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AUTO-DEZVĂLUIREA 

 
 1. Transmiterea verbală a informaţiilor despre propria persoană 

 Auto-dezvăluirea corespunde procesului prin care individul comunică altora informaţii 

despre el. Auto-dezvăluirea este o parte desosebit de importantă a interacţiunilor noastre cu 

ceilalţi. Cozby o defineşte ca “dezvăluirea verbală intenţionată a materialului auto-descriptiv 

în faţa unuia sau a mai multor parteneri” (Cozby, 1973, p. 88). Caracteristicile auto-

dezvăluirilor (dacă transmitem gînduri, sentimente sau experienţe altor persoane, nivelul de 

intimitate al acestor dezvăluiri, momentul potrivit pentru a o face, persoana în faţa căreia ne 

confesăm) au repercusiuni însemnate asupra participării noastre sociale. Ele determină 

numărul şi calitatea relaţiilor noastre sociale. 

 Cel mai folosit instrument pentru stabilirea diferenţelor individuale în ceea ce priveşte 

auto-dezvăluirea este Jourard Self-Disclosure Questionnaire (JSDQ). Instrumentul original, 

descris în articolul lui Jourard şi Lasakow (1958), cuprindea 60 de itemi, mai precis cîte 10 

itemi pentru fiecare din următoarele domenii: atitudini şi opinii, gusturi sau interese, muncă 

(sau studii), bani, personalitate şi corp. Subiecţii răspundeau la fiecare item indicînd gradul în 

care au dezvăluit informaţii faţă de patru persoane-ţintă: mama, tata, cel mai bn prieten de sex 

opus, cel mai bun prieten de acelaşi sex. Scorurile aveau valori de la 0 la 2: 0 = lipsa 

dezvăluirii faţă de persoana ţintă; 1 = dezvăluire în termeni generali; 2 = dezvăluire completă 

privind o anumită chestiune. În afara acestui chestionar standard, unele cercetări au folosit 

variante ale JSDQ, diferite de chestionarul iniţial în ceea ce priveşte lungimea, persoanele-

ţintă, natura itemilor. Din păcate, validitatea predictivă a JSDQ nu este foarte ridicată. 

Cercetătorii n-au putut evidenţia întotdeauna o relaţie solidă între scorurile subiecţilor la acest 

chestionar şi dezvăluirea în situaţii reale.  

   

 

 2. Parametri ai auto-dezvăluirii 

 Auto-dezvăluirea poate varia în multe privinţe. De pildă, un individ poate releva altuia 

informaţii despre foarte multe aspecte ale vieţii sale şi totuşi să-i furnizeze numai informaţii 

superficiale. Putem să spunem altei persoane că suntem studenţi la psihologie, că ne place 

tenisul, că ne place la nebunie să mâncăm pizza şi hamburgeri, că ne-am născut la Deva şi că 
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avem doi fraţi mai mari. Toată această poveste îl face pe celălalt să cunoască multe faţete ale 

vieţii noastre, dar el nu va şti nimic despre speranţele, aspiraţiile şi temerile noastre, despre ce 

ne face să fim o persoană unică. O astfel de dezvăluire este caracterizată de lărgime, dar nu de 

profunzime. În alte cazuri, dezvăluirea poate fi foarte intimă şi personală, dar să se refere la 

un singur aspect al existenţei celui ce se dezvăluie – de exemplu, la experienţele lui sexuale.  

 Cozby (1973) consideră că auto-dezvăluirea este caracterizată de următorii parametri:  

 a. cantitatea de informaţie dezvăluită (lărgimea auto-dezvăluirii); 

 b. caracterul intim al informaţiei dezvăluite (profunzimea dezvăluirii); 

 c. durata dezvăluirii. 

 În situaţiile concrete de auto-dezvăluire, caracterul intim şi durata dezvăluirii sunt 

independente – s-a stabilit o corelaţie de 0.42 între cele două variabile. Cît despre relaţia între 

cantitatea de informaţie şi caracterul intim, ea este de dependenţă inversă: indivizii au tendinţa 

de a dezvălui foarte puţin despre chestiunile intime.  

Morton (1978) face distincţia între două caracteristici ale dezvăluirii ce par să aibă un 

rol foarte important în actele cotidiene de comunicare. Ea concepe dezvăluirea ca 

bidimensională: descriere şi evaluare. Pe de o parte, dezvăluirea se poate prezenta ca o 

descriere, rezumându-se la relatarea unor fapte. Individul poate fi foarte intim cu celălalt, 

dezvăluindu-i fapte foarte intime despre el (de pildă, o conversiune religioasă, o încercare de 

sinucidere, detalii despre viaţa sexuală, etc). Pe de altă parte, dezvăluirile pot să cuprindă 

evaluări ale subiectului, adică mărturisirea unor emoţii, judecăţi şi opinii ale lui care au fost 

generate de un fapt sau altul. Putem fi foarte intimi cu cineva mărturisindu-i sentimentele de 

ruşine pe care le-am încercat într-o anumită situaţie. Cele două dimensiuni sunt relativ 

independente: o descriere factuală a unei încercări de sinucidere poate sau nu să fie îmbogăţită 

cu intimitate evaluativă – confesiuni despre trăirile care au însoţit această tentativă. “Să 

remarcăm, din punctul de vedere al acestei dihotomii, scrie autoarea, că o persoană poate să 

trivializeze un subiect de discuţie foarte intim (ca viaţa sexuală) folosind exclusiv descrieri, 

făcînd apel la clişee şi informaţie abstractă; dimpotrivă, există şi situaţii în care indivizii 

personalizează puternic chestiuni banale atunci cînd se auto-dezvăluie (ca spălatul pe dinţi sau 

drumul de la birou spre casă), introducînd informaţie factuală privată şi mărturisind emoţii 

foarte intime” (Morton, 1978, p. 73). Slujindu-se de această distincţie, Morton a arătat, de 

pildă, că, în raport cu dezvăluirile simplelor cunoştinţe, cele ale soţilor sunt mai bogate pe 

dimensiunea “descriere”, dar nu şi pe dimensiunea “evaluare”.      



