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Cuvânt înainte

C

a mijlocitori între studenţi și creatorii de teorii cu nivel mediu și maxim de

generalitate, profesorii universitari, în sensul cel mai larg al termenului, dau examen de cunoștinţe cu prilejul ﬁecărei prelegeri sau ore de laborator. Studenţii sunt
examinaţi o dată pe semestru, profesorii săptămânal, dacă nu mai des. Pentru că
verba volant, scripta manent, examenul scris este mai concludent decât cel oral
– se știe acest lucru de o mie de ani, de când s-au înﬁinţat primele universităţi în
Europa –, nu toţi profesorii se încumetă să-și publice cursurile, lucrările lor cu caracter didactic. Încredinţând tiparului lucrarea Schimbarea atitudinilor și comportamentelor faţă de sănătatea orală, domnișoara asist. univ. dr. Loredana Dumitrașcu
a trecut „Rubiconul universitar” și l-a trecut cu succes.
Și-a concentrat efortul intelectual pentru clariﬁcarea stadiului actual al cunoașterii unei probleme centrale a psihosociologiei, schimbarea atitudinală și comportamentală. A tratat această temă, nu în general, ci particularizând-o la domeniul sănătăţii orale. Dar tema lucrării nu este numai centrală din punctul de vedere
al știinţei despre relaţiile dintre indivizi în cadrul social – am în vedere psihologia
socială –, dar și de mare actualitate nivel societal, ca și pentru diferitele sectoare de
activitate, între care și cel al sănătăţii. Nu-mi pot imagina un medic dentist care să
nu ﬁe și un ﬁn psihosociolog și, prin urmare, un bun comunicator social.
Într-un studiu recent despre relaţia dintre atitudini, comportamente și practica socială, publicat în Journal of Sociology & Social Welfare (2011, 38, 1, 31-54), profesorul Harris Chaiklin de la University of Maryland (SUA) se întreba: „Este necesar
să schimbi mai întâi atitudinile pentru a putea schimba comportamentele, este
S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����
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suﬁcient să schimbi comportamentul sau trebuie să schimbi simultan atitudinea
și comportamentul?” Numeroasele cercetări sociologice concrete realizate până
în prezent au condus la concluzii contradictorii. Totuși, se acceptă cvasiunanim că
pentru a schimba comportamentul nu este necesară doar schimbarea atitudinii,
practica socială ea însăși trebuie schimbată: „Acţiunile vorbesc mai tare decât
cuvintele”. Lucrarea de faţă, o variantă prelucrată a tezei de doctorat în sociologie,
pe care am avut onoarea să o conduc, se înscrie în această ﬁlozoﬁe.
În încheierea cuvântului meu introductiv, aș vrea să dau curs unei amintiri.
În urmă cu aproape 40 de ani, asistent universitar ﬁind, am publicat o lucrare
didactică (Elemente de sociologie industrială, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din
Iași, 1975), în sprijinul studenţilor care se pregăteau pentru examenul la disciplina
„Sociologia muncii”. Lucrarea a fost criticată tovărășește pentru lipsa unei viziuni
dialectice asupra muncii industriale în socialism și pentru concesii ideologice: preluasem fără să comentez suﬁcient de critic teorii burgheze! Mi s-a reproșat graba,
infatuarea, încălcarea cutumei universitare. Dar ce nu mi s-a reproșat?! De ce? În
fond, cred acum, pentru că titularul cursului nu publicase nimic în domeniul pe
care îl patrona! Firește, lucrarea avea limitele ei: era o lucrare știinţiﬁcă de debut.
Nu aveam voie să greșesc nici teoretic, nici ideologic. Dar există ceva mai grav
decât greșeala: frica de a greși.
Vreau să cred că după decembrie ’89 mentalitatea universitarilor s-a schimbat:
dacă lucrarea domnișoarei asist. univ. dr. Loredana Dumitrașcu nu va ﬁ lăudată, cel
puţin să nu ﬁe desﬁinţată „colegial”, adică ignorată. Debutul editorial al cadrelor
didactice tinere este pândit de pericole.
Septimiu Chelcea
Profesor onoriﬁc, Universitatea din București
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Introducere

