condiþiile contactului cu membri tipici
ai out-grupului. Mai mult, proeminenþa apartenenþei grupale a moderat
efectele cantitãþii ºi calitãþii contactului asupra atitudinilor exprimate
faþã de out-grup. Alte cercetãri sugereazã cã, pentru a optimiza efectele
contactului asupra reducerii pãrtinirii grupale, trebuie sã existe condiþii
atât pentru personalizare, cât ºi pentru proeminenþã categorialã (Ensari
ºi Miller, 2002). Mai mult, Dovidio et al. (1998) au arãtat cã pãrtinirea
grupalã a fost eliminatã când grupurile au lucrat pe arii de expertizã
diferite, iar domeniile de expertizã ale fiecãruia au fost apreciate în

1. Fãrã instrucþii speciale care sã cearã oamenilor sã se punã în pielea celor
care suferã de discriminare, se pare cã tendinþa naturalã este sã ne înde-
pãrtãm pe cât posibil din punct de vedere psihologic de aceºtia. Apropierea
dintre sine ºi persoana discriminatã în cadrul experimentelor asupra schim-
bãrii perspectivei pare sã se producã pentru cã instrucþiunile experimentale
inhibã aceastã tendinþã generalã, producând mai multe gânduri despre sine
(Davis et al. 2004).
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mod egal, aducând astfel dovezi în sprijinul celui de-al doilea postulat
al modelului diferenþierii intergrupale mutuale.

7.1.1.3. Recategorizarea

O altã alternativã este datã de modelul identitãþii in-grupale comune,
care recomandã depãºirea distincþiei categoriale dintre in-grup ºi out-grup
prin aderarea membrilor acestor grupuri la o categorie supraordonatã.
Când oamenii percep situaþia în termenii unui �noi� care include ºi
membrii out-grupului, aceºtia din urmã sunt aduºi mai aproape de sine
ºi evaluaþi mai pozitiv, ceea ce conduce la reducerea stereotipurilor ºi
atitudinilor negative (Gaertner et al., 1996; Gaertner et al., 1989;
Wohl ºi Branscombe, 2005), precum ºi la comportamente intergrupale
mai pozitive (Dovidio et al., 1997). Mai mult, datele experimentale
aratã cã efectul contactului asupra pãrtinirii grupale este mediat de
categorizarea în termenii unei identitãþi comune (Dovidio et al., 1997;
Gaertner et al., 1999; Gaertner et al., 1990).

Aceastã strategie de schimbare a stereotipurilor este în acord cu
teoria auto-categorizãrii, conform cãreia existã trei niveluri funda-
mentale de autocategorizare: individual (când ne privim pe noi înºine
ca persoane particulare), social (când ne privim ca membri ai diverselor
grupuri sociale) ºi uman (când ne privim ca membri ai speciei umane).
Categorizarea la nivel social creeazã o opoziþie între in-grupuri ºi
out-grupuri. Aceastã opoziþie este importantã, întrucât, când o anumitã
categorie socialã cãreia îi aparþinem este proeminentã cognitiv, gândurile,
sentimentele ºi comportamentele noastre sunt dictate de reprezentarea
cognitivã a acesteia. De exemplu, dacã identitatea naþionalã a unui
român include o relaþie conflictualã între români ºi maghiari, atunci
când se gândeºte la el ca român stereotipurile faþã de maghiari vor fi
mai negative. Pe de altã parte, dacã acelaºi român se priveºte ca
european (identitate supraordonatã, care include atât pe români, cât ºi
pe maghiari, ºi este privitã ca tolerantã) atunci stereotipurile sale faþã de
maghiari vor fi mai puþin negative. Am dat acest exemplu întrucât el
este sprijinit de date empirice. Într-un experiment în care am amorsat
mai multe niveluri de categorizare socialã a românilor (local, regional,
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naþional, supranaþional) am observat cã atitudinile faþã de maghiari au
fost cel mai puþin negative la acei participanþi cãrora le-a fost amorsatã
identitatea europeanã. Într-un alt studiu, în care am observat, de asemenea,
o relaþie pozitivã între identificarea europeanã a românilor ºi felul în
care îi percep pe maghiari, analizele mediaþionale au sugerat cã aceastã
relaþie este mediatã de valorile prosociale asociate acestei identitãþi
(e.g., toleranþã intergrupalã) (Cernat, 2005c). De observat cã modelul
identitãþii comune elaborat de Gaertner ºi colegii sãi se concentreazã
doar asupra apropierii dintre sine ºi membrii in-grupului în condiþiile
creãrii unei identitãþi supraordonate, pe când teoria lui Turner ºi a
colegilor sãi se ocupã ºi de felul în care reprezentarea categoriei supra-
ordonate poate schimba percepþia intergrupalã. Aceastã diferenþã are
implicaþii importante: în timp ce modelul identitãþii comune necesitã
existenþa unei identitãþii supraordonate pentru a modifica în bine
stereotipurile integrupale, teoria autocategorizãrii sugereazã cã acestea
pot fi modificate ºi la nivelul unei identitãþi sociale obiºnuite, dacã
aceasta este asociatã unor norme ºi valori care descurajeazã stereotipi-
zarea ºi discriminarea intergrupalã.

7.1.1.4. Întretãierea categorialã

În fine, o altã abordare a încercat reducerea pãrtinirii grupale prin
întretãierea a douã sau mai multe categorii sociale, adicã prin încercarea
de a-i face pe oameni conºtienþi de faptul cã sunt membri ai mai multor
categorii sociale (Urban ºi Miller, 1998). Intuitiv, aceastã abordare pare
mai apropiatã de realitatea socialã, unde oamenii aparþin simultan mai
multor grupuri sociale ºi sunt sensibili la asemenea informaþii chiar ºi
în societãþi marcate de conflict, unde, din punct de vedere teoretic, ar
trebuie sã prevaleze o singurã dimensiune (Crisp, Hewstone ºi Cairns,
2001). Totuºi, cercetãrile empirice sugereazã cã întretãierile categoriale
nu reduc pãrtinirea grupalã comparativ cu monocategorizãrile, dar
efectele lor pot fi benefice, comparativ cu out-grupurile duble (Hewstone
et al., 2002). Metaanaliza efectuatã de Urban ºi Miller (1998) a arãtat
cã, în cadrul studiilor conduse din prisma paradigmei încruciºãrii
categoriale, personalizarea ºi stãrile afective pozitive au redus pãrtinirea
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grupalã, în timp ce încãrcarea cognitivã a determinat evaluarea þintelor
încruciºate în termeni mai apropiaþi de evaluarea þintelor dublu-out-grup
decât a celor dublu-in-grup.

7.2. Influenþa socialã

Deºi autori ca Lewin, Festinger, Asch, sau Sherif au subliniat încã de
acum mai bine de o jumãtate de secol importanþa influenþei sociale în
modificarea credinþelor ºi atitudinilor oamenilor, cercetãrile ulterioare
au ignorat în mare parte aceste idei. Parþial, acest lucru se explicã prin
succesul pe care l-a avut filonul alternativ, deschis de ipoteza contactului
intergrupal direct, dar un rol esenþial îl are ºi faptul cã majoritatea
cercetãrilor contemporane asupra stereotipurilor sociale s-au centrat
asupra funcþiilor de eficienþã ºi predicþie a categorizãrii sociale (Macrae
ºi Bodenhausen, 2001), deci asupra unor funcþii intrapersonale, care
probabil sunt mai puþin aplicabile felului în care opereazã influenþa
socialã. Aºa se poate explica de ce majoritatea studiilor asupra influenþei
sociale vin dinspre perspective teoretice care iau în cont ºi funcþii
interpersonale ale categorizãrii sociale, cum ar fi de pildã comunicarea.
Astfel de cercetãri sunt conduse din perspectiva abordãrii identitãþii sociale
(Haslam ºi Wilson, 2000; Haslam et al., 1998a; Haslam et al., 1998b;
Haslam et al., 1996), social evoluþioniste (Schaller ºi Conway, 1999;
Schaller et al., 2002) sau a teoriei comunicãrii (Lowery et al., 2001).

Patru cercetãri recente au studiat modul în care percepþia ºi evaluarea
intergrupalã sunt influenþate de percepþia consensului grupal asupra
stereotipurilor. Astfel, Wittenbrink ºi Henly (1996, Experimentul 3) au
oferit unor participanþi cu nivel ridicat sau scãzut al prejudecãþii despre
africano-americani informaþii despre faptul cã alþi indivizi cred cã
africano-americanii prezintã un numãr mare sau redus de caracteristici
negative, observând cã participanþii cu atitudini adverse puternice au
evaluat mai negativ pe africano-americani când au auzit cã alþii consi-
derã cã africano-americanii au o proporþie ridicatã de caracteristici
negative decât când au auzit cã alþii considerã invers. Haslam et al.
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(1996) au cerut unor participanþi australieni sã estimeze procentajul de
australieni ºi americani care posedã anumite trãsãturi, iar apoi au fost
informaþi cã membrii in-grupului sau ai unui out-grup cu preconcepþii
nu sunt de acord cu opinia lor în privinþa trãsãturilor americanilor ºi
australienilor. Ca urmare a acestui feedback, participanþii ºi-au modi-
ficat opiniile iniþiale, astfel încât sã fie mai asemãnãtoare celor exprimate
de membrii in-grupului ºi mai diferite de cele exprimate de membrii
out-grupului indezirabil.

Stangor et al. (2001) au obþinut rezultate similare. Când participanþii
lor au aflat cã alþi membri ai in-grupului cred altceva decât ei despre
caracteristicile africano-americanilor, aceºtia ºi-au modificat stereotipurile,
astfel încât sã fie mai asemãnãtoare celor susþinute de majoritatea
in-grupului. Aceste modificãri s-au dovedit a fi informaþionale mai
degrabã decât normative, întrucât ele au fost observate ºi la o sãptãmânã
dupã prezentarea feedback-ului. În schimb, când feedback-ul despre
stereotipurile susþinute de ceilalþi membrii ai in-grupului a confirmat
stereotipurile iniþiale ale participanþilor, acestea au devenit mai rezis-
tente, fiind mai greu de modificat ulterior.

Sechrist ºi Stangor (2001) au explorat procesele psihologice implicate
în schimbarea stereotipurilor ca urmare a informaþiei despre consensul
in-grupului asupra acestor constructe. Experimentele lor au arãtat cã
informaþia despre consensul social modificã stereotipurile ºi atitudinile
sociale ºi întãreºte legãtura dintre atitudini ºi comportamente. Un rol
important pare sã îl aibã faptul cã informaþia despre consensul in-grupului
asupra stereotipurilor despre out-grupuri creºte accesibilitatea acestora.