Ştefan Boncu – Psihologie socială 

Cursul 25 
 În cercetările asupra relaţiilor interpersonale se bucură de atenţie o altă distincţie: 

aceea dintre auto-dezvăluirea personală (dezvăluiri despre propria persoană) şi auto-

dezvăluirea relaţională (dezvăluiri despre relaţia cu o altă persoană sau despre interacţiunile 

individului cu alţii). Auto-dezvăluirea relaţională poate dobândi un rol important în 

menţinerea şi întărirea unei relaţii, în măsura în care partenerii sunt capabili să comunice 

despre starea legăturii lor.    

 

 

 3. Teoria penetrării sociale 

 Teoria penetrării sociale este o teorie asupra dezvoltării relaţiilor intime, care pune în 

evidenţă amplificarea progresivă a schimburilor dintre parteneri, precum şi rolul auto-

dezvăluirii în evoluţia relaţiilor. Potrivit acestei teorii, relaţiile interpersonale presupun 

comportamente reciproce, ca schimbul de informaţii, schimbul de afecte pozitive sau 

negative. Ea a fost propusă de Irving Altman şi Dalmas Taylor în 1973 şi afirmă, în esenţă, că 

relaţiile evoluează de la schimburi superficiale la schimburi intime. Auto-dezvăluirea 

reprezintă o parte a procesului de penetrare socială, un tip fundamental de schimb social, ce 

evoluează odată cu relaţia interpersonală.  

 Altman şi Taylor susţin că raportul dintre costuri şi beneficii influenţează dezvoltarea 

relaţiei. Experienţele iniţiale pozitive creează posibilitatea evoluţiei acendente. Pe măsură ce 

relaţia dintre doi indivizi se dezvoltă, ei vor dezvălui mai multă informaţii şi la niveluri tot 

mai intime: vor comunica informaţii despre tot mai multe domenii şi în fiecare domeniu vor 

schimba tot mai multe informaţii. Doi prieteni foarte buni sau un cuplu tînăr armonios 

schimbă foarte multă informaţie şi de foarte bună calitate – informaţii superficiale, dar şi 

informaţii intime. Stadiile penetrării pot fi reprezentate ca o serie de “despicături” în 

personalitatea fiecăruia dintre parteneri. În oricare stadiu, se dezvăluie mai multă informaţie la 

nivelurile superficiale decît la cele intime. Aşadar, “lărgimea” dezvăluirii descreşte în funcţie 

de adîncimea sau intimitatea conversaţiei. Pe măsură ce relaţia progresează, de la străini, la 

cunoştinţe şi la prieteni, dezvăluirea capătă dimensiuni tot mai mari atît în lărgime, cât şi în 

adâncime. “Despicătura” se lărgeşte şi se adânceşte.  

 Taylor (1968) a făcut descoperiri interesante aplicând teoria penetrării sociale în 

studiul diadelor de studenţi ce locuiau în aceeaşi cameră. El a constatat că, în timp, studenţii 

care au comunicat multe informaţii intime despre ei colegului de cameră, au ajuns să-l 

antipatizeze pe acesta. Psihologul a explicat acest pattern de evoluţie a relaţiei apreciind că, 
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din cauza dorinţei de compatibilitate cu celălalt locatar al camerei, studenţii supraestimează la 

început caracterul pozitiv şi favorabil al relaţiei.   

 Cercetarea grupurilor izolate a beneficiat, de asemenea, de concluziile formulate de 

Altman şi Taylor. În mod firesc, condiţiile de izolare socială încurajează explorarea 

interpersonală şi grăbesc penetrarea. Altman şi Haythorn (1965) au confirmat ipoteza potrivit 

căreia  subiecţii izolaţi se auto-dezvăluie într-o măsură mai mare partenerilor lor decât cei 

non-izolaţi. Membrii grupurilor izolate ating destul de repede un grad de intimitate 

comparabil cu acela al prietenilor apropiaţi. Auto-dezvăluirea în astfel de grupuri afectează 

îndeplinirea sarcinii şi adaptarea individului. Taylor, Wheeler şi Altman (1973) au izolat 

diade de militari în camere de 3m x 3m, pentru opt zile, şi au măsurat efectele auto-dezvăluirii 

asupra capacităţii lor de a-şi duce misiunea la bun sfârşit. Printre subiecţi se aflau atât indivizi 

cu scoruri mari la un chestionar de auto-dezvăluire, cât şi din aceia cu scoruri mici. Autorii au 

constatat că subiecţii care au abandonat înainte de a se scurge cele opt zile au fost fie subiecţi 

înclinaţi spre auto-dezvăluire care s-au dezvăluit foarte puţin, fie subiecţi cu scoruri reduse la 

chestionarul de auto-dezvăluire care s-au dezvăluit mai mult decât ar fi făcut-o în condiţii 

normale. Aşadar, procesul de penetrare socială a fost modificat de starea de izolare. Autorii 

formulează următoarea concluzie: “Nivelurile de dezvăluire ce deviază de la nivelul 

individual obişnuit sunt incompatibile cu formarea grupului şi, ca atare, non-adaptative” 

(Taylor et al., 1973, p. 46).  

 Altman şi Taylor au pus în evidenţă şi un proces de depenetrare. Acesta poate să 

apară, de pildă, în prieteniile pe cale să se destrame sau în cuplurile aflate în prag de divorţ. În 

astfel de cazuri, costurile interacţiunii devin tot mai mari sau/şi recompensele tot mai reduse. 

