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INTRODUCERE
Interesul pentru fenomenul conformării sociale a apărut
odată cu experimentele lui Solomon E. Asch (1951, 1956) care a
propus un design experimental bazat pe rezultatele altui studiu
clasic, cel asupra proceslui de aderare la norma de grup (Muzafer
Sherif, 1936). O multitudine de studii în paradigma Asch a avut
menirea de a menţine conformarea ca principală temă de
abordare a cercetărilor în disciplina psihologiei sociale. Acest
fenomen prezintă o arie vastă de cercetări, de la diferenţele de
gen (Harold B. Gerard şi colaboratorii, 1968, F. Sistrunk şi J. W.
David, 1971), importanţa grupului (David Wilder, 1977, Jennifer
D. Campbell şi Patrick J. Fairey, 1989) la importanţa atribuită
sarcinii (Robert S. Baron et al., 1996), detectarea sau
nedetectarea sursei de influenţă (Kimberlee Wiver et al., 2007).
Diversitatea temelor abordate pentru studierea acestui fenomen
are menirea de a elabora o viziune lărgită a modalităţii de
formare şi a desfăşurării evenimentelor pe parcursul adoptării
mesajelor celorlalţi.
O observaţie care nu are aport ştiinţific, dar care este
susţinută de repeteabilitatea de care dă dovadă a fost punctul de
plecare în elaborarea acestui studiu. Am identificat în cultura
actuală un fenomen interesant de schimbare a părerilor în
funcţie de ceea ce spun ceilalţi, chiar dacă nu credem cu adevărat
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ceea ce am ajuns să zicem. Un exemplu concret este oferit de
evaluarea articolelor vestimentare, de multe ori am perceput o
neconcordanţă între ceea ce spune şi ceea ce face o persoană. În
cadrul grupurilor de fete, în mod special de studente, există
tendinţa de a merge împreună la cumpărături. De aici apare
invariabil emiterea de mesaje cu privire la haine, dacă unele spun
ca sunt frumoase sau urâte ne aşteptăm ca respectiva
cumpărătoare să ţină cont de părerile celorlalte. Este de interes
sociologic aflarea limitei la care poate rezista o persoană la aceste
tipuri de mesaje dar şi la studierea în mod empiric al acestui
fenomen.
Atras

de

schimbarea

atitudinală

şi

interesat

de

mecanismul ce stă în spatele acestor procese, am gândit
abordarea

conformării

dintr-o

perspectivă

modernă

care

păstrează totuşi elemente ale paradigmelor clasice. Am luat în
considere trei experimente clasice din domeniul psihologiei
sociale care au avut menirea de a diferenţia fenomene ce la
nivelul simţului comun par a fi unul şi acelaşi lucru,
normalizarea sau aderarea la normele de grup, conformarea şi
obedienţa. Pe baza lucrărilor de specialitate consultate am
structurat lucrarea de faţă în trei capitole.
Primul capitol intitulat „Influenţa socială” reprezintă o
abordare generalistă a

domeniului. Acesta este structurat la

rândul său în două subcapitole, „Precizări terminologice” şi
„Tipuri de influenţă socială”. Subcapitolul întâi are menirea de a
prezenta un scurt istoric al disciplinei pishologie socială,
enumerarea celor mai importante studii şi de a familiariza
conceptul, de a identifica definiţii şi paradigme de cercetare.
Subcapitolul al doilea propune o prezentare amănunţită a trei
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fenomene

de

influenţă

socială,

„facilitatea

socială”,

„normalizarea” şi „obedienţa”. Pentru fiecare dintre acestea este
identificat studiul reprezentativ şi rezultatele la care s-a ajuns, de
asemenea autorii de bază şi perspectivele acestora.
Cel de al doilea capitol al lucrării, „Conformarea”, prezintă
patru subcapitole gândite pentru o comprehensiune cât mai
ridicată a acestui fenomen. Primul subcapitol are sarcina de a
identifica teoriile propuse, de a prezenta şi modalităţile de
abordare a acestuia în literatura de specialitate. Subcapitolul doi,
„Efectul Asch” este gândit din patru alte titluri care au menirea
de a prezenta detaliat experimentul efectuat de Solomon E. Asch
(1956), de punctele de inspiraţie de la care a gândit design-ul
studiului şi descrierea diferitelor experimente până la explicaţiile
propuse şi o clasificare a nivelului de adoptare a mesajelor
conformiste.
Capitolul trei reprezintă cercetarea efectuată cu privire la
această temă, „Conformarea studentelor în evaluarea articolelor
vestimentare”. Separat sunt prezentate obiectivele studiului,
ipotezele de lucru, populaţia cercetată, design-ul experimentului,
datele obţinute în urma cercetării şi concluziile la care am ajuns.
Această parte reprezintă aportul individual asupra studierii
fenomenului conformării, rezultatele au menirea de a confirma
în mod ştiinţific observaţiile efectuate la baza simţului comun. În
urma testării ipotezelor de lucru, „Atunci când complicii dau note
mari subiecţii naivi dau note mari” şi „Atunci când complicii dau
note mici subiecţii naivi dau note mici” acestea s-au confirmat la
un interval de încredere de 95%.
Concluziile lucrării propune o corelaţie între teorie şi
practică, am prezentat datele din perspectiva anterioară reliefând
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trăsăturile comune ce se întălnesc în studiul de faţă şi celelalte.
De asemenea, am identificat şi o serie de limite care trebuiesc
eliminate în studii viitoare, dar şi o nouă perspectivă de analizat
identificată în momentul desfăşurării experimentului.
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Capitolul I
INFLUENŢA SOCIALĂ
Precizări terminologice
Procesele sociale, fenomenele sociale pe care astăzi le
etichetăm într-un anume mod au apărut, practic, odată cu
civilizaţiile preistorice. Nu avem nicio evidenţă pentru a susţine
această ipoteză pentru simplul fapt că nu au fost studiate, nu au
fost denumite, însă ele în mod invariabil au existat. Termenul de
„psihologie socială” este introdus în literatura de specialitate ca
reprezentând o delimitare în cuvinte a fenomenelor aduse în
discuţie. Wilhelm Doise (1995) propune un articol prin care a
dorit recuperarea ideilor fondatoare din această disciplină. În
cadrul acestuia este prezentat Carlo Cattaneo (1864) ca fiind
primul autor de carte ce foloseşte această nomenclatură la
jumătatea secoului al XIX lea.
Aşa cum a remarcat Gordon W. Allport (1968), influenţa
socială se confundă cu domeniul psihologiei sociale, această
abordare fiind rezistentă în timp. Juan Antonio Perez şi Ştefan
Boncu (1996) adoptă acest punct de vedere, afirmând că:
„influenţa socială prezintă similitudine cu însăşi definirea
psihologiei sociale” (apud S. Chelcea, 2002, 38). Anlizând
definiţia influenţei sociale, propusă de Gordon W. Allport (1968)
13
Extras din volumul: Stanciu, A. (2010). Uniforma vestimentară.
Ipostază a conformării astăzi. Iaşi, România: Lumen.