7.3. Mecanisme psihologice
ale modificãrii stereotipurilor

Rothbart (1981) a propus existenþa a douã modele de schimbare a
stereotipurilor. Modelul incremental susþine cã modificarea stereotipurilor
se face progresiv, pe mãsurã ce actorii sociali iau contact cu informaþii
care le contrazic stereotipurile despre grupurile sociale. Pe de altã
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parte, modelul conversiei susþine cã acest proces poate fi mai puþin
continuu, informaþia contrastereotipicã acþionând dupã ce atinge un nivel
critic de acumulare, care determinã modificarea bruscã a stereotipurilor.
Mulþi autori trateazã subtipizarea ca proces al modificãrii stereotipurilor,
însã, având în vedere cã principalul efect al subtipizãrii este salvarea
stereotipurilor existente prin excluderea psihologicã a devianþilor, acest
proces a fost tratat în detaliu în secþiunea despre menþinerea stereotipu-
rilor. Mecanismul alternativ al subgrupãrii pare mai potrivit pentru a fi
etichetat ca proces care conduce la modificarea stereotipurilor ºi este
mai apropiat de felul în care Brewer et al. (1981) au înþeles iniþial
subtipizarea.

Spre deosebire de modelul conversiei, care a fost în mai puþinã
mãsurã studiat, modelul incremental este sprijinit puternic de o viziune
a stereotipurilor ca structuri cognitive bazate pe exemplarele observate
ale categoriilor sociale (Smith ºi Zárate, 1992) ºi este în mai mare
mãsurã studiat empiric. Conform acestui model, stereotipurile se schimbã
de fiecare datã când întâlnim un nou exemplar al unui grup social, sau
de fiecare datã când extragem din memorie un alt exemplar. Ceea ce
este de asemenea în armonie cu ipoteza contactului direct, care presupune
cã încurajarea cunoaºterii membrilor out-grupului poate, în anumite
condiþii, sã conducã la generalizarea experienþelor pozitive cu membrii
out-grupului la nivelul întregului grup.

Numeroase cercetãri par sã confirme aceastã prezumþie teoreticã.
Rudman et al. (2001) au mãsurat atitudinile ºi stereotipurile unor
studenþi faþã de africano-americani, la începutul ºi la sfârºitul unui
semestru în care au avut un seminar despre problematica prejudecãþilor
cu un profesor africano-american, ºi au observat o reducere semnifica-
tivã a atitudinilor ºi stereotipurilor negative faþã de africano-americani.
Dasgupta ºi Greenwald (2001) au arãtat cã expunerea la exemplarele
unei categorii poate afecta diferenþial nivelul explicit ºi implicit al
atitudinilor rasiale. Ei au prezentat unor participanþi combinaþii de poze
reprezentând africano-americani admiraþi ºi albi nepopulari sau afri-
cano-americani nepopulari ºi albi populari, observând cã primii au
raportat ulterior o preferinþã mai redusã pentru albi, dar numai la nivel
implicit.
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Desigur, conform modelului exemplarelor, schimbarea stereotipurilor
nu se face în mod necesar într-o direcþie pozitivã, oamenii intrând în
contact ºi cu exemplare care efectueazã comportamente negative. Astfel,
Henderson-King ºi Nisbett (1996) au observat cã participanþii care au
avut o interacþiune negativã cu un africano-american sau care numai au
auzit de un comportament stereotipic al unui africano-american au
oferit mai multe rãspunsuri stereotipice ulterior. De fapt, dupã cum
atestã cercetãrile citate în secþiunea despre menþinerea stereotipurilor,
oamenii sunt adesea mai dispuºi sã generalizeze experienþele cu exem-
plarele stereotipice decât pe cele cu exemplarele contrastereotipice.
Rothbart ºi John (1985) au susþinut cã judecãþile despre atributele unui
grup sunt determinate de atributele exemplarelor respectivului grup,
care sunt cel mai activate de eticheta categorialã. Oricum, pe mãsurã ce
aceste exemplare sunt mai contrastereotipice, activarea lor de cãtre
eticheta categorialã devine mai improbabilã. Rothbart (1996) a citat
numeroase studii care demonstreazã cã, într-adevãr, exemplarele tipice
ale unei categorii sunt mai uºor accesate din memorie ºi au mai mari
ºanse sã modifice stereotipurile asociate categoriei decât exemplarele
atipice, ceea ce e în conformitate cu modelul subtipizãrii, care susþine
cã izolarea funcþionalã a membrilor devianþi ai unui grup serveºte la
menþinerea stereotipurilor.

Oricum, în ciuda acestui mecanism de susþinere a stereotipurilor, se
pare cã reprezentãrile bazate pe exemplare sunt mai favorabile reducerii
stereotipurilor decât reprezentãrile prototipice. Mullen et al. (2002) au
prezentat participanþilor un set de pahare ºi i-au încurajat sã îºi formeze
reprezentãri pe bazã de exemplare sau prototipice. În primul caz,
instrucþiunile experimentale cereau participanþilor sã fie atenþi la fiecare
pahar în parte, pe când în al doilea caz aceºtia trebuiau sã încerce sã se
gândeascã la paharul tipic sau mediu. Într-adevãr, mãsurãtorile ulte-
rioare au relevat cã participanþii ºi-au format reprezentãri bazate pe
exemplare pentru primul set de instrucþiuni, dar reprezentãri prototipice
pentru al doilea set de instrucþiuni. Partea mai importantã a experi-
mentelor a constat însã când, dupã faza de antrenament �exemplar� sau
�prototipic�, participanþilor le-au fost prezentate informaþii despre gru-
puri sociale, sub formã de liste de trãsãturi (Experimentul 1), fotografii
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reprezentând feþele unor bãrbaþi albi (Experimentul 2) sau persoane
aparþinând unor populaþii tribale (Experimentul 3). Rezultatele au arãtat
cã, de fiecare datã, participanþii au fost mai puþin stereotipici ºi mai
puþin negativi în evaluãrile lor ºi au avut reprezentãri cognitive mai
complexe despre grupurile-þintã dacã înainte au fost încurajaþi sã-ºi
formeze reprezentãri cognitive pe bazã de exemplare, decât atunci când
au fost încurajaþi sã-ºi dezvolte reprezentãri prototipice.

Pe de altã parte, Esses ºi Dovidio (2002) au susþinut cã modificarea
stereotipurilor depinde ºi de natura (cognitivã sau emoþionalã) con-
tactului cu membrii altor grupuri. Participanþii care au fost instruiþi sã
se concentreze asupra emoþiilor lor când au vizionat o casetã video
prezentând comportamente discriminatorii faþã de un negru, comparativ
cu cei instruiþi sã se concentreze asupra gândurilor lor, s-au arãtat
dispuºi în mai mare mãsurã sã interacþioneze cu negri, iar acest efect a
fost mediat de modificarea emoþiilor lor faþã de negri.
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8. Mãsurarea stereotipurilor

Este greu de supraapreciat importanþa mãsurãrii în psihologie.
Mãsurarea este conceptul care explicã celebra maximã conform cãreia
psihologia are un trecut îndelungat dar, o istorie scurtã: deºi speculaþii
asupra naturii proceselor ºi structurilor psihologice s-au fãcut încã din
Antichitate ºi au continuat în Evul Mediu ºi în epoca modernã, psihologia
ca disciplinã ºtiinþificã a debutat abia în momentul în care speculaþiile
teoretice au fost corelate cu mãsurarea reacþiilor psihofiziologice ºi
psihologice ale oamenilor.

Situaþia este similarã ºi în cazul psihologiei percepþiei intergrupale.
Cu toate cã studii asupra stereotipurilor au fost efectuate încã de la
începutul secolului XX, se considerã cã studiul ºtiinþific al acestora
începe cu adevãrat abia odatã cu celebra cercetare a lui Katz ºi Braly din
1933, care a mãsurat pentru prima datã stereotipurile sociale.

Ulterior, metodele de mãsurare a stereotipurilor s-au diversificat
considerabil, în unele cazuri teorii ºi modele noi stimulând crearea unor
noi metode de mãsurare, în alte cazuri, cercetãrile fiind stimulate de
introducerea unor noi metode de mãsurare a stereotipurilor. De exemplu,
emergenþa literaturii asupra aspectelor automate ale cogniþiei umane a
condus la crearea unor metode ca sarcina de decizie lexicalã. Pe de altã
parte, crearea testului asociaþiilor implicite, folosit în prezent la scarã
largã de psihologi pentru a evalua aspectele automate ale stereotipurilor
ºi atitudinilor sociale, a condus la elaborarea unei teorii unificate a
stereotipurilor, atitudinilor, stimei de sine ºi conceptului de sine (Greenwald
et al. 2002).
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Cea mai importantã clasificare a metodelor de evaluare a stereotipurilor
ºi atitudinilor sociale face o distincþie între metode directe sau explicite
ºi metode indirecte sau implicite de evaluare. Prima categorie foloseºte
rãspunsuri deschise ºi vizeazã nivelul conºtient al stereotipurilor ºi
atitudinilor sociale, pe când cea de-a doua se foloseºte îndeosebi de
timpul de reacþie ºi vizeazã nivelul automat al stereotipurilor ºi atitudi-
nilor sociale. În mod obiºnuit, în primul caz oamenii sunt rugaþi sã
specifice atributele stereotipice ale unei categorii sociale ºi ei oferã
aceste rãspunsuri în scris, specificând sau evaluând respectivele atribute.
În al doilea caz, li se cere sã rãspundã cât mai repede la anumiþi stimuli,
iar stereotipurile lor sunt inferate indirect, de obicei pe baza timpilor de
reacþie la respectivii stimuli. Metode ca evaluarea, alegerea ºi generarea
atributelor intrã la categoria metodelor directe, pe când metode ca
sarcina de decizie lexicalã sau testul asociaþiilor implicite aparþin familiei
metodelor indirecte.

8.1. Metode directe

8.1.1. Alegerea atributelor

8.1.1.1. De la grupuri la trãsãturi

Aceastã procedurã a fost introdusã de Katz ºi Braly în faimosul lor
studiu asupra stereotipurilor pe care americanii (studenþii de la Princeton)
le au despre 10 grupuri naþionale ºi etnice. În cadrul acestui studiu,
Katz ºi Braly au selectat 100 de participanþi, cãrora le-au prezentat o
listã cu 84 de trãsãturi de personalitate. Sarcina participanþilor a fost sã
aleagã acele trãsãturi care li se par cele mai tipice pentru fiecare grup
în parte. Ei puteau alege oricâte trãsãturi considerau cã sunt necesare
pentru o caracterizarea adecvatã a grupului-þintã ºi aveau posibilitatea
sã specifice alte trãsãturi decât cele trecute pe listã, dacã credeau cã este
cazul. Dupã încheierea primei faze, participanþii erau rugaþi sã facã din
nou o selecþie, anume sã aleagã dintre trãsãturile deja selectate cele mai



213MÃSURAREA STEREOTIPURILOR

tipice cinci trãsãturi pentru fiecare dintre cele 10 grupuri. Faptul cã 84%
dintre participanþi i-au privit pe negri ca superstiþioºi sau 79% i-au
privit pe evrei ca ºireþi reprezintã procentul participanþilor care au ales
superstiþia sau ºiretenia ca una dintre cele mai tipice cinci trãsãturi
pentru aceste grupuri etnice.