Potrivit celor doi autori, deteriorarea relaţiei corespunde scăderii treptate a adâncimii şi  a 

lărgimii auto-dezvăluirii. Tolstedt şi Stokes (1984) au remarcat că Altman şi Taylor s-au 

ocupat foarte puţin de procesul de dizolvare a relaţiei şi şi-au propus să verifice temeinicia 

ipotezelor acestora cu privire la depenetrarea socială. Ei au luat în calcul şi o a treia 

dimensiune a auto-dezvăluirii, valenţa comunicării, definită ca pozitivitatea sau negativitatea 

faptelor şi sentimentelor dezvăluite. Tolstedt şi Stokes au aplicat subiecţilor (membri ai unor 

cupluri cu probleme) chestionare pentru măsurarea intimităţii şi a auto-dezvăluirii (JSDQ). De 

asemenea, ei le-au cerut să reprezinte relaţia de cuplu printr-un grafic (având ca axe timpul şi 

gradul de satisfacţie) şi să alcătuiască o listă cu aspectele pozitive ale relaţiei. Analiza acestor 

date a confirmat numai parţial concepţia lui Altman şi Taylor asupra depenetrării. Tolstedt şi 

Stokes au constatat că odată cu scăderea intimităţii se produce o diminuare a lărgimii auto-
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dezvăluirii. Descreşterea ataşamentului conduce la descreşterea numărului temelor abordate în 

auto-dezvăluire. Rezultatul neşteptat raportat de aceşti autori a fost creşterea adâncimii auto-

dezvăluirii pe măsura răcirii relaţiei. “Durerea şi furia asociate cu pierderea unei relaţii intime, 

afirmă ei, pot da naştere unor auto-dezvăluiri deosebit de profunde” (Tolstedt şi Stokes, 1984, 

p. 96). Cu cât intimitatea dintre doi soţi este mai redusă, cu atât ei discută chestiuni foarte 

personale, împărtăşindu-şi judecăţi şi sentimente. Acestea sunt, în general, negative. 

Adîncimea auto-dezvăluirii poate să crească din cauza sentimentelor negative pe care şi le 

mărturisesc, uneori cu brutalitate. În timpul conflictului, cantitatea de informaţie pe care şi-o 

comunică indivizii este foarte redusă, dar informţiile sunt extrem de intime.  

  

 

 

 

 4. Reciprocitatea dezvăluirii 

 Unul din fenomenele cele mai studiate din cîmpul teoretic al auto-dezvălurii este 

reciprocitatea, pe care Jourard a numit-o “efectul diadic”. Această temă a fost intens studiată 

în laborator, din cauză că reciprocitatea dezvăluirii între străini într-un experiment de 

psihologie poate fi văzută ca un model al formării unei relaţii de prietenie. Mulţi cercetători 

au susţinut că dezvăluirea reciprocă este esenţială pentru dezvoltarea unei relaţii apropiate: 

dacă nu există reciprocitate în stadiile de început, relaţia nu va evolua.  

 Cercetările asupra reciprocităţii au evoluat de la ipoteza atracţiei interpersonale ca 

mecanism subiacent la ipoteza mai simplă a normei de reciprocitate. Primele demersuri, 

iniţiate de Jourard, au sugerat că receptarea informaţiei intime conduce la simpatie şi la o 

dezvăluire echivalentă. Simpatia pentru partenerul de interacţiune aduce cu sine egalizarea 

nivelurilor de intimitate ale dezvăluirilor. Atracţia determină reciprocitatea în dezvăluire, iar 

reciprocitatea determină atracţia.  

 Împotriva acestei poziţii au argumentat Derlega, Harris şi Chaikin (1973), susţinând că 

efectul diadic poate să apară şi în absenţa atracţiei interpersonale. Cei trei cercetători au 

demonstrat că receptarea informaţiei foarte intime duce la o dezvăluire din partea ţintei chiar 

şi atunci cînd dezvăluirea persoanei care a iniţiat conversaţia face ţinta să o antipatizeze. 

Pentru a explica fectul diadic, ei au făcut apel la norma de reciprocitate teoretizată de 

sociologul american A.W. Gouldner în 1960. O astfel de normă se află la baza multora din 

comportamentele noastre sociale. În virtutea ei, apar expectanţe cu privire la comportamentul 
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unui individ căruia i s-a făcut un serviciu: ne aşteptăm ca el să exteriorizeze o atitudine 

pozitivă faţă de cel care l-a ajutat şi să-i întoarcă acestuia serviciul. În privinţa dezvăluirilor, 

ne aşteptăm ca cel căruia i s-a făcut o dezvăluire intimă să răspundă la fel, altminteri avem 

tendinţa de a percepe relaţia ca dezechilibrată. Dacă receptarea unei dezvăluiri constituie o 

recompensă socială, cel căruia i se adresează dezvăluirea ar trebui să reacţioneze în 

conformitate cu principiile care guvernează schimburile sociale în general. Chaikin şi Derlega 

(1976) au arătat că norma de reciprocitate operează într-adevăr în aceste situaţii. Subiecţii 

care au urmărit un film cu o interacţiune diadică au apreciat dezvăluirea nereciprocă mai 

nepotrivită şi mai neobişnuită decît dezvăluirea reciprocă.      

  

 

 5. Dimensiunea temporală a auto-dezvăluirii 

 Corelaţia dintre dezvăluire şi atracţie este, fără îndoială, solidă şi documentată din 

punct de vedere empiric. Intuitiv, avem convingerea că o relaţie interpersonală în care 

partenerii nu se dezvăluie este şubredă. Cercetând problematica reciprocităţii în auto-

dezvăluire, am constatat că indivizii reacţionează pozitiv în faţa celor care le fac dezvăluiri şi 

că tocmai în faţa acestora ei devin dispuşi să mărturisească informaţii personale despre ei 

înşişi.  

 Dar oare dezvăluirea unui fapt negativ despre sine nu poate compromite o relaţie? 

