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Capitolul II 

CONFORMAREA 

Precizări Terminologice 

Conformarea este pusă în strânsă legătură cu alte două 

forme de influenţă socială, normalizarea şi obedienţa. După cum 

am văzut normalizarea reprezintă dezvoltarea unei norme de 

grup presupunând că stimulul social este ambiguu, indivizii 

facilitând un consens asupra punctelor de referinţă. Obedienţa se 

apropie mai mult de ipotezele conformării, Stanley Milgram 

(1963) chiar folosindu-se de această paradigmă în dezvoltarea 

studiilor sale. Complianţa comportamentală, termen propus de 

Septimiu Chelcea (1988) pentru a elimina sensurile peiorative, 

presupune o situaţie asemănătoare cu cea adusă în discuţie, şi 

anume existenţa unor norme dinainte stabilite. Ceea ce diferă 

este sursa de influenţă, fenomenul studiat în acest capitol 

presupune o presiune din partea majorităţii, fiind de ordin 

cantitativ pe când fenomenul studiat de Milgram presupune o 

influenţă minoritară, de ordin calitativ, reprezentată de o 

autoritate formală.   

Septimiu Chelcea (1988) atrage atenţia asupra 

diferenţierii termenilor conformare şi conformism. Prezintă 

conformarea ca fiind „procesul de adaptare la o situaţie colectivă 
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prin care individul se pune de acord cu ceilalţi” (S. Chelcea, 1988, 

88) în timp ce conformismul este privit ca „o trăsătură negativă 

de personalitate exprimată prin acceptarea necritică, 

neprincipială a ideilor, deciziilor, obiceiurilor, credinţelor, 

opiniilor, modului de viaţă” (S. Chelcea, 1988, 89). Observăm 

astfel atribuirea de înţelesuri gramaticale, conformarea fiind 

privită ca un verb alocat subiectului, acesta reprezentând 

acţiunea prin care un individ adoptă o normă a grupului iar 

conformismul ca un adjectiv al individului, fiind astfel prezentat 

cu o predispoziţie spre acceptare a standardelor comune 

grupului. Charles A. Kiesler  vorbeşte despre polisemia 

termenului, identificând trei posibile înţelesuri. În primul rând 

ca trăsătură de personalitate – presupune apelarea la simţul 

comun prin care se identifică existenţa unor persoane care se 

conformează în mod obişnuit indifrerent de cauzele situaţionale. 

O a doua perspectivă este ca schimbare cognitivă sau atitudinală 

iar o a treia fiind reprezentată de respectarea normelor de grup. 

Aceste din urmă sunt studiate intens datorită tipologiei de 

influenţă prin care se obţin. Cele două persective, 

conformare/conformism sunt benefice în elaborarea unor 

ipoteze concrete asupra fenomenului de influenţă socială. Pentru 

Wilhelmina Wosinska (2005) „conformismul înseamnă 

schimbarea comportamentului individului fără schimbarea 

convingerilor lui, ca urmare a presiunii exercitate de 

comportamentele altor persoane” (W. Wosinska, 2005, 150). 

Iancu Filipescu (1993) prezintă conformarea ca fiind „adaptarea 

unei persoane la norma sau sistemul de norme propii unui grup 

social, instituţie sau organizaţie, încadrarea comportamentelor 

de rol în modelele recunoscute şi consacrate grupal şi/sau social” 
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(I. Filipescu, 1993, 130). De asemenea John C. Turner (1995) 

precizează „conformismul este definit ca o mişcare din partea 

persoanei deviante sau a unui subgrup către norma grupului 

(poziţia majorităţii) ca rezultat al presiunii grupului de a restaura 

uniformitatea” (J. C. Turner, 1995, 119). Sunt astfel bine 

delimitate cele două concepte, totuşi în studierea fenomenului de 

accedere la normele comun acceptate de un grup ambele sunt 

folosite, fiecare pentru a explica anumite observaţii. Între 

definiţiile prezentate se observă asemănări profunde 

concluzionând că prin conformare se descrie acţiunea de 

adoptare a normelor comune unui grup iar prin conformism se 

face referire la predispoziţia individului de a accepta influenţa 

exercitată de unanimitate.  

Merită amintită şi întrebarea pe care şi-o ridică David G. 

Mayers (2005) dacă fenomenul conformimsului este bun sau 

rău. Distinge trei perspective în această privinţă, după cum 

urmează: prima este identificată negativ ca reprezentând 

manifestări rasiste sau şofatul sub influenţa alcoolului, o altă 

interpretare este cea pozitivă reprezentată de inhibarea 

oamenilor de a interveni într-o piesă de teatru şi în cele din urmă 

abordarea neutră, indiferentă, exemplificată de David G. Mayers 

în comportamentul jucătorilor de tenis de a adopta o uniformă 

albă. Susţine şi teoria în baza căreia conformismul are parte de o 

valoare de judecată negativă. În psihosociologia din America de 

Nord şi Europa termenul are parte de etichete negative:  

Coformitate – schimbare în comportament sau credinţe 

pentru a intra în acord cu alţii,Complianţă – conformitate care 

include comportament public în acord cu o cerere implicită sau 

explicită în timp ce la nivel privat intervine neacceptarea, 
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Obedienţă – a acţiona în acord cu un ordin direct, 

Acceptare – conformitate care implică atât comportament 

cât şi credinţa în acord cu o presiune socială, în detrimentul 

etichetelor pozitive (sensibilitate comună, joc de echipă). 