De asemenea, întrucât Katz ºi Braly au fost interesaþi ºi de natura
consensualã a stereotipurilor, ei au calculat ºi un index al uniformitãþii
stereotipurilor care putea merge de la 2,5 la 42, unde 2,5 reprezenta
numãrul de trãsãturi necesare pentru a explica 50% dintre trãsãturile
atribuite de 100 de participanþi într-un consens perfect, iar 42 numãrul
de trãsãturi necesare pentru a explica 50% dintre trãsãturi în cazul unei
distribuþii aleatoare a rãspunsurilor oferite de 100 de participanþi. Cu
alte cuvinte, cu cât acest indice era mai mic, cu atât consensul asupra
stereotipurilor unui grup era mai ridicat. Cel mai mare consens în
cadrul studiului lui Katz ºi Braly a fost observat în privinþa negrilor
(4,6), iar cel mai redus în privinþa turcilor (15,9). Acest ultim rezultat
a fost relevant pentru relaþia pe care Katz ºi Braly au încercat sã o
demonstreze între atitudinile grupale (prejudecãþi) ºi stereotipuri. Întrucât
participanþii au exprimat cele mai negative atitudini faþã de negri ºi
turci, iar aceste grupuri au ocupat primul ºi respectiv ultimul loc în
privinþa stereotipizãrii consensuale, cei doi autori au concluzionat cã
natura pozitivã sau negativã a atitudinilor grupale nu are legãturã cu
consensualitatea stereotipurilor.

Metoda alegerii atributelor a fost criticatã pentru cã obligã subiecþii
sã aleagã un stereotip chiar dacã nu îl au. Ca urmare, rezultatele obþinute
în urma unor astfel de studii ar reflecta mai degrabã percepþia stereotipu-
rilor culturale despre un anume grup etnic sau naþional decât stereotipurile
personale ale oamenilor. Iar studiile Patriciei Devine (1989; Devine ºi
Elliot, 1995) au demonstrat importanþa distincþiei între stereotipurile
personale ºi stereotipurile culturale: în timp ce oamenii sunt de acord
asupra consensului stereotipurilor culturale, indiferent de nivelul lor de
prejudecatã, cei cu nivel scãzut de prejudecatã sunt mult mai puþin
dispuºi sã susþinã aceste stereotipuri decât cei cu nivel ridicat de
prejudecatã.
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Alternativ, e posibil ca stereotipurile sã fie generate ad-hoc, pe baza
unor informaþii despre grupul-þintã care sunt consensuale în cultura
respondenþilor. De exemplu, dacã cerem unor participanþi sã evalueze
stereotipurile despre argentinieni, chiar dacã ei nu au stereotipuri despre
acest grup naþional, pe baza a ceea ce ºtiu despre Argentina ºi despre
anumite exemplare aparþinând acestui grup ei pot induce anumite credinþe
despre trãsãturile argentinienilor în general, fãrã a subscrie foarte
puternic la aceste stereotipuri, ci mai degrabã pentru a rezolva sarcina
experimentalã.

Interesant, studiile ulterioare, care s-au folosit de aceastã metodã de
mãsurare a stereotipurilor, au raportat faptul cã unii subiecþi au refuzat
sã efectueze sarcina experimentalã (Gilbert, 1951, apud Schneider,
2004). Ceea ce implicã un alt neajuns al metodei alegerii atributelor,
anume faptul cã stereotipurile evaluate prin aceastã modalitate pot sã nu
fie importante pentru felul în care oamenii se gândesc cu adevãrat la
grupurile sociale în viaþa de zi cu zi.

În fine, un alt aspect criticat al metodei alegerii atributelor îl reprezintã
faptul cã ignorã diferenþele individuale în privinþa susþinerii stereotipurilor,
concentrându-se exclusiv asupra naturii lor consensuale.

Unii autori au încercat sã corecteze o parte dintre insuficienþele
metodei alegerii atributelor, cerând participanþilor sã aleagã acele trãsã-
turi care apar mai frecvent într-un grup decât în altul. Însã ºi aceastã
metodã forþeazã mâna participanþilor, întrucât ei trebuie sã aleagã între
douã frecvenþe, deºi cred cã acestea sunt foarte apropiate ºi stereotipice.
De exemplu, dacã tu crezi cã 62% dintre francezi ºi 67% dintre
români sunt creativi vei alege creativitatea pentru români, dar de aici
nu rezultã cã apreciezi aceastã trãsãturã ca non-stereotipicã pentru
francezi. În plus, metoda te obligã sã oferi un rãspuns stereotipic
chiar dacã percepi trãsãtura ca non-stereotipicã pentru ambele grupuri
comparate. Dacã în exemplul de mai sus procentele ar fi de 12% ºi
15%, ar trebui oricum sã alegi un grup ca având o frecvenþã mai mare
a indivizilor creativi.
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8.1.1.2. De la trãsãturi la grupuri

Centers (1951, apud Schneider, 2004) a propus o inversare a metodei
alegerii atributelor. Dupã ce participanþilor li se prezintã lista cu cele 84
de trãsãturi, în loc sã aleagã trãsãturile cele mai tipice pentru un anumit
grup, ei trebuie sã procedeze exact pe dos, anume sã aleagã grupul care
e cel mai probabil sã posede trãsãtura respectivã. Cu alte cuvinte,
metoda lui Katz ºi Braly oferã grupul, ºi participanþii aleg cele mai
tipice trãsãturi ale acestuia, în timp ce metoda lui Centers oferã trãsã-
turile, iar participanþii trebuie sã aleagã grupurile care au cele mai mari
ºanse sã fie caracterizate de respectivele trãsãturi.

Cercetãrile lui Centers, precum ºi cele ulterioare, au relevat cã
trãsãturile care în mod obiºnuit sunt alese ca tipice pentru un anumit
grup au valoare diagnosticã ridicatã, adicã participanþii aleg de mai
multe ori grupul asociat în mod tipic acestora decât o fac în cazul altor
trãsãturi, mai puþin tipice. Ceea ce sugereazã cã principalul avantaj al
metodei inversãrii atributelor este cã poate funcþiona ca o tehnicã de
validare a stereotipurilor existente pentru un anumit grup (Schneider, 2004).

8.1.2. Evaluarea atributelor

8.1.2.1. Mãsurarea tendinþei centrale

O altã modalitate de mãsurare a stereotipurilor constã în a cere partici-
panþilor ca, în loc sã aleagã cele mai stereotipice trãsãturi ale unui grup,
sã evalueze în ce mãsurã fiecare trãsãturã se aplicã unui anumit grup.
Cel mai simplu mod de a implementa aceastã metodã este prin folosirea
unor scale tip Likert. Participanþilor li se prezintã o serie de trãsãturi ºi
trebuie sã decidã în ce mãsurã fiecare trãsãturã caracterizeazã un anumit
grup ºi sã aloce o valoare în acest sens. De exemplu, se poate prezenta
o scalã ce merge de la 1 (îi caracterizeazã extrem de puþin) pânã la 9
(îi caracterizeazã extrem de mult), iar rãspunsurile la o astfel de
scalã se pot prelucra apoi foarte uºor din punct de vedere statistic, fiind



216 PSIHOLOGIA STEREOTIPURILOR

mult mai maleabile ºi mai utile decât cele obþinute pe baza metodei
alegerii atributelor.

Oricum, o parte dintre neajunsurile metodei alegerii atributelor se
aplicã ºi metodei evaluãrii atributelor, cum ar fi de pildã faptul cã: 1.
participanþilor li se oferã liste cu trãsãturi alese de experimentatori ºi
astfel se pot pierde trãsãturi importante, care altfel ar putea fi generate
de cãtre subiecþi, dar care nu sunt incluse în lista experimentalã; 2.
trãsãturile non-stereotipice pot fi evaluate extrem (Schneider, 2004).

Existã o serie de variaþiuni ale metodei evaluãrii atributelor. Gardner
(1973, apud Schneider, 2004) a propus metoda diferenþiatorului stereotipic,
inspiratã din diferenþiatorul semantic al lui Osgood. Spre deosebire de
diferenþiatorul Osgood, unde participanþii au de ales între termeni
bipolari evaluativi (de exemplu: atractiv-neatractiv, bun-rãu etc.), dife-
renþiatorul Gardner presupune evaluarea unor termeni bipolari reprezentând
trãsãturi. La fel ca în cazul diferenþiatorului Osgood, evaluarea se face
pe o scalã ce merge de la 1 (e.g., leneº) la 7 (e.g., harnic). Scorul
efectiv la fiecare atribut nu reprezintã gradul de stereotipizare în sine.
Dimpotrivã, acest scor este comparat statistic cu mijlocul scalei ºi dacã
deviazã semnificativ faþã de valoarea 4, atunci se concluzioneazã cã
respectivul atribut este stereotipic pentru grupul-þintã. Mai departe,
acele trãsãturi care se abat cel mai mult de la punctul de mijloc al scãrii
sunt alese ca reprezentând stereotipul grupului evaluat. Numãrul acestor
trãsãturi nu se stabileºte pe baza unui algoritm exact, ci pe baze
subiective, ºi are de obicei 10 trãsãturi.