Avem cu toţii experienţa aceasta. Am fost puşi, cu siguranţă, în situaţia de a ne întreba când 

anume trebuie să comunicăm celuilalt o informaţie negativă despre despre noi în aşa fel încât 

el să nu înceteze să ne simpatizeze. Momentul dezvăluirii unei astfel de informaţii poate, într-

adevăr, afecta atracţia interpersonală. În general, studiile demonstrează că dezvăluirea unei 

informaţii importante după ce relaţia s-a stabilizat este mai indicată decît dezvăluirea ei în 

stadiul de început al relaţiei. Jones şi Gordon (1972) au cerut subiecţilor să asculte un interviu 

între un consilier şi un student, interviu înregistrat pe bandă de magnetofon. Studentul 

dezvăluia fie un eveniment negativ, fie un eveniment pozitiv din trecutul său. A doua 

variabilă independentă era manipulată astfel: studentul era fie responsabil pentru acest 

eveniment, fie nu avea nici o responsabilitate. În sfîrşit, a treia variabilă independentă era 

momentul ales pentru auto-dezvăluire: în unele condiţii, studentul făcea mărturisirea la 

începutul conversaţiei, din proprie iniţiativă, în vreme ce în altele el furniza informaţia ca 

urmare a unei întrebări a consilierului în partea a doua a conversaţiei. În general, Jones şi 

Gordon au obţinut rezultate care indicau o simpatie mai mare manifestată de subiecţi pentru 
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studentul care dezvăluie informaţia la urmă. Dar în condiţiile în care studentul dezvăluia un 

eveniment negativ pentru care era responsabil, el s-a bucurat de mai multă simpatie atunci 

cînd a făcut-o la începutul interviului. În acest caz, gestul studentului a fost interpretat ca un 

act de curaj, ca asumare a responsabilităţii, ca dorinţă de a aşeza relaţia cu celălalt pe baze 

solide.  

 În studiul rezumat mai sus, dezvăluirea a fost apreciată de observatori neimplicaţi. 

Adoptând o perspectivă atribuţională, Wortman şi colaboratorii ei (1976) şi-au propus să 

examineze factorii care afectează reacţia receptorului dezvăluirii. Subiecţii lor conversau timp 

de aproximativ zece minute cu un complice al experimentatorilor. Acesta le făcea o 

mărturisire foarte intimă – faptul că prietena lui este însărcinată – fie imediat după iniţierea 

interacţiunii, fie la sfârşitul perioadei de conversaţie. Ipoteza autorilor, potrivit căreia subiecţii 

îl vor simpatiza mai mult pe complice în al doilea caz, s-a adeverit. Individul care a dezvăluit 

un lucru foarte intim despre sine la începutul relaţiei a fost văzut ca imatur, neadaptat, fals. 

Subiecţii l-au perceput pe complicele care s-a confesat mai târziu ca fiind mai deschis şi şi-au 

exprimat dorinţa de a-l cunoaşte. Iată sfatul autorilor cu privire la momentul potrivit al 

mărturisirii: “Dacă cineva vrea să dezvăluie o informaţie personală unei noi cunoştinţe, 

trebuie să se abţină cel puţin opt sau zece minute. Numai procedându-se astfel creşte 

probabilitatea ca celălalt să răspundă favorabil” (Wortman et al., 1976, p. 189). Wortman şi 

colegii săi au folosit atribuirile pentru a explica acest efect. Subiecţii expuşi la o dezvăluire 

târzie au interpretat comportamntul complicelui spunându-şi că el a aşteptat ca interacţiunea 

să devină personalizată, să câştige în complexitate. Ei au atribuit complicelui intenţia de a 

continua şi adânci relaţia. Dimpotrivă, subiecţii care au ascultat confesiunea în debutul 

interacţiunii au considerat că celălalt nu face distincţii între persoanele cărora trebuie să li se 

confeseze şi persoanele în faţa cărora trebuie să se abţină de la confesiuni.      

 

  

 6. Influenţa apartenenţei sexuale  

 Dorinţa de a dezvălui informaţie despre gîndurile,  sentimentele, experienţele 

personale a fost examinată în funcţie de caracteristicile demografice, de sănătatea mintală, de 

trăsăturile de personalitate şi de situaţia socială. Un rezultat consistent în cîmpul acestor 

cercetări este dependenţa auto-dezvăluirii de aparteneţa sexuală a individului:  femeile se 

dezăluie mai mult decît bărbaţii şi valorizează mai mult auto-dezvăluirea. Jourard (1971, apud 

Derlega et al., 1993) a sugerat că expectanţele de rol îi impun bărbatului să se arate dur, 
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obiectiv, motivat să reuşească, inexpresiv din punct de vedere emoţional, ceea ce îi inhibă 

tendinţele spre auto-dezvăluire. Pe de altă parte, expectanţele legate de rolul feminin 

încurajează auto-dezvăluirea. Comportamentul expresiv al femeilor trebuie pus pe seama 

recompenselor şi aprobărilor pe care le primesc pentru faptul de a se purta astfel. S-a arătat, 

de exemplu, că femeile sunt mai înclinate să dezvăluie lucruri foarte intime încă de la 

începutul relaţiei sau că soţii sunt mai fericiţi decît soţiile în căsătorii în care auto-dezvăluirea 

este foarte slabă. Soţiile sunt mai dispuse decît soţii să discute despre sursele conflictelor din 

familie (Derlega şi Chaikin, 1976). Pe scurt, “femeia exprimă şi bărbatul reprimă”.  