ADRIAN STANCIU
„studiul modalităţilor în care gândurile, sentimentele şi
comportamentele indivizilor sunt influenţate de prezenţa
actuală, implicită sau imaginată a altora” (apud J. A. Perez şi Şt.
Boncu, 1996, 10) şi definiţia propusă de Lawrence S. Wrightsman
(1972) „studiul efectelor celorlalţi asupra comportamentelor
individului” (idem), observăm într-adevăr similaritate între
disciplină şi domeniu, cu toate acestea nu putem generaliza că
toate definiţiile sunt concepute în această paradigmă.
Discutând din punctul de vedere prezentat mai sus,
ajungem la concluzia că nu există o delimitare a disciplinei de
domeniul acesteia, ceea ce poate duce la întrebarea „de ce este
realizată această confuzie?”. Răspunsul îl aflăm din istoria
disciplinei, primele cercetării fiind realizate asupra influenţei
sociale. Max Ringelman (1880), cel ce a avut ideea de a examina
reducerea efortului indivdului în grupuri, Gustave Le Bon (1896),
cel care, plecând de la lucrările asupra sugestiei şi hipnozei, a
realizat o analiză asupra comportamentului maselor, Norman
Triplett (1898), cel care a iniţiat cercetarea asupra impactului
co-acţiunii asupra perfomanţei individului şi Gabriel Tarde
(1890), cel ce a impus termenul de „imitaţie” în ştiinţele sociale
prin studiul asupra condiţiilor în care un individ reia propunerile
de răspunsuri prezentate de o sursă, sunt consideraţi pionerii
acestei discipline. Muzafer Sherif (1936) a introdus în literatura
de specialitate studii asupra grupului de referinţă, deşi
fondatorul teoriei a fost Robert K. Merton (1949), fapt ce avea să
se transforme într-un concurent al conformării. Cu toate acestea,
în anii ’50 psihologia socială începe să devină sinonimă cu
conformarea, odată cu studiile lui Leon Festinger (1950) asupra
presiunilor spre uniformitate în grupuri. Începând cu Solomon
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E. Asch (1951) şi cu experimentele sale, influenţa socială este
redusă la studiul acestui fenomen, al conformării. Deducem din
această scurtă prezentare că într-adevăr precizarea efectuată de
Gordon W. Allport este plauzibilă. Treptat în a 2-a jumătate a
deceniului şase influenţa socială va cunoaşte două perspective în
abordare: prima, reprezentată de influenţa socială ca proces de
grup, incluzând studii asupra conformării, polarizării şi
leadership-ului, a doua abordare fiind influenţa socială ca proces
didactic, având drept cercetări în aria puterii sociale, obedienţă,
tehnici de influenţare interpersonale.
Ella Elinschi-Ciupercă (2003) prezintă influenţa socială ca
fiind o „acţiune asimetrică exercitată între două entităţi sociale
(indivizi sau grupuri) care interacţionează în scopul modificării
atitudinilor şi comportamentelor uneia dintre părţi, fie că aceasta
este conştientă sau nu” (E. E. Ciupercă, 2003, 185). În cadrul
influenţei sociale vorbim de două entităţi sociale (persoane sau
grupuri), dintre acestea una fiind ţinta, cealaltă fiind sursa
influenţei. Acţiunea dintre cele două calităţi duce la o modificare
a atitudinilor în direcţia sursa influenţei-ţintă. Procesul acesta
presupune

o

schimbare

în

comportament

şi

atitudini

determinate de mesaje externe care vin în antinomie cu
predispoziţiile iniţiale ale individului, ţinta influenţei, idee care
este împărtăşită de Dominic Abrams şi Michael A. Hogg (1990)
„orice schimbare pe care relaţiile persoanei cu alţii (indivizi,
grupuri, instituţii ori societatea în ansamblul ei) o produc asupra
activităţilor ei intelectuale, asupra emoţiilor sau acţiunilor ei”
(apud S. Chelcea, 2006, 133).
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