Brigham (1971, apud Schneider, 2004) a propus o metodã diferitã,
care nu se bazeazã pe natura consensualã a stereotipurilor, ci pe gradul
în care indivizii sunt dispuºi sã susþinã un anumit stereotip. Din punctul
de vedere al acestui autor, important în cazul stereotipurilor este faptul
cã ele reprezintã generalizãri nejustificabile. Aceste generalizãri pot fi
înþelese în termeni de direcþionalitate (spui cã majoritatea membrilor
unui grup sunt agresivi, când de fapt ei nu sunt aºa) sau de amplitudine
(afirmi cã aproape toþi membrii unui grup posedã o anumitã trãsãturã
când de fapt numai 50% o posedã). Or, metoda lui Katz ºi Braly nu oferã
nici un fel de informaþii despre stereotipuri ca generalizãri nejustifi-
cabile. În consecinþã metoda sa presupune atribuirea unor procente care
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reprezintã proporþia de membri ai unui anumit grup social despre care
participantul considerã cã posedã o trãsãturã de personalitate. Conform
acestei metode, un rãspuns este stereotipic dacã depãºeºte un anumit
prag (de exemplu, peste 80% sau sub 20%, cum a sugerat Brigham) sau
dacã procentul unui grup este mai mare decât al altui grup similar.
Raþionamentul din spatele acestor criterii este cã nu existã grupuri atât
de uniforme încât sã justifice atribuirea unui procent aºa de ridicat sau
mai ridicat decât al altui grup similar ºi cã factorul care determinã
asemenea rãspunsuri nu poate fi decât un nivel înalt al prejudecãþilor
faþã de grupul þintã. Un alt indice al stereotipizãrii l-ar putea reprezenta
devierea de la media eºantionului cu mai mult de una sau douã abateri,
standard, sau chiar devierea faþã de propriile standarde de acceptabilitate
(Schneider, 2004).

Însã ºi astfel de mãsurãtori, care se bazeazã pe extremitate, au
limitele lor, fiind prea restrictive ºi prea dependente de felul în care
înþelegem limitele rezonabile ale stereotipizãrii. De exemplu, acelaºi
procentaj ridicat ar fi privit ca indicând un stereotip, într-o culturã care
are intervale mai reduse pentru ceea ce e acceptabil sã atribui altor
grupuri, sau ca non-stereotipic, într-o culturã care are intervale mai largi.

McCauley ºi Stitt (1978) au fost ºi ei de acord cu Brigham cã nu este
relevant sã privim stereotipurile ca reprezentând un consens între membrii
unui grup în ceea ce priveºte atributele pe care le au membrii unui alt
grup. Însã, spre deosebire de Brigham, ei au preferat sã vadã trãsãturile
ca stereotipice pentru un anumit grup dacã acestea diferenþiau grupul
respectiv de un alt grup. Cu alte cuvinte, nu trebuie sã raportãm
atributele pe care oamenii le atribuie unui grup la propriile lor standarde
sau la cele ale grupului, ci la atributele despre care ei cred cã sunt tipice
pentru un alt grup, stereotipurile având o naturã comparativã.

Dacã un individ considerã cã 57% dintre români ºi 36% dintre
maghiari sunt sociabili, raportul de 1,58 ar arãta cã pentru acest individ
sociabilitatea este stereotipicã pentru români în raport cu maghiarii.
Dacã acest raport ar fi unul dintr-o serie de rapoarte obþinute pentru
mai multe persoane, atunci media lor ar reprezenta un indice al consen-
sualitãþii. Un raport mediu mai mare decât cifra 1 ar indica o valoare
stereotipicã a acestor trãsãturi la nivelul grupului, iar numãrul total al
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trãsãturilor pentru care valoarea raportului este mai mare decât 1 ar
reprezenta stereotipul grupului. Cea mai importantã problemã a acestei
metode ce ia în considerare raportul atribuirilor stereotipice pentru
grupuri diferite este cã nu aduce nimic în plus din punct de vedere
informativ ºi predictiv faþã de metoda procentajelor (Krueger, 1996).

Alþi autori preferã sã evalueze ºi componenta evaluativã a stereotipurilor.
Pentru a realiza acest lucru Eysenk ºi Crown (1948, apud Eagly ºi
Mladinic, 1989) au numãrat pur ºi simplu câte trãsãturi pozitive ºi câte
trãsãturi negative au fost alese de cãtre participanþi pentru un anumit
grup social. Eagly ºi Mladinic (1989) au complicat aceastã procedurã.
Dupã ce participanþii au generat trãsãturile pe care le-au considerat
necesare pentru a caracteriza patru grupuri sociale, ei au ales pentru
fiecare trãsãturã procentul de membri ai unui grup care o posedã ºi apoi
au evaluat cât de pozitive sau de negative sunt aceste trãsãturi. Pe baza
rezultatelor obþinute în acest mod, Eagly ºi Mladinic au calculat un
index evaluativ pentru fiecare grup studiat, formula de calcul fiind datã
de produsul dintre suma procentajelor ºi suma evaluãrilor pentru toate
trãsãturile incluse în studiu.

8.1.2.2. Mãsurarea variabilitãþii stereotipurilor

Dacã mãsurile de mai sus se adreseazã mediei sau tendinþei centrale a
stereotipurilor, metodele pe care le voi descrie în continuare se adreseazã
mãsurãrii unui alt aspect esenþial al stereotipurilor ºi anume variabi-
litatea lor.

Linville et al. (1989) au folosit în acest sens o metodã care le cere
participanþilor sã se gândeascã la 100 de membri oarecare ai unui grup
ºi apoi sã-i distribuie în ºapte categorii în funcþie de gradul în care
posedã o anumitã trãsãturã. De exemplu câþi dintre ei sunt extrem de
inteligenþi, foarte inteligenþi etc. Pe baza distribuþiilor astfel obþinute,
aceºti autori au calculat ulterior douã valori despre care au crezut cã
sunt esenþiale pentru perceperea variabilitãþii grupale. Este vorba despre
diferenþierea atributelor, adicã probabilitatea de a distinge membrii
unui grup pe baza unei anumite trãsãturi ºi perceperea variabilitãþii,
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înþeleasã ca percepþia variabilitãþii membrilor unui grup în funcþie de o
anumitã trãsãturã.

Probabilitatea diferenþierii atributelor este datã de formula:

.1P 2
imP,1id =−= Ó

Probabilitatea diferenþierii în termenii unei trãsãturi a doi indivizi
extraºi la întâmplare dintr-un grup social este datã de Pd. Aceastã
probabilitate ia valoare minimã când acelaºi nivel al unei trãsãturi este
atribuit tuturor membrilor unui grup (când toþi cei 100 de membri ai
unui grup sunt consideraþi, de exemplu, foarte inteligenþi) ºi valoare
maximã când fiecare atribut este atribuit în proporþii egale membrilor
grupului. În acest caz, probabilitatea este cu atât mai mare cu cât
numãrul nivelurilor atributelor este mai ridicat, însã de la aproximativ
9 atribute în plus creºterea este doar asimptoticã. Desigur, este puþin
probabil ca oamenii sã foloseascã în mod spontan un numãr foarte
ridicat de niveluri.

Pe de altã parte, perceperea variabilitãþii este calculatã ca:

( ) ,MXV 2
imPi,1iar −Σ= =

unde M reprezintã percepþia mediei distribuþiei ºi este datã de:

.XM imPi,1i== Ó

La fel ca perceperea diferenþierii, perceperea variabilitãþii ia valoare
minimã când acelaºi nivel al unei trãsãturi este atribuit întregului grup,
cu alte cuvinte când probabilitatea unui nivel este maximã, iar toate
probabilitãþile celorlalte niveluri sunt nule. În schimb, perceperea variabi-
litãþii este maximã când nivelurile maxim ºi minim ale trãsãturii au
probabilitãþi egale, cu valoare de 0,5, cu alte cuvinte atunci când
jumãtate dintre membrii unui grup sunt consideraþi ca posedând nivelul
maxim al atributului prin prisma cãruia sunt judecaþi, iar cealaltã
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jumãtate, ca posedând nivelul minim. Spre deosebire de perceperea
diferenþierii, a cãrei valoare maximã depindea de nivelul atributelor,
perceperea variabilitãþii depinde de valorile maxime ºi minime ale
atributelor, nu de numãrul nivelurilor acestora.

Park ºi Judd (1990) au criticat metoda lui Linville, întrucât, deºi
teoretic atractivã, în practicã participanþii devin prea preocupaþi ca
totalul sã fie de 100 de membri, atenþia lor fiind astfel deviatã de la
sarcina propriu-zisã. În consecinþã, Park ºi Judd au transformat aceastã
sarcinã, în locul distribuirii celor 100 de membri imaginari ai unui grup
ei cerând subiecþilor sã foloseascã puncte care puteau lua trei dimensiuni
diferite, acestea reprezentând mai mulþi oameni dacã erau mai mari în
diametru. Participanþii puteau sã foloseascã oricâte puncte doreau, dar
nu aveau voie sã plaseze mai mult de un punct într-o boxã. De asemenea,
în cazul în care considerau cã nici un membru al grupului-þintã nu
posedã nivelul respectiv al trãsãturii, boxa corespunzând acestuia trebuia
lãsatã goalã. Ulterior, un punct mic a fost cotat ca reprezentând o
frecvenþã relativã cu valoarea 1, un punct mediu, o frecvenþã relativã cu
valoarea 2, ºi un punct mare, o frecvenþã relativã cu valoare 3, iar
boxele au fost cotate pe o scalã de la 1 la 8. Pe baza acestor valori, Park
ºi Judd au calculat aceleaºi statistici ca Linville ºi colegii sãi, plus un
indice reprezentat de diferenþa dintre mediile stereotipice ºi mediile
contrastereotipice. În urma unei serii de experimente care s-au folosit
de mai multe mãsuri ale variabilitãþii, Park ºi Judd (1990) au ajuns la
concluzia cã percepþia variabilitãþii grupurilor trebuie înþeleasã ca înglo-
bând douã concepte diferite: varianþa, sau cât de împrãºtiaþi un jurul
mediei unei trãsãturi sunt percepuþi membrii grupului-þintã, ºi stereotipi-
calitatea, sau mãsura în care grupul în întregime este perceput prin
prisma unor trãsãturi stereotipice ºi contrastereotipice, stereotipicalitatea
fiind cu atât mai mare cu cât diferenþa dintre procentul de membri ai
grupului cãruia i se atribuie trãsãturi stereotipice ºi procentul cãruia i se
atribuie trãsãturi contrastereotipice este mai mare.
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8.1.3. Generarea atributelor

Una dintre problemele metodelor evaluãrii stereotipurilor este cã oferã
stereotipuri �gata fãcute�, forþându-i pe participanþi sã aleagã sau sã
evalueze o trãsãturã ca specificã unui grup chiar dacã aceasta nu li se
pare relevantã. Metoda rãspunsurilor libere sau a generãrii atributelor
compenseazã acest neajuns într-un mod foarte simplu, participanþii
fiind rugaþi sã specifice atributele despre care ei cred cã sunt specifice
unui anumit grup. Cu alte cuvinte, în loc sã primeºti o listã cu trãsãturi
din care sã le alegi pe cele stereotipice, þi se dã o foaie goalã, iar tu
trebuie sã scrii acele trãsãturi pe care le consideri stereotipice. Cu cât
o trãsãturã este menþionatã mai frecvent ca tipicã pentru un grup social,
cu atât mai puternicã va fi consideratã asocierea ei cu respectivul grup.
Din pãcate, deºi aceastã metodã permite participanþilor sã aleagã liber
atributele despre care ei cred cã descriu cel mai bine un anumit grup,
acest câºtig este umbrit de o serie de dezavantaje, care fac ca generarea
atributelor sã fie mai rar folositã de cercetãtorii contemporani.