Judecăţile asupra gradului de adaptare a unei persoane se fac pe baza adecvării 

comportamentului său la situaţii specifice. Nepotrivirile dintre comportamentul persoanei şi 

situaţie, ce reprezintă violări ale expectanţelor sunt utilizate pentru a diagnostica dezordinile 

psihologice. Mai aproape de ceea ce ne interesează, judecăţile asupra sănătăţii mintale se pot 

baza pe gradul de devianţă de la rolul de sex. Din acest punct de vedere, Derlega şi Chaikin 

(1976) au demonstrat că o atribuire de maladie mintală poate să ţină seama de gradul în care 

individul deviază de la normele de auto-dezvăluire ce reglează comportamentul în grupul său 

sexual. Mai precis, bărbaţii sunt apreciaţi ca adaptaţi psihologic dacă nu se dezvăluie, iar 

femeile dacă practică auto-dezvăluirea. Autorii au înmânat subiecţilor un text în care se relata 

despre interacţiunea dintre două persoane ce călătoreau cu avionul. Una din ele întreba la un 

moment dat: “Vă face rău zborul?”, iar cealaltă răspundea fie scurt (“Cred că da. N-am zburat 

de prea multe ori.”), fie povestea pe larg călătoriile sale anterioare, oferind detalii intime 

despre sine. După ce lecturau textul, subiecţii trebuiau să aprecieze cea de-a doua persoană în 

privinţa adaptării psihologice, a atractivităţii, a masculinităţii-feminităţii, etc. Derlega şi 

Chaikin au pus în evidenţă un dublu standard folosit de subiecţi pentru judecarea 

comportamentelor de auto-dezvăluire: femeile non-expresive şi bărbaţii expresivi au fost 

percepuţi ca non-adaptaţi, iar femeile expresive şi bărbaţii non-expresivi ca adaptaţi. Mai 

remarcăm un rezultat interesant al acestui studiu: femeile care s-au dezvăluit au fost 

simpatizate mai mult decât femeile care nu s-au dezvăluit, în vreme ce bărbaţii care s-au 

dezvăluit şi bărbaţii care nu s-au dezvăluit au fost simpatizaţi în aceeaşi măsură. Menţionăm 

că Gordon Chelune (1976) a întreprins un demers asemănător, soldat cu aproximativ aceleaşi 

rezultate.    

 Doi psihologi cu orientare clinică au încercat să probeze ideea că relaţia dintre sexul 

persoanei şi auto-dezvăluire nu rămâne neschimbată în condiţiile variaţiei factorilor 

situaţionali. Potrivit lui Shaffer şi Ogden (1986), studiile anterioare au avut în vedere numai 
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un gen de context, “care a făcut saliente motivele social-expresive” (p. 93). Subiecţii au dedus 

că scopul întâlnirii lor este de a sta de vorbă şi de a se cunoaşte; în astfel de contexte, femeile 

se dezvăluie mai mult unui partener de acelaşi sex decât o fac bărbaţii. Shaffer şi Ogden au 

manipulat scopul întâlnirii subiecţilor, transformându-l într-unul instrumental: participanţii au 

fost informaţi că după ce vor discuta câteva minute, vor participa la o sarcină în care vor putea 

colabora. De data aceasta, bărbaţii s-au dezvăluit mai mult decât femeile.  

 Influenţa contextului social asupra dezvăluirilor femeilor şi bărbaţilor a fost pusă în 

evidenţă şi de Davis (1978), într-un studiu asupra întâlnirilor de dragoste efectuat pe o 

populaţie de studenţi. Conform datelor lui Davis, băieţii se dezvăluie mai mult decât fetele la 

primele întâlniri. Ei sunt mai asertivi şi au mai multe iniţiative: încep conversaţiile, lansează 

invitaţii, iniţiază contactul fizic. Tot ei aleg temele de conversţie şi stabilesc nivelul de 

intimitate al dezvăluirilor. Davis a pus aceste comportamente pe seama nevoii lor de a 

controla situaţia.   

 

 

7. “Deschizătorii” 

Scalele de auto-dezvăluire măsoară diferenţele individuale pe această dimensiune. Dar 

- este evident - auto-dezvăluirea sau refuzul de a se auto-dezvălui al unui individ într-o 

situaţie nu depinde numai de factorii de personalitate. Cantitatea şi calitatea auto-dezvăluirii 

unei persoane este determinată, în bună măsură, şi de partenerul acesteia. Putem intui că 

există persoane calde, afectuoase, care ştiu să asculte, care oferă un feed-back adecvat celui 

care li se dezvăluie şi altele lipsite de oricare din aceste calităţi. Primele au fost numite de 

Miller, Berg şi Archer (1983) deschizători – ele “deschid” persoana care vorbeşte, o 

stimulează să comunice informaţie despre ea însăşi. Spre a demonstra utilitatea constructului, 

cei trei autori menţionaţi au construit o scală pentru măsurarea acestei  “vocaţii”. Scala lor 

cuprinde trei categorii de itemi: 1. Itemi ce se referă la reacţiile percepute ale celorlalţi (de 

exemplu, “Oamenii se simt relaxaţi în preajma mea”); 2. Itemi ce se referă la interesul de a-i 

asculta pe ceilalţi (“Îmi place să-i ascult pe ceilalţi); 3. Itemi ce se referă la abilităţi 

interpersonale (de exemplu, “Pot să-i fac pe oameni să vorbească despre ei înşişi”). Autorii au 

demonstrat că “Opener Scale” este un instrument unifactorial. Ei susţin că trăsătura de 

personalitate măsurată cu ajutorul acestei scale este apropiată de sociabilitate şi empatie, dar 

că este totuşi distinctă. Într-o interacţiune, ea influenţează lărgimea şi adâncimea auto-

dezvăluirii. Miller, Berg şi Archer au măsurat la 110 studente tendinţa spre auto-dezvăluire cu 
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ajutorul JSDQ şi tendinţa spre deschiderea partenerului cu  ajutorul scalei propuse de ei. 

Interacţiunea acestor tinere în diade a relevat că cele puţin înclinate să se dezvăluie s-au 

dezvăluit mai mult în prezenţa unei partenere cu scor mare pe “Opener Scale” decât în 

prezenţa unei non-deschizătoare. Potrivit aceloraşi autori, indivizii deschizători sunt mai 

simpatizaţi de partenerii lor în contextul unei relaţii de lungă durată.  

Purvis, Dabbs şi Hopper (1984) şi-au propus să studieze în detaliu comportamentul 

deschizătorilor pentru a înţelege felul în care ei reuşesc să stimuleze participarea partenerului. 