Cu toate acestea în literatura de specialitate nu este 

identificat niciun studiu care să cerceteze experimental această 

teorie, de asemenea toate cercetările realizate au fost concepute 

în paradigma clasică, cea a conformismului ca adoptare a 

normelor grupului. Este benefic punctul de vedere a lui David G. 

Mayers pentru a identifica în viaţa de zi cu zi aplicaţiile acestui 

fenomen, pentru a le înţelege mai bine, delimitarea realizată 

fiind destul de pertinentă în această privinţă.  

„Efectul Asch” 

Influenţe 

Probabil cel mai cunoscut experiment realizat în disciplina 

psihologie socială este cel gândit de Solomon E. Asch (1951, 

1956) asupra conformării. Acesta s-a inspirat atât din concepţia 

gestaltistă care susţine că „modul în care sunt prelucrate părţile 

depinde de prelucrarea ansamblului” (după E. D. Senkovka, 

1999/2000, 42) cât şi din cercetările efectuate de Muzafer Sherif 

(1936) asupra normalizării, însă designul experimental se 

diferenţiază în mod concret între cele două curente. Denumit de 

Robert K. Merton (1972) serendipitate dat fiind greutăţile cu care 

s-a confruntat şi a ambiguităţilor iniţiale, rezultatul studiilor lui 

Asch are menirea de a schimba radical perspectivele asupra 
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interacţiunii în cadrul grupurilor şi a puterii acestora de 

influenţare.  

Concluziile ce se pot trage în urma acestei cercetări 

demontează practic teoria lui Leon Festinger (1950) prin care 

susţinea că opiniile indivizilor cu privire la realitatea fizică pot fi 

cu greu influenţate. Ipotezele acestuia sunt expuse într-un studiu 

ce are menirea de a prezenta comunicarea ca fiind presiunea ce 

induce conformare în cadrul grupurilor. Vorbeşte de un 

continuum pe baza căruia ne raportăm la întâmplările din viaţa 

de zi cu zi. Pune la un capăt al continuumului realitatea fizică iar 

la celălalt realitatea socială. Ne raportăm la realitatea fizică 

atunci când nu există dubii în verificarea semnelor de întrebare, 

atunci când puteam dezambiguiza situaţia prin raportare la ceva 

concret. Realitatea socială este punctul de referinţă în momentul 

în care dezambiguizarea situaţiei se face prin intermediul 

opiniilor altora. Mai exact, nu găsim un stimulent obiect exterior 

grupului, concret fizic pentru a ne raporta, în acest caz părerea 

celorlalţi căpătând rol de suport, putându-se observa o oarecare 

asemănare între ideile lui Festinger şi Sherif în această privinţă. 

De asemenea şi Frederic L. Wells (1908) propune o abordare 

asemănătoare prin ipostazele standardelor comune şi cele 

individuale.  În cazul realităţii sociale, apare presiunea spre 

comunicare ducând astfel un individ în interiorul grupului care îi 

împărtăşeşte cel mai mult punctele de vedere.  

Ca în majoritatea cazurilor Solomon E. Asch a studiat 

înainte de a-şi dezvolta design-ul experimental studii efectuate în 

aceeşi arie disciplinală. Fiind interesat de efectul produs de un 

mesaj unanim majoritar Asch contestă rezultatele lui I. Lorge din 

1936 (apud E. D. Senkovska, 1999/2000, 49) asupra efectului 
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prestigiului. Fiind interesat să studieze prestigiul ca sursă de 

influenţare, acesta din urmă, a folosit două personalităţi istorice, 

Thomas Jefferson şi Lenin, şi un discurs „pentru lumea politică, 

o mică rebeliune este uneori bine venită” (idem). Lorge a atribuit 

acest mesaj fie lui Jefferson, autorul de drept al acestuia, fie lui 

Lenin. Rezultatul a fost destul de intrigant, corelând mesajul cu 

personalitatea Jefferson subiecţii au aprobat-o, corelând mesajul 

cu personalitatea Lenin indivizii au respins-o. Astfel a ajuns la 

concluiza că prestigiul persoanei determină evaluarea opiniei. 

Schimbând interpretarea Asch îşi dezvoltă ipotezele ce au 

menirea de a fi studiate în celebrul experiment din 1956.  

Experimentul princeps şi variante ale 
acestuia 

Experimentul în sine se prezintă în felul următor:  în cazul 

situaţiei experimentale propiu-zise, în care Asch intervine, sunt 

folosiţi 123 subiecţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 25 de ani, 

studenţi din diferite colegii de prestigiu. Acestora li se prezintă 

un carton (aflat în partea stângă a subiecţilor) cu dimensiunile de 

15 cm x 44 cm având trei linii, segmente de dreaptă inegale A, B 

şi C, lungimile acestora variind între 5 şi 22 cm. În partea 

dreaptă a acestora, subiecţilor, este prezentat un alt carton, cu 

scop de etalon, pe acesta fiind prezentat o linie de 15 cm lungime 

şi 1 cm grosime, egală cu o singură linie din cartonul aflat în 

partea stângă a subiecţilor. Precizând tema falsă a 

experimentului, cercetarea acuităţii vizuale, experimentatorul 

cere subiecţilor să arate care din cele trei segmente de dreaptă 
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