În primul rând, rezultatele obþinute cu ajutorul metodei generãrii
atributelor sunt mult mai dificil de manipulat din punct de vedere
statistic decât cele obþinute prin metoda evaluãrii atributelor. De aceea,
aceastã metodã este folositã mai mult în studii preliminare, care doresc
sã descopere principalele teme apãrute în perceperea anumitor grupuri,
deci ca etapã premergãtoare în construcþia unor scale menite sã acopere
dimensiunile stereotipice relevante (e.g., Monteith ºi Spicer, 2000). O
modalitate de codare a rãspunsurilor constã în identificarea unor teme
predominante, urmatã de calcularea frecvenþei acestora în protocolurile
individuale ºi validatã de un acord interevaluatori ridicat.

Pe de altã parte, metoda generãrii atributelor poate rezulta într-o
listã destul de sãracã de atribute, participanþii preferând sã se con-
centreze asupra altor aspecte decât trãsãturile stereotipice negative. De
exemplu, în articolul citat mai sus, participanþii cãrora li s-a cerut sã
descrie conþinutul atitudinilor lor faþã de negri au menþionat în cea mai
mare parte valori ºi experienþe pozitive, iar rãspunsurile cu valenþã
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negativã s-au concentrat mai mult asupra faptului cã negrii primesc mai
mult decât meritã ºi cã participanþii nu sunt personal responsabili pentru
ceea ce li s-a întâmplat acestora în trecut. Doar în 13%-15% dintre
cazuri au fost identificate teme stereotipice, dar nici atunci nu a fost
vorba întotdeauna de atribuirea unor trãsãturi, ci de specificarea unor
comportamente, frecvenþa acestora etc. Proporþia temelor stereotipice a
fost aproape aceeaºi ºi în alte douã eºantioane care au cerut unor negri
sã-ºi exprime atitudinile faþã de albi (Monteith ºi Spicer, 2000).

Un motiv pentru care participanþii nu specificã frecvent atribute
stereotipice l-ar putea reprezenta faptul cã ei ezitã sã îºi exprime
adevãratele credinþe datoritã unor norme culturale care descurajeazã
astfel de comportamente. Pe de altã parte, e posibil ca anumite compo-
nente ale stereotipurilor ºi atitudinilor lor sã nu fie accesibile conºtient,
ei neputând sã le raporteze nici dacã ar vrea sã o facã (Greenwald ºi
Banaji, 1995).

8.2. Metode indirecte

Cele mai importante deficite ale metodelor directe de evaluare a
stereotipurilor constau în dependenþa lor de disponibilitatea parti-
cipanþilor de a raporta opiniile lor ºi de abilitatea acestora de a accesa
astfel de informaþii în cazul în care sunt dispuºi sã o facã (Greenwald et
al. 2002; Greenwald et al., 1998). Însã psihologii sociali au fost
îngrijoraþi nu numai de faptul cã participanþii nu spun ceea ce cred cu
adevãrat fie cã nu vor, fie cã nu pot, ci ºi de faptul cã aceºtia spun
lucruri pe care nu le cred cu adevãrat ºi care ar putea fi motivate în
schimb de dorinþa de a apãrea într-o anumitã luminã în proprii lor ochi,
dar ºi ai experimentatorului. Faptul cã metodele directe forþeazã de
multe ori participanþii sã rãspundã stereotipic ºi încurajeazã uneori
anumite conþinuturi stereotipice a fãcut ca aceste metode sã mai fie
numite ºi metode reactive sau intruzive.
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8.2.1. Precursori ai metodelor indirecte

O strategie timpurie de mãsurare indirectã a stereotipurilor ºi atitudinilor
a constat în a evita ca participanþii sã ºtie cã experimentatorul doreºte sã
le mãsoare stereotipurile ºi atitudinile sociale. O astfel de metodã a fost
introdusã de Goldberg (1968, apud Schneider, 2004): participanþii
trebuie sã citeascã un eseu, singurul lucru diferit între condiþiile expe-
rimentale fiind acela cã o parte dintre ei aflau cã eseul a fost scris de un
bãrbat, iar altã parte cã a fost scris de o femeie. În mod tipic, rezultatele
aratã cã evaluarea eseului este semnificativ influenþatã de grupul de
apartenenþã al celui despre care se presupune cã a scris eseul. Aceastã
metodã seamãnã întrucâtva cu metodele indirecte de evaluare a stereotipu-
rilor, în sensul cã evaluarea se face indirect pe baza unui comportament
despre care subiectul nu ºtie cã va fi interpretat din punctul de vedere al
stereotipurilor ºi prejudecãþilor sale.

O a doua strategie a constat în a-i face pe participanþi sã creadã cã
experimentatorul dispune de mijloacele necesare pentru a detecta
stereotipurile ºi atitudinile lor adevãrate. Jones ºi Sigall (1971, apud
Schneider, 2004) au pus la punct o metodã inovativã, care îi determinã
pe subiecþi sã fie mai atenþi la ceea ce spun. Participanþii sunt conectaþi
la o maºinã complicatã, despre care sunt informaþi cã poate determina
opiniile ºi gândurile lor adevãrate prin intermediul înregistrãrii unor
reacþii psihofiziologice. De obicei, pentru a face ºi mai credibilã aceastã
aserþiune, participanþilor li se spunea, aparent pe baza rãspunsurilor la
�detectorul de minciuni�, care sunt atitudinile lor într-o anumitã privinþã,
aceste atitudini fiind, bineînþeles, mãsurate anterior prin metode clasice.
S-a observat cã, spre deosebire de rãspunsurile înregistrate în condiþii
obiºnuite, participanþii conectaþi la un astfel de �detector de minciuni�
oferã rãspunsuri mult mai stereotipice.

Oricât de atractivã ar pãrea, aceastã metodã nu s-a bucurat de un
succes prea mare, întrucât este dificil de folosit, a ridicat anumite
chestiuni de eticã profesionalã, ºi unii autori chiar au exprimat îndoieli
în privinþa validitãþii sale (Ostrom, 1973, apud Schneider, 2004). Critici
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similare au fost adresate ºi înregistrãrii activitãþii electromiografice a
muºchilor faciali, care implica o aparaturã complicatã ºi costuri ridicate
(Cacioppo et al., 1986).

8.2.2. Metode bazate pe timpul de reacþie

Acest tip de metode se bazeazã pe ideea cã efectuarea unei sarcini
cognitive se face mai rapid când constructele implicate sunt puternic
asociate decât atunci când ele sunt slab asociate. Ca urmare, diferenþele
observate în privinþa timpului de reacþie ar trebui sã ne informeze
asupra asociaþiei dintre douã concepte. De exemplu, dacã românii
asociazã mai puternic conceptul �hoþ� cu categoria �þigan� decât con-
ceptul �muncitor� cu aceeaºi categorie, atunci timpul lor de reacþie în
recunoaºterea primei trãsãturi ca specifice pentru acest grup etnic ar
trebuie sã fie semnificativ mai redus decât timpul de reacþie necesar
pentru recunoaºterea celei de-a doua trãsãturi.

Cea mai simplã modalitate pentru evaluarea directã a asociaþiei
dintre un grup social ºi o anumitã trãsãturã constã în a prezenta trãsãtura,
iar participanþii sã decidã cât mai rapid posibil dacã este caracteristicã
unui anumit grup social. Cercetãrile experimentale au demonstrat cã,
într-adevãr, oamenii proceseazã mai rapid atributele stereotipice decât
atributele non-stereotipice.

8.2.2.1. Sarcina de decizie lexicalã

Totuºi, cea mai folositã metodã a evaluãrii asociaþiei directe este sarcina
de decizie lexicalã, elaboratã de Gaertner ºi McLaughlin (1983). Partici-
panþilor li se prezintã simultan douã ºiruri de litere, iar ei trebuie sã
decidã dacã ambele ºiruri reprezintã cuvinte. Ideea de bazã este cã,
dacã ambele ºiruri reprezintã cuvinte, participanþilor le va lua mai puþin
timp sã decidã acest lucru, dacã cele douã cuvinte sunt asociate între
ele. Presupunând cã trãsãtura X este stereotipicã, iar trãsãtura Y,
irelevantã pentru grupul Z, atunci timpul de reacþie al participanþilor la
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o sarcinã de decizie lexicalã ar trebui sã fie semnificativ mai redus în
cazul combinaþiei X/Z decât în cazul combinaþiei Y/Z.

O altã variantã a sarcinii de decizie lexicalã constã în prezentarea
unui singur ºir de litere câte o datã, sarcina participanþilor rãmânând sã
decidã cât mai repede dacã ºirul prezentat pe ecranul calculatorului
reprezintã un cuvânt sau pur ºi simplu o înºiruire de litere fãrã sens. De
obicei, participanþii sunt amorsaþi înainte cu o anumitã categorie sau
stereotip ºi se presupune cã plusul de activare rezultat în urma amorsãrii
cu o categorie socialã ar trebui sã faciliteze recunoaºterea cuvintelor
care reprezintã atribute stereotipice pentru respectiva categorie.

De exemplu, Kawakami et al. (2002) au folosit aceastã tehnicã
pentru a demonstra faptul cã stereotipurile nu reprezintã simple asocieri
între trãsãturi ºi categorii sociale, ci sunt mai complexe decât se crede
de obicei, incluzând ºi asociaþii directe între comportamente ºi categorii
sociale care acþioneazã fãrã medierea trãsãturilor. Iniþial ei au amorsat
participanþii cu categoria �vârstnic� dupã care le-au aplicat acestora o
sarcinã de decizie lexicalã folosind procedura descrisã în continuare.

Participanþilor li s-a prezentat câte un ºir de litere o datã, precedat
de un asterisc care îi avertiza cã urmeazã un ºir-þintã, iar sarcina lor a
fost sã apese cât mai rapid pe un buton reprezentând rãspunsul �nu�
dacã decideau cã ºirul de litere nu reprezintã un cuvânt sau pe un alt
buton reprezentând rãspunsul �da�, dacã decideau cã ºirul de litere
reprezintã un cuvânt.