Ipoteza celor trei psihologi a fost că deschizătorii înzestraţi cu o mare dexteritate nu se 

caracterizează atât printr-un conţinut deosebit al mesajelor, cât printr-un comportament non-

verbal şi un stil de conversaţie specifice. Ca atare, ei au filmat evoluţia subiecţilor şi au 

analizat atent expresiile lor faciale, direcţia privirii, pattern-ul de vorbire, etc. Au constatat, 

astfel, că deshizătorii folosesc un set de comportamente ce întăreşte tendinţa partenerilor de a-

şi expune propriul eu. Înfăţişarea lor în timpul conversaţiei este aceea a unor oameni relaxaţi, 

atenţi la ce spune celălalt, savurând schimbul de informaţii. Expresia chipului lor arată interes 

pentru discursul celuilalt. Ei păstrează, într-o mai mare măsură decât non-deschizătorii, 

contactul vizual direct cu partenerul (îl privesc în ochi mai frecvent şi mai îndelung). În 

privinţa participării la schimbul verbal, deschizătorii se caracterizează prin emiterea unor 

fraze scurte aprobatoare în timp ce vorbeşte partenerul şi prin completarea spuselor acestuia. 

Putem conchide, pe baza acestor date, că astfel de indivizi influenţează în mod activ 

contribuţia partenerului în conversaţie.    

 

 

8. Psihofiziologia confesiunii 

 Mărturisirea unor experienţe semnificative a fost întotdeauna  considerată benefică din 

punct de vedere psihologic. În unele religii, confesiunea reprezintă o practică ce-l ajută pe 

individ să se elibereze. Biserica ortodoxă, ca şi cea catolică, au propovduit ideea că 

mărturisirea păcatelor aduce izbăvirea. Cât priveşte psihoterapia, încă înainte de sfârşitul 

veacului trecut, Freud a arătat că gândurile refulate produc nevroze ori psihoze. Potrivit 

întemeietorului psihanalizei, modalitatea optimă de vindecarea a multor maladii mentale 

constă tocmai în conştientizarea unor gânduri îndelung expulzate din conştiinţă. Cura 

psihanalitică constituie un set de tehnici prin care psihoterapeutul determină pacientul să 

renunţe la refulare. Freud are marele merit de a fi semnalat faptul că inhibarea gândurilor şi a 
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comportamentelor necesită investiţii de energie din partea individului. El nu s-a ocupat însă 

de mecanismele fiziologice adiacente. 

 În ultimii ani, mulţi cercetători şi-au îndreptat atenţia către relaţia dintre non-

dezvăluire şi stress. Ei au ajuns la concluzia că efectele refuzului de a se confesa altora în 

legătură cu un eveniment apar nu numai în plan psihologic, dar şi în planul sănătăţii fizice a 

individului. Non-confesiunea presupune o inhibare voluntară. Într-un studiu fundamental, 

Fowles (1980) a oferit un solid suport empiric ideii că inhibarea comportamentală este direct 

proporţională cu un parametru fiziologic important,  conductibilitatea electrică a pielii. Cînd 

individul îşi înfrânează un anumit comportament sau îşi reprimă un anumit gând în viaţa de zi 

cu zi, activitatea electrodermală creşte. Waid şi Orne (1982) au identificat subiecţi slab 

socializaţi şi foarte socializaţi folosind scala de socializare din California Psychological 

Inventory. Efectuând măsurători fiziologice, ei au ajuns la concluzia că subiecţii foarte bine 

socializaţi (deci, inhibaţi) au o conductibilitate mai mare a pielii decît cei slab socializaţi.  

Dacă este adevărat că inhibarea pe termen scurt a comportamentului determină 

creşterea conductiblităţii pielii, atunci inhibarea activă a comportamentului pe o perioadă mai 

îndelungată ar putea determina apariţia bolilor legate de stress. Unele cercetări au indicat 

faptul că subiecţii caracterizaţi ca represivi sau inhibitori sunt mai predispuşi să se 

înbolnăvească de cancer, au o tensiune arterială mai mare şi contractează, în general, mai 

multe boli. S-a arătat, de exemplu, că femeile care trăiesc mai mult după diagnosticul de 

cancer la sân sunt cele care-şi manifestă deschis depresia. Nedezvăluirea gândurilor şi 

sentimentelor de-a lungul unei perioade îndelungate corelează cu boala şi mortalitatea 

ridicată.  

Există un instrument psihologic care poate măsura tendinţa indivizilor de a tăinui 

informaţia considerată negativă ori ameninţătoare. Autorii acestei scale, Larson şi Chastain 

(1990, apud Derlega et al., 1993) au confirmat ipoteza potrivit căreia maladia fizică se află în 

legătură cu parametrul pe care ei îl numesc “auto-ascundere”. Scala de auto-ascundere (Self-

Concealment Scale) cuprinde zece itemi. Iată câţiva dintre aceştia: “Am un secret important 

pe care nu l-am împărtăşit nimănui”, “Secretele mele m-ar pune în situaţii penibile dacă ar fi 

aflate de alţii”, “Când mi se întâmplă ceva, am tendinţa de a ţine acest lucru pentru mine”, 

“Adesea, mi-e teamă să nu mărturisesc un lucru pe care nu vreau să-l dezvălui”.   

Larson şi Chastain au aplicat această scală unor subiecţi, odată cu un chestionar asupra 

anxietăţii, depresiei şi simptomelor fizice (frecvenţa durerilor de spate, de cap, etc.). 

Rezultatele au evidenţiat o corelaţie strânsă între răspunsurile subiecţilor la cele două 
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instrumente: persoanele cu scoruri mari la scala de auto-ascundere au raportat mai multe 

simptome fizice şi s-au dovedit mai anxioase şi mai depresive. Deşi cei doi autori n-au probat 

o relaţie cauzală, datele lor sunt argumente preţioase în sprijinul ideii că inhibarea are serioase 

repercusiuni în plan somatic.  

James Pennebaker şi colaboratorii săi au costruit în deceniul al 9-lea o teorie generală 

a inhibării comportamentelor şi a proceselor maladive psihosomatice (Pennebaker, 1989). 