La fiecare probã, asteriscul era prezent pe ecran timp de 300 de
milisecunde, dupã care urma o pauzã de 500 de milisecunde. Apoi,
apãrea ºirul-þintã care rãmânea pe ecran pânã când participanþii apãsau
unul dintre cele douã butoane, ºirul fiind înlocuit imediat de un ecran
alb, timp de 2 secunde, pânã la urmãtoarea probã. Pentru început,
participanþii au rãspuns la 12 probe (6 cuvinte ºi 6 non-cuvinte) pentru
a se antrena în acest tip de sarcinã. Apoi au trecut la probele experi-
mentale. Numãrul total al acestora a fost de 112, 56 dintre ele incluzând
ºiruri fãrã sens, pentru care rãspunsul corect era �nu�, ºi 56 de cuvinte
pentru care rãspunsul corect era �da�. Dintre acestea din urmã, 28 au
reprezentat cuvinte stereotipice ºi non-stereotipice destinate mãsu-
rãrii activãrii stereotipurilor corespunzând categoriei amorsate, iar 28
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reprezentau nume de þãri ºi au fost folosite pentru a mãsura comporta-
mentul automat.

Cum era de aºteptat, rezultatele au demonstrat cã participanþii amorsaþi
categorial au rãspuns mai rapid la trãsãturile stereotipice decât la cele
non-stereotipice, dar acest lucru nu a fost observat ºi la participanþii din
grupa de control. De asemenea, participanþii amorsaþi cu categoria
�vârstnic� au rãspuns mai încet la ºirurile de litere decât participanþii
din grupa de control, rezultat ce a fost interpretat de Kawakami et al.
(2002) ca reprezentând un efect asupra comportamentului automat. Mai
important, acest efect nu a fost mediat de efectul asupra stereotipurilor,
ceea ce sugereazã existenþa unei legãturi directe între categorie (�vârstnic�)
ºi comportament (�încet�). Exemplul demonstreazã utilitatea deosebitã
a sarcinii de decizie lexicalã în studiile contemporane asupra stereotipurilor.

La fel ca celelalte metode indirecte programate pe calculator, aceastã
metodã prezintã avantajul cã poate fi administratã foarte uºor ºi, în plus,
poate explora predicþii teoretice (mai ales cele þinând de aspectele
automate ale proceselor psihologice) care sunt mult mai dificil, dacã nu
imposibil de investigat cu ajutorul metodelor explicite. În prezent, un
numãr foarte mare de cercetãri psihosociale se folosesc de sarcina de
decizie lexicalã: Aarts ºi Dijksterhuis (2003), Garcia et al. (2002),
Hull et al. (2002), Innes-Ker ºi Niedenthal (2002), Kunda et al. (2002),
Mikulnicer et al. (2002), Mussweiller ºi Bodenhausen (2002) sau Shah
et al. (2002), ca sã le menþionãm numai pe cele mai recente.

8.2.2.2. Bona Fide Pipeline

În timp ce sarcina de decizie lexicalã se adreseazã mãsurãrii stereotipurilor,
Russ Fazio ºi colegii sãi au pus la punct o metodã asemãnãtoare pentru
mãsurarea atitudinilor, numitã Bona Fide Pipeline. Aceastã tehnicã se
bazeazã pe ideea cã amorsarea participanþilor cu un stimul cu încãrcãturã
emoþionalã va facilita judecãþile evaluative cu valenþã similarã stimulului
amorsat, dar va inhiba judecãþile evaluative cu valenþã opusã stimulului
amorsat ºi a fost folositã iniþial pentru mãsurarea activãrii automate a
atitudinilor (Fazio et al., 1986). Ulterior, Fazio et al. (1995) au propus
folosirea acestei metode pentru evaluarea diferenþelor individuale în
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privinþa atitudinilor faþã de un anumit obiect întrucât felul în care
judecãþile participanþilor sunt facilitate prin amorsare diferenþial pentru
stimuli negativi ºi stimuli pozitivi ne informeazã despre tãria atitudinilor
participanþilor faþã de obiectul amorsat. Ei au pus la punct procedura
descrisã în continuare.

Într-o primã fazã, subiecþilor li s-au prezentat pe calculator, în
ordine aleatoare, 24 de adjective, din care 12 cu conotaþie pozitivã ºi 12
cu conotaþie negativã, iar sarcina lor a fost sã decidã cât mai repede ºi
mai corect dacã cuvântul prezentat reprezenta ceva bun sau ceva rãu ºi
sã apese pe una dintre tastele corespunzând acestor douã categorii
evaluative, în funcþie de decizia pe care o iau. Fiecare adjectiv era
precedat de un ºir de asteriscuri, care îi avertizau pe participanþi cã
urmeazã un cuvânt-þintã. Prezentarea adjectivelor se fãcea la o distanþã
de 2,5 secunde, ºi fiecare adjectiv rãmânea pe ecran pânã când subiectul
apãsa o tastã, dar nu mai mult de 1,75 de secunde, dacã acesta nu apãsa
nici una. Fiecare participant a trebuit sã completeze douã astfel de
sarcini ºi de fiecare datã a fost înregistrat timpul sãu de reacþie.

Într-o a doua fazã, participanþilor li s-a specificat cã vor trebui sã
memoreze niºte feþe umane pentru o sarcinã ulterioarã. Fiecare subiect
a privit pe ecranul calculatorului 16 feþe de albi, negri ºi asiatici,
fiecare dintre acestea fiind prezentatã participanþilor de douã ori. Într-o
a treia fazã, participanþilor le-au fost prezentate 32 de feþe, 16 identice
cu cele din faza a doua ºi alte 16 noi, iar sarcina lor a fost sã decidã cât
mai rapid dacã faþa pe care o vedeau pe calculator le-a fost prezentatã
în faza a doua a experimentului sau nu.

În a patra fazã participanþilor li s-a spus cã sarcinile anterioare vor
fi combinate, iar experimentul va încerca sã determine în ce mãsurã
oamenii pot, în acelaºi timp, sã înveþe feþe noi ºi sã facã judecãþi
evaluative ale adjectivelor. De fapt, aceasta reprezenta o manipulare
menitã sã ascundã adevãratul scop al procedurii experimentale, care
implica înregistrarea efectului amorsãrii cu feþe de negri sau non-negri
asupra judecãrii naturii evaluative a adjectivelor. Rândul de asteriscuri
care preceda în prima fazã adjectivele a fost înlocuit acum cu 48 de
poze reprezentând feþe de negrii, albi ºi �alte� rase. Fiecare faþã a fost
prezentatã timp de 315 milisecunde, adjectivul subsecvent fiind prezentat
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dupã 135 de milisecunde, asincronia stimul amorsant-stimul amorsat
fiind deci de 450 de milisecunde. Timpul dintre sarcini era de 2,5
secunde, dar de data aceasta numãrul total al blocurilor a fost patru. În
cadrul fiecãrui bloc cele 48 de fotografii erau prezentate fiecare câte o
datã, urmate de unul din cele 24 de adjective. Per totalul blocurilor,
fiecare fotografie a fost pusã în corespondenþã cu douã adjective pozitive
ºi douã adjective negative. În plus, fotografiile au fost puse în cores-
pondenþã ºi între ele, 12 perechi reprezentând asociaþii între albi ºi negri,
ºi alte 12 perechi, asociaþii între albi ºi alte categorii rasiale. Aceste
perechi au fost urmate fiecare de patru adjective identice. În fazele finale
ale experimentului, participanþii au trebuit sã recunoascã fotografiile din
faza a patra ºi sã le evalueze în funcþie de cât de atractive li se pãreau.

Rezultatele au arãtat cã fotografiile reprezentând feþe de albi au
facilitat rãspunsurile participanþilor albi la adjective cu conotaþie pozi-
tivã ºi rãspunsurile participanþilor negri la adjective cu conotaþie negativã,
pe când în cazul fotografiilor reprezentând feþe de negri situaþia a fost
inversã, participanþii albi rãspunzând mai uºor la adjectivele negative,
iar participanþii negri rãspunzând mai uºor la adjectivele pozitive. Mai
important, rãspunsurile participanþilor la aceastã mãsurã non-intruzivã
au prezis atribuirile fãcute pentru responsabilitatea negrilor în luptele
de stradã care au avut loc în Los Angeles în 1992 precum ºi calitatea
interacþiunii cu un experimentator negru, dupã cum a fost evaluatã de
acesta. Însã aceste rezultate nu a fost corelate cu atitudinile parti-
cipanþilor faþã de negri, mãsurate cu ajutorul Modern Racism Scale.
Motivul pare a fi reprezentat de faptul cã aceastã scalã reprezintã o
mãsurã reactivã, rezultatele unui alt experiment demonstrând faptul cã
participanþii au raportat un nivel mai redus al prejudecãþilor faþã de
negri când experimentatorul care le-a administrat scala a fost un negru
(Fazio et al., 1995, Experimentul 3).

8.2.2.3. Sarcini tip Stroop

Într-o sarcinã Stroop obiºnuitã, participanþii trebuie sã citeascã o listã
cu numele unor culori scrise cu cernealã a cãrei culoare poate coincide
sau nu cu numele culorii (e.g., poþi vedea cuvântul �verde� scris cu
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cernealã roºie, albastrã, verde etc.). În general, rezultatele au arãtat cã
subiecþilor le ia mai mult timp sã identifice numele culorii, sau culoarea
cernelii în care e scris numele culorii când acestea nu sunt identice, iar
acest lucru este interpretat ca reflectând un proces de amorsare ce
interfereazã cu sarcina de lucru. Dacã numele culorii interfereazã cu
culoarea cernelii, atunci ºi o amorsare stereotipicã ar trebui sã inter-
fereze cu denumirea culorii în care sunt scrise cuvintele corespunzând
stereotipului amorsat, iar aceastã interferenþã ar trebui sã fie cu atât mai
puternicã cu cât activarea stereotipului este mai puternicã. Este raþiona-
mentul la care au apelat o serie de cercetãri care au încercat sã modifice
sarcina Stroop pentru a mãsura stereotipurile sociale (Locke et al.,
1994; Kawakami et al., 2000).

De exemplu, Kawakami et al. (2000) au amorsat participanþii lor cu
categoriile �skinhead� ºi �vârstnic� dupã care acestora le-au fost pre-
zentate o serie de atribute care puteau fi stereotipice pentru fiecare
dintre aceste douã categorii, dar care erau scrise în culori diferite,
sarcina participanþilor fiind sã numeascã culoarea cernelii cât mai rapid
posibil. Rezultatele au confirmat faptul cã participanþii au rãspuns mai
încet la cuvintele stereotipice pentru categoria �vârstnic� când amorsarea
s-a fãcut cu aceastã categorie decât când amorsarea s-a fãcut cu categoria
�skinhead�, însã nu au rãspuns diferit în privinþa cuvintelor stereotipice
pentru categoriile �skinhead� ºi �vârstnic� când amorsarea s-a efectuat
cu categoria �vârstnic�, ceea ce nu confirmã predicþiile teoretice cã
activarea stereotipului ar interfera cu sarcina numirii culorii în care sunt
scrise cuvintele stereotipice.

8.2.2.4. Sarcini tip Simon

Într-o sarcinã Simon tipicã, participanþilor li se prezintã în stânga sau
dreapta unui ecran douã tipuri de stimuli (luminã roºie ºi luminã verde),
iar ei trebuie sã apese o tastã pentru fiecare dintre aceºti stimuli.
Cercetãrile au dovedit cã, dacã participanþii trebuie sã apese tasta
sãgeatã-stânga când vãd lumina roºie ºi sãgeatã-dreapta când vãd lumina
verde, rãspunsurile lor sunt mai rapide când partea de ecran în care este
prezentatã lumina corespunde tastei pe care trebuie sã o apese parti-



230 PSIHOLOGIA STEREOTIPURILOR

cipanþii. De exemplu, dacã lumina roºie e prezentatã în stânga ecranului,
iar participanþii trebuie sã apese tasta sãgeatã-stânga, timpul lor de reacþie
este mult mai rapid decât atunci când lumina apare în dreapta ecranului.

Desigur, paradigma Simon se aseamãnã cu paradigma Stroop, întrucât
ambele reprezintã sarcini în care o caracteristicã irelevantã a stimulului
interfereazã cu rãspunsul pe care trebuie sã îl ofere participanþii. Deose-
birea esenþialã dintre ele este datã de felul în care sunt relaþionate între
ele caracteristicele relevantã ºi irelevantã ale stimulului ºi rãspunsului.
În sarcinile tip Stroop, caracteristica relevantã (culoarea cernelii în care
e scris cuvântul) este asociatã atât caracteristicii irelevante (sensul
cuvântului, adicã tot o culoare), cât ºi rãspunsului (numirea culorii
cernelii în care e scris cuvântul). Din contra, în sarcinile tip Simon,
caracteristica irelevantã (poziþia în care este prezentat stimulul) este
asociatã rãspunsului (tasta pe care o apasã participanþii), dar caracte-
ristica relevantã (culoarea stimulului) nu este asociatã nici rãspunsului,
nici caracteristicii irelevante a stimulului.

Recent, DeHouwer ºi Eelen (1998) au pus la punct o variantã a sarcinii
Simon bazatã pe interferenþã afectivã. Procedura lor implicã prezentarea
pe un ecran a unei serii de adjective ºi substantive a cãror conotaþie afectivã
poate fi pozitivã sau negativã, iar sarcina participanþilor este sã rãspundã
cât mai rapid posibil, rostind un anumit cuvânt stabilit dinainte, dacã
stimulul prezentat este un adjectiv, sau un alt cuvânt, dacã stimulul este
un substantiv. Cele douã cuvinte prestabilite au conotaþii afective opuse
(de exemplu, pozitiv-negativ, floare-cancer). Rezultatele a trei experimente
au dovedit cã participanþii rãspund mult mai rapid când sensul afectiv al
stimulilor corespunde sensului afectiv al cuvintelor-rãspuns, chiar dacã
aceºtia sunt solicitaþi sã ignore sensul afectiv al stimulilor.

8.2.2.5. Testul asociaþiilor implicite

Greenwald ºi colaboratorii sãi (Greenwald et al., 1998; Greenwald et al.,
2002) au propus un nou test pentru mãsurarea atitudinilor ºi stereotipurilor
implicite, numit testul asociaþiilor implicite (IAT � Implicit Association
Test), care este folosit în prezent de tot mai mulþi cercetãtori atât în
studii asupra stereotipizãrii ºi atitudinilor sociale (de exemplu, Monteith
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et al., 2002; Devine et al., 2002), cât ºi în studii de psihologia
personalitãþii (de exemplu, Egloff ºi Shmukle, 2002; Cross et al.,
2002; Asendorpf et al., 2002; Aquino ºi Reed, 2002).

Testul le oferã participanþilor douã concepte ºi un atribut iar sarcina
lor este sã categorizeze aceºti stimuli în douã clase. De exemplu,
participanþilor li se pot prezenta exemplare ale conceptelor �flori� ºi
insecte�, iar atributul sã fie reprezentat de lucruri plãcute ºi lucruri
neplãcute. Pentru început, participanþilor li se prezintã cuvintele aparþi-
nând celor douã concepte (flori ºi insecte) ºi li se cere sã apese cât mai
repede ºi corect posibil o tasta (de obicei �A�), când cuvântul prezentat
pe ecran reprezintã o floare ºi altã tastã (de obicei �5�) când cuvântul
prezentat pe ecran reprezintã o insectã. În a doua fazã, participanþilor li
se prezintã cuvinte reprezentând lucruri plãcute ºi lucruri neplãcute ºi
ei trebuie, din nou, sã apese tasta �A� dacã vãd pe ecran un cuvânt
reprezentând un lucru plãcut sau tasta �5� dacã vãd pe ecran un cuvânt
ce reprezintã un cuvânt neplãcut. Urmãtoarele douã faze sunt însã cele
mai importante în desfãºurarea testului. Participanþii sunt solicitaþi mai
întâi sã apese tasta �A� dacã observã pe ecran un cuvânt ce reprezintã
o floare sau un lucru plãcut sau tasta �5� dacã observã pe ecran un cuvânt
ce reprezintã o insectã sau un lucru neplãcut. În fine, în ultima fazã,
participanþii sunt instruiþi sã apese tasta �A� când cuvântul prezentat pe
ecran reprezintã o floare sau un lucru neplãcut sau tasta �5� când cuvântul
prezentat pe ecran reprezintã o insectã sau un lucru plãcut. Variabila de
interes este datã de diferenþa dintre timpul de reacþie obþinut pentru
combinaþia incompatibilã ºi timpul de reacþie obþinut pentru combinaþia
compatibilã. Ideea care stã la baza acestei mãsuri este cã un grad ridicat
de asociere între douã categorii (de exemplu, combinaþia flori-lucruri
plãcute) rezultã într-un timp de reacþie mai redus decât un grad de
asociere scãzut (de exemplu, combinaþia insecte-lucruri plãcute).

Pentru a fi aplicat în domeniul stereotipurilor ºi atitudinilor sociale,
acest test pur ºi simplu trebuie sã foloseascã niºte concepte corespunzând
unor grupuri sociale diferite. Dacã se doreºte evaluarea stereotipurilor,
în faza a doua sunt folosite cuvinte corespunzând unor dimensiuni
stereotipice, iar dacã se doreºte evaluarea atitudinilor, în faza a doua se
folosesc atribute cu încãrcãturã evaluativã.
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Trebuie spus cã IAT-ul se bucurã de un succes enorm în prezent,
fiind folosit la scalã industrialã de psihologi, în mare parte ºi pentru cã
zeci de studii i-au demonstrat calitãþi de invidiat în privinþa validitãþii ºi
fidelitãþii. Totuºi, testul nu este lipsit de probleme. De exemplu, un
studiu recent a demonstrat cã IAT-ul poate oferi o imagine distorsionatã
a prejudecãþilor oamenilor. Mai exact, participanþii care trebuie sã
efectueze un astfel de test ºi sunt puternic motivaþi sã evite folosirea
stereotipurilor ºi prejudecãþilor se pot simþi ameninþaþi de ideea cã
testul i-ar putea pune într-o luminã defavorabilã în aceastã privinþã, fapt
care, paradoxal, chiar îi determinã sã obþinã scoruri mai mari în privinþa
prejudecãþilor (Frantz et al., 2004). Deci, dacã experimentatorul nu
reuºeºte sã mascheze adevãratele intenþii ale testului (adicã mãsurarea
stereotipurilor ºi prejudecãþilor), testul poate oferi o imagine care nu
corespunde cu adevãratul nivel al prejudecãþilor participanþilor.

8.2.3. Alte metode indirecte

8.2.3.1. Sarcina de asociere Go/No-go (GNAT)

La fel ca IAT-ul, GNAT-ul exploreazã atitudinile implicite prin evaluarea
gradului de asociere între o categorie-þintã ºi un atribut bipolar. Însã,
spre deosebire de predecesorul sãu, GNAT-ul nu necesitã prezenþa
simultanã a douã categorii-þintã opuse, ceea ce prezintã un avantaj
deosebit în multe situaþii. De exemplu, este clar cã stereotipurile ºi
atitudinile sunt foarte sensibile la contextul comparativ în care se
efectueazã judecarea grupurilor-þintã, evaluãrile unui grup variind în
funcþie de prezenþa altor grupuri. Ceea ce înseamnã cã IAT-ul care îi
evalueazã pe negri în comparaþie cu albi sau pe bãrbaþi în comparaþie cu
femei prezintã date care sunt aplicabile doar respectivului context
comparativ. Pe de altã parte, întrucât subiecþii care completeazã un IAT
trebuie sã rãspunde simultan la combinaþii de genul �albi + bun� ºi
�negri + rãu�, nu se poate ºti dacã timpul de reacþie mai rapid este
determinat diferenþial de asocierea dintre �alb� ºi �bun� sau de cea
dintre �negru� ºi �rãu�.
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Fiind un test introdus mai recent (Nosek ºi Banaji, 2001), numãrul
cercetãrilor care s-au folosit de GNAT este mai redus. Procedura de
administrare a testului se aseamãnã întrucâtva cu cea a IAT-ului, o
deosebire esenþialã fiind cã, datoritã faptului cã GNAT evalueazã asocierea
unei singure categorii cu un atribut bipolar, rãspunsurile se fac apãsând
o singurã tastã. Mai exact, subiecþii sunt instruiþi sã apese o tasta dacã
observã pe ecran un cuvânt aparþinând categoriei-þintã, dar sã ignore
cuvintele care nu aparþin acesteia, cu alte cuvinte sã nu apese nici o
tastã. Într-o condiþie, participanþii trebuie sã apese bara de spaþiu dacã
observã un cuvânt aparþinând unei categorii-þintã (de exemplu, �flori�)
sau un cuvânt aparþinând unui atribut (de exemplu, �bun�), iar în altã
condiþie trebuie sã apese bara de spaþiu dacã observã un cuvânt aparþi-
nând categoriei-þintã sau celuilalt pol al atributului (�rãu). În mãsura în
care categoria-þintã este asociatã mai puternic cu un atribut decât cu
celãlalt, acest lucru ar trebui sã fie reflectat în precizia cu care se
efectueazã discriminarea cuvintelor-þintã faþã de distractori. De exemplu,
dacã �florile� sunt asociate mai puternic cu atributul �bun� decât cu
atributul �rãu�, atunci precizia discriminãrii combinaþiei �flori + bun�
va fi mai mare decât precizia în discriminarea combinaþiei �flori + rãu�.