Potrivit acestei teorii, inhibarea sau restrîngerea voluntară a comportamentelor, gîndurilor sau 

sentimentelor presupune o activitate fiziologică intensă. “Inhibarea activă, scrie autorul 

american, trebuie văzută ca unul din stresorii ce afectează mintea şi corpul. Cu cât individul 

depune mai multe eforturi pentru a se inhiba, cu atât stressul este mai mare” (Pennebaker, 

1989, p. 231). Inhibarea pe termen scurt este asociată cu auto-control accentuat, iar inhibarea 

pe termen lung produce boli şi stress. Dacă refuzul de a discuta evenimentele traumatizante 

sau stressante este nociv din punct de vedere fiziologic, dezvăluirea acestora este benefică. A 

vorbi sau a scrie despre dificultăţile majore din viaţă reduce riscul înbolnăvirilor.  

Într-un articol din 1986, Pennebaker şi Beall au încercat să stabilească aspectele 

dezvăluirii care pot influenţa sănătatea pe termen lung. Ei au cerut unor studenţi (în număr de 

46) sănătoşi din punct de vedere fizic să scrie despre experienţele cele mai traumatizante pe 

care le-au trăit sau despre lucruri cotidiene, ordinare. Subiecţii s-a auto-dezvăluit în patru zile 

consecutive. Din cei cărora li se ceruse să scrie despre evenimente stressante s-au alcătuit trei 

grupuri experimentale: unii au descris fapte brute, fără să pomenească nimic despre 

sentimentele lor (condiţia “fapte”), alţii au descris emoţiile pe care le-au trăit legate de 

întîmplarea traumatizantă (condiţia “emoţii”) şi, în sfîrşit, alţii au scris despre fapte şi emoţii 

(condiţia “fapte + emoţii”). După fiecare din cele patru şedinţe, subiecţii din ultimele două 

condiţii au declarat cel mai mare inconfort psihic. Experimentatorii au măsurat, timp de şase 

luni după confesiunile subiecţilor, frecvenţa cu care subiecţii s-au adresat medicului pentru 

orice problemă de sănătate şi au constatat că cei din condiţia “fapte + emoţii” au făcut-o cel 

mai puţin. Un chestionar aplicat după şase luni a pus în evidenţă că subiecţii din acest grup şi, 

într-o măsură mai redusă, cei din grupul “emoţii” raportau o stare de sănătate mai bună decît 

cei cărora li se ceruse să scrie despre chestiuni anodine. Acest studiu demonstrează că 

dezvăluirea în scris a experienţelor traumatizante, deşi neplăcută pentru individ în momentul 

confesiunii, conduce la perceperea unei stări ameliorate de sănătate. Pentru ca aceste beneficii 

pe termen lung să apară, este important ca persoana să relateze şi emoţiile pe care le-au 

declanşat evenimentele traumtizante, nu numai faptele brute.  
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Pennebaker şi colaboratorii săi (1987) au relevat, într-un alt studiu, legătura dintre 

procesele inhibitorii şi cele psihosomatice, investigînd efectele pe termen scurt ale dezvăluirii 

experienţelor neplăcute. Subiecţilor li s-a cerut să vorbească despre evenimentele stressante 

din viaţa lor şi despre ce vor face după experiment. Fiecare subiect se afla singur şi vorbea la 

microfonul unui magnetofon. Pe baza aprecierilor unor judecători care au studiat materialul 

înregistrat, subiecţii au fost clasificaţi în indivizi predispuşi să se auto-dezvăluie şi indivizi 

predispuşi să evite auto-dezvăluirea. Experimentatorii au măsurat tot timpul confesiunii 

conductibilitatea pielii, tensiunea arterială şi pulsul. Rezultatele au arătat că mărturisirile 

despre evenimentele traumatizante au fost însoţite de descreşterea inhibării comportamentale 

evidenţiată de decreşterea activităţii electrodermale. În plus, dezvăluirea a determinat o 

activitate cardiovasculară mai intensă. Şi acest studiu oferă date suficiente pentru a ne 

determina să admitem că auto-dezvăluirea este benefică pentru starea generală de sănătate 

fizică. Indivizii predispuşi la auto-dezvăluire îşi inhibă mai puţin gîndurile, emoţiile şi 

comportamentele, ceea ce se soldează cu efecte pozitive atît în plan psihologic, cît şi în plan 

somatic.    

  

 

 9. Secretele şi efectele suprimării gândurilor 

 Adesea, oamenii îşi reprimă amintirile neplăcute. Pentru a-şi asigura confortul psihic, 

ei încearcă să nu se mai gândească la întâmplările neplăcute care i-au afectat. Gândurile 

despre evenimentele negative din trecut pot arunca îndoieli asupra competenţei ori a ţinutei 

morale a individului, diminuând stima de sine şi încrederea în forţele proprii. De aceea, 

reacţia obişnuită este suprimarea conştientă a acestor gânduri. Nu numai că evităm să ne 

mărturisim secretele, dar le alungăm ori de câte ori ele încearcă să pătrundă în conştiinţă. 

Cercetările din domeniul controlului mental au arătat că manevrele cognitive necesare pentru 

a păstra un secret nu au întotdeauna succes. A ţine un secret este un proces activ, resimţit în 

plan emoţional ca o sarcină dificilă şi neplăcută. Indivizii care încearcă să elimine o 

informaţie din sfera conştientă pot ajunge mai târziu să fie preocupaţi de informaţia pe care o 

eludează. În unele cazuri, refularea nu reuşeşte decât să facă informaţia şi mai accesibilă. 

Acest efect paradoxal a fost numit hiperaccesibilitatea informaţiei refulate.  

Daniel Wegner şi colaboratorii săi (de exemplu, Lana şi Wegner, 1995) au construit un 

model al mecanismului ce subîntinde fenomenul, numit modelul preocupării. Acesta 
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presupune patru faze ale procesului cognitiv al cărui rezultat este preocuparea obsesivă pentru 

gîndul secret: 

a. dorinţa de a păstra secret un fapt duce la refularea gîndului; 

b. refularea determină apariţia gîndurilor intruse, deranjante; 

c. aceste gînduri inoportune provoacă noi eforturi de refulare; 

d. fazele b şi c continuă într-o repetiţie ciclică, dat fiind că fiecare apare ca reacţie la 

apariţia celeilalte. 

Studiul iniţial care a demonstrat că refularea gîndurilor produce gînduri intruse a fost 

realizat de o echipă de cercetători condusă de Daniel Wegner. Subiecţilor li s-a cerut să 

verbalizeze fiecare gînd care le trece prin minte vreme de cinci minute. În acelaşi timp, ei 

trebuiau să se abţină să se gîndească la un urs polar. Subiecţii se aflau singuri în încăpere şi tot 

ceea ce verbalizau se înregistra pe bandă de magnetofon. Rezultatele au indicat că ei nu se pot 

înfrîna să se gîndească la ursul polar: se gândesc la el cel puţin odată pe minut. În plus, după 

această sarcină, gîndurile cu privire la ursul polar sunt foarte numeroase (Wegner, Schneider, 

Carter, şi White, 1987). Cercetările ulterioare asupra hiperaccesibilităţii gîndurilor refulate au 

arătat că astfel de gînduri ne vin în minte cu încăpăţânare, mai ales în condiţiile în care  

efectuăm o sarcină cognitivă dificilă, chiar mai repede decît gândurile asupra cărora încercăm 

să ne concentrăm. Wegner şi Erber (1992) au pus în evidenţă faptul că participanţii la o 

sarcină de tip Stroop ce-şi refulează gîndul la un anume cuvînt (de pildă, munte) au timpi de 

reacţie mai mari. Lor le trebuie mai mult timp să pronunţe numele culorii decât participanţilor 

cărora li s-a cerut să se gândească la acest cuvânt. Acest rezultat în sarcina Stroop a fost 

considerat un argument în favoarea accesibilităţii cognitive crescute a gândurilor refulate. 

Efectul pare să rezulte dintr-un proces automat de căutare ce însoţeşte refularea, făcând 

accesibile gândurile ce trebuie refulate.  

Reprezentarea potrivit căreia mintea noastră este un loc unde suntem stăpâni s-ar putea 

dovedi falsă. Controlul gîndurilor secrete nu este deloc facil, iar consecinţele cognitive ale 

faptului de a suprima un gând sunt din cele mai surprinzătoare pentru individ.  

 

 

 10. Argumente împotriva dezvăluirii secretelor 

 Am luat cunoştinţă despre argumentele psihologiei sociale contemporane în favoarea 

auto-dezvăluirii: 1. dezvăluirea reduce riscul îmbolnăvirilor psihice şi fizice; 2. prin 

dezvăluire se evită crearea unor secrete hiperaccesibile, dificil de refulat. 
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 Totuşi, există situaţii în care persoana este mai câştigată dacă nu-şi dezvăluie 

secretele. Unele secrete sunt atît de hidoase, încît individul s-ar compromite definitiv în ochii 

celui căruia i se confesează. Cum să explicăm altfel faptul că aproape jumătate din persoanele 

care urmau o terapie de lungă durată, plătind sume imense pentru tratamentul pe care-l 

primeau, au mărturisit, în chestionare anonime, că au secrete faţă de psihoterapeuţii lor (Kelly 

şi McKillop, 1996)? 

 Dacă este adevărat că exprimarea deschisă a discomfortului psihic ne sporeşte şansele 

de adaptare, este la fel de adevărat că această auto-dezvăluire poate să ne izoleze. Cercetările 

de psihologie socială din domeniul depresiei au arătat că indivizii care-şi mărtuisesc 

necazurile sunt mai respinşi decît cei ce mărturisesc în faţa celorlaţi că se descurcă forte bine 

în viaţă. Avem tendinţa de a răspunde negativ în interacţiunile cu cei afectaţi de depresie. Într-

un experiment impresionant prin concluziile lui, Strack şi Coyne (1983) au arătat că indivizii 

afişând depresie provoacă altora depresie, anxietate, ostilitate şi sunt respinşi de aceştia într-o 

interacţiune care durează numai 15 minute. 

 Stilul de auto-dezvăluire al individului influenţează decisiv contactele lui sociale. 

Această concluzie se confirmă şi dacă luăm în seamă o distincţie importantă din psihologia 

contemporană: aceea dintre indivizii cu afecte pozitive şi indivizii cu afecte negative. Cei ce 

raportează experienţe implicând mai degrabă afecte pozitive se descriu ca fiind entuziaşti şi 

încrezători. Ceilalţi se caracterizează pe ei înşişi ca fiind nervoşi, vinovaţi, temători. Watson 

(1988) a cerut subiecţilor săi să estimeze numărul de ore pe care-l petrec în fiecare zi cu 

prietenii şi a măsurat, în acelaşi timp, nivelul lor de afecte pozitive ori negative. Analizele lui 

au relevat că indivizii cu afecte pozitive au contacte sociale prelungi şi frecvente. O corelaţie 

între afectele pozitive şi activitatea socială au găsit, de asemenea, Berry şi Hansen (1996). 

Potrivit acestor cercetătoare, evoluţia unui individ cu afecte pozitive în cadrul unei 

interacţiuni diadice este apreciată de către partener şi de către un observator mai pozitiv decât 

evoluţia unui subiect cu afecte negative. Pe de altă parte, subiecţii înclinaţi să raporteze în 

mod preponderent afecte negative au tendinţa de a percepe interacţiunile lor ca implicând un 

grad înalt de auto-dezvăluire. Deducem din toate acestea o relaţie strânsă între auto-

dezvăluire, afecte pozitive şi activitatea socială. Din nefericire, contextele sociale nu-i 

avantajează pe depresivi şi pe cei cu afecte predominant negative. Pentru ei, nici măcar auto-

dezvăluirea nu reprezintă o şansă de sporire a participării sociale.  
 