Conform teoriei detectãrii semnalelor, cuvintele-þintã reprezintã
semnalul, iar cuvintele menite sã distragã atenþia reprezintã zgomotul.
Sensibilitatea (d�) reprezintã precizia cu care se face discriminarea între
semnal ºi zgomot ºi este cu atât mai mare cu cât gradul de asociere între
categoria ºi atributul care formeazã semnalul este mai puternic. GNAT-ul
foloseºte acest indice al discriminãrii bazat pe numãrul de erori de identi-
ficare ca mãsurã a atitudinilor implicite faþã de categoriile-þintã, fapt care
îl deosebeºte de IAT ºi de alte mãsuri ce þin cont de timpul de reacþie.

8.2.3.2. Sarcina de completare a cuvintelor fragmentare

O altã metodã indirectã, care nu necesitã însã aparatura costisitoare
necesarã celorlalte metode indirecte de evaluare a stereotipurilor ºi
atitudinilor grupale, constã în simpla completare a unor cuvinte din
care lipsesc câteva litere. Cuvintele sunt alese astfel încât sã poatã fi
completate în mai multe moduri, din, care unul reprezintã un rãspuns
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stereotipic pentru grupul-þintã. De exemplu R_U poate fi completat atât
ca RÃU, cât ºi ca RÂU. Dacã o amorsare categorialã activeazã anumite
conþinuturi stereotipice atunci numãrul participanþilor care completeazã
un cuvânt stereotipic (de exemplu RÃU, dacã participanþii români sunt
amorsaþi cu categoria �þigani�) ar trebui sã fie mai mare decât într-un
grup de control. Bineînþeles, o astfel de diferenþã poate fi privitã ca un
indice al activãrii stereotipurilor unui grup social.

Aceastã metodã dezvoltatã de Tulving et al. (1982) a fost folositã
pentru evaluarea activãrii stereotipurilor sociale (Gilbert ºi Hixon,
1991; Shih et al., 2002) a procesãrii schematice a informaþiei (Von
Hippell et al., 1993), a teoriei managementului terorii (Greenberg et al.,
1994; Florian, et al. 2002) º.a.m.d.

Deºi mai uºor de aplicat decât alte metode de evaluare a stereotipurilor
implicite, sarcina de completare a cuvintelor fragmentare este mai puþin
flexibilã din punctul de vedere al prelucrãrii statistice decât IAT-ul sau
sarcina de decizie lexicalã ºi, în plus, prezintã dezavantajul cã, odatã
selectate o serie de cuvinte, ele nu pot fi folosite de cercetãtorii care vor
sã lucreze cu participanþi vorbitori de limbi diferite, întrucât, evident,
alternativele de completare a unor cuvinte identice sunt diferite de la o
limbã la alta.
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9. Concluzii

Ajunºi la sfârºitul acestei introduceri în psihologia stereotipurilor, e
timpul sã ne întrebãm ce imagine de ansamblu se desprinde din multitu-
dinea de cercetãri efectuate pânã acum? Cred cã cel mai laconic ar fi
sã spunem cã stereotipurile sunt uºor de pornit ºi greu de oprit.

Sã luãm prima parte a afirmaþiei, ºi anume cã stereotipurile sunt
uºor de pornit. Într-adevãr, am vãzut cã stereotipurile se pot forma
foarte uºor, sub influenþa unor factori cognitivi, motivaþionali ºi sociali.
Din punct de vedere cognitiv, pe de o parte, suntem tentaþi sã vedem
legãturi între grupuri ºi trãsãturi chiar ºi atunci când acestea nu existã
în realitate (corelaþie iluzorie) sau nu existã aºa cum ni le imaginãm noi
(pseudo-contingenþe), iar pe de altã parte, simplul act al categorizãrii
ne determinã sã exagerãm diferenþele inter-grupale ºi sã atenuãm dife-
renþele intra-grupale (accentuare ºi asimilare categorialã). Astfel de
procese sunt mai evidente la indivizii cu un nivel ridicat de autoritarism
sau la cei cu o nevoie mai intensã de claritate cognitivã.

Din punct de vedere motivaþional, aderarea la stereotipuri se poate
face sub imperativul unor factori ca nevoia pentru o stimã de sine
pozitivã (care ne determinã sã favorizãm propriul grup în raport cu
outgrupurile), nevoia de justificare a sistemului (care ne îndeamnã sã
favorizãm out-grupurile cu statut socio-economic superior), dominarea
socialã (care ne încurajeazã sã susþinem mituri legitimizante care susþin
superioritatea in-grupului ºi dominarea out-grupurilor) sau frica de
moarte (care ne motiveazã sã susþinem concepþiile prevalente în mediul
nostru cultural, inclusiv stereotipurile).
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Din punct de vedere social, formarea stereotipurilor depinde de
statutul grupurilor observate (percepem membrii grupurilor cu statut
ridicat ca eficienþi ºi competenþi), de natura relaþiilor dintre ele (percepem
membrii grupurilor cu care ne aflãm în conflict ca nesociabili ºi imorali),
de rolurile sociale pe care le joacã preponderent membrii grupurilor
(rolurile feminine conducând la stereotipuri comunale, iar cele mascu-
line la stereotipuri agentice), de proeminenþa lor conversaþionalã ºi
comunicabilitatea trãsãturilor care constituie stereotipurile.

Odatã stereotipurile formate, ele sunt activate ºi aplicate indivizilor
aparþinând grupurilor sociale, de multe ori într-un mod automat (timpul
necesar activãrii stereotipurile este foarte scurt, de câteva sutimi de
secundã). Ele ne afecteazã atât impresiile, cât ºi comportamentele (prin
mecanismul ameninþãrii stereotipice sau prin mecanismul legãturii directe
percepþie-comportament). Pentru ca aceste procese sã nu fie automate,
ar trebui sã avem suficiente resurse cognitive la dispoziþie, sã fim
suficient de motivaþi sau sã avem stereotipuri mai slabe, condiþii care nu
sunt uºor de îndeplinit în viaþa de zi cu zi.

Folosirea stereotipurilor poate fi benignã, dar cel mai adesea are
consecinþe sociale negative. De exemplu, stereotipurile pot funcþiona ca
profeþii care se autorealizeazã. Când interacþionãm cu un individ care
aparþine unui grup perceput ca agresiv, stereotipul grupului se activeazã
în minþile noastre ºi ne afecteazã inconºtient comportamentele. Aceste
comportamente agresive genereazã, la rândul lor, reacþii mai agresive
din partea celui cu care interacþionãm, fapt care, în ochii noºtri, confirmã
stereotipul grupului. Altã datã, stereotipurile ne pot juca feste nouã
înºine, de pildã, afectându-ne performanþele într-un domeniu în care
grupul nostru este stereotipizat negativ.

Sã trecem acum la partea a doua a afirmaþiei, potrivit cãreia stereotipu-
rile sunt greu de oprit. Într-adevãr, când încercãm sã inhibãm stereotipurile
activate în mintea noastrã, procesele implicate în inhibarea materialului
stereotipic conduc la creºterea accesibilitãþii acestuia, fapt care face ca
stereotipurile sã revinã ulterior în mintea noastrã cu ºi mai mare
intensitate decât dacã nu am fi încercat sã le suprimãm.

Apoi, procesele noastre psihologice prelucreazã în aºa fel informaþiile
stereotipice ºi contrastereotipice încât, foarte adesea, contribuie mai
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degrabã la menþinerea stereotipurilor decât la schimbarea lor. De exemplu,
dacã aderãm la o teorie entitativistã asupra personalitãþii umane vom acorda
mai multã atenþie informaþiilor care ne confirmã stereotipurile, acest tip
de informaþie fiind ºi memorat mai bine, mai ales la nivelul memoriei
sociale a oamenilor. De asemenea, pentru a ne proteja stereotipurile, izolãm
indivizii care ne contrazic aceste credinþe în cadrul unor subtipuri,
separate din punct de vedere psihologic de stereotipul grupului. Mai
departe, stereotipurile sunt menþinute ºi pentru cã atribuim informaþia
contrastereotipicã unor cauze interne-instabile sau externe, în timp ce
informaþia stereotipicã o atribuim unor cauze interne (atribuirile externe
fac ca indivizii sã fie priviþi ca excepþie de la regulã, indiferent dacã
sunt tipici sau atipici pentru grupul lor, iar stereotipul grupului va
rãmâne neschimbat), sau pentru cã folosim termeni mai abstracþi pentru
codificarea ºi comunicarea acþiunilor pozitive ale in-grupului ºi ale celor
negative ale out-grupului ºi termeni mai concreþi pentru codificarea ºi
comunicarea acþiunilor negative ale in-grupului ºi ale celor pozitive ale
out-grupului (termenii abstracþi sunt mai puþin verificabili ºi implicã o
mai mare stabilitate temporalã). În fine, pentru ca stereotipurile sã fie
schimbate este nevoie de îndeplinirea mai multor condiþii fundamentale.
De exemplu, contactul dintre douã grupuri poate duce la modificarea în
sens pozitiv a stereotipurilor doar dacã grupurile au un statut egal,
scopuri comune ºi coopereazã într-un mediu normativ tolerant.

Imaginea nu este atât de optimistã pe cât sperã unii, dar nici atât de
pesimistã pe cât se tem alþii. Pur ºi simplu ne spune cã avem mult de
muncit pentru a preveni ºi combate consecinþele negative ale stereotipi-
zãrii. În ce direcþie trebuie sã se îndrepte, însã, eforturile noastre? Am
vãzut cã psihologii propun, în funcþie de orientarea lor teoreticã, o
sumedenie de soluþii, mergând de la crearea unor prietenii intergrupale
pânã la strategii cognitive de genul recategorizãrii, decategorizãrii,
întretãierii categoriale º.a.m.d. Din perspectiva studiilor de cogniþie
socialã, cea mai importantã ºi originalã lecþie este aceea cã, deºi
judecarea ºi cunoaºterea grupurilor umane reprezintã sarcini foarte
complexe, care necesitã o gândire statisticã avansatã, oamenii tind sã
abordeze problema într-un mod simplist ºi reducþionist, fapt care poate
conduce la crearea unor reprezentãri iluzorii, neadecvate. H.G. Wells



238 PSIHOLOGIA STEREOTIPURILOR

afirma, încã de la începutul secolului trecut, cã societatea tehnologicã
modernã are nevoie de cetãþeni care sã ºtie sã scrie, sã citeascã ºi sã
gândeascã statistic. Dupã cum menþiona ºi Gerd Gigerenzer, poate cã
cercetãrile psihologilor ne vor ajuta sã înþelegem cât de importantã este
ultima componentã ºi cât de mult avem de pierdut, pentru cã nimeni nu
ne educã în acest sens.
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