S

chimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătatea orală consti-

tuie unul dintre obiectivele permanente ale medicilor dentişti, ale specialiştilor în
sănătate publică, dar şi ale companiilor care distribuie produse de îngrijire dentară.
Pentru a reprezenta un succes, orice tratament al afecţiunilor oro-maxilo-faciale
trebuie să ﬁe, în primul rând, însoţit de recomandări privind practicile de igienizare,
dispensarizare şi stil de viaţă, care să asigure menţinerea rezultatelor în timp.
În al doilea rând, Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că promovarea
sănătăţii în locurile în care oamenii trăiesc, muncesc, învaţă sau se joacă este
cel mai eﬁcient mod de a le îmbunătăţi calitatea vieţii. În prezent, programele
preventive se orientează către dezvoltarea responsabilităţii individuale faţă de
propria sănătate. Astfel, igiena corectă, ﬂuorizarea locală, urmată de creşterea
rezistenţei smalţului, alimentaţia corectă, săracă în glucide, renunţarea la consumul excesiv de alcool sau la tutun şi vizitele periodice la medicul dentist sunt
comportamentele care pot asigura sănătatea şi echilibrul. Din păcate, în ţara noastră, iniţiativele de promovare a sănătăţii şi programele preventive sunt modeste,
probabil din lipsă de resurse ﬁnanciare şi umane.
În al treilea rând, producătorii şi distribuitorii produselor de îngrijire dentară
urmăresc schimbarea comportamentelor de consum şi creşterea vânzărilor. În
acest punct, interesele medicilor şi educatorilor pentru sănătate coincid cu cele ale
companiilor, pentru că un consum mare de pastă de dinţi şi creşterea vânzărilor de
periuţe de dinţi indică faptul că publicul-ţintă are deprinderi sanogene. Pe lângă
faptul că publicitatea la produsele de îngrijire dentară are un rol educativ, aceste
S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����
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ﬁrme realizează sau sponsorizează campanii educative în şcoli, având ca scop
formarea şi stabilizarea unor atitudini şi comportamente sanogene.
În lucrarea de faţă, am abordat un subiect care m-a preocupat în ultimii zece
ani de activitate profesională în mass-media şi în învăţământul universitar, la Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
din Bucureşti. Introducerea în curicula viitorilor stomatologi a disciplinei „Sănătate
orală şi ştiinţe comportamentale” arată că, şi în ţara noastră, se recunoaşte impactul factorilor sociali şi psihologici asupra celor afecţiunilor biologice. Pentru a
înţelege, însă, complexitatea acestor legături, este necesară o abordare multi- şi
interdisciplinară a temei. Lucrarea de faţă este un astfel de demers, cuprinzând
în paginile ei informaţii din domeniile de studiu ale sociologiei, psihosociologiei,
psihologiei, medicinei dentare şi sănătăţii publice.
În primul capitol, am prezentat câteva perspective teoretice privind schimbarea
atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătate. Am pornit de la deﬁniţiile atitudinilor şi evidenţierea funcţiilor acestora, pentru a trece, ulterior, la teoriile formării atitudinilor şi la legătura lor cu comportamentele. Am analizat câteva deﬁniţii ale persuasiunii şi am făcut distincţia dintre aceasta şi alte procese şi practici asemănătoare.
În cea de-a doua parte a capitolului, am trecut în revistă principalele teorii psihosociale ale schimbării atitudinale, precum şi pe cele ale limbajului persuasiv, observând
similarităţile şi întrepătrunderile dintre concepte şi principii şi căutând exemple care
sunt deja sau pot ﬁ aplicate în comunicarea pentru sănătate oro-dentară.
Cel de-al doilea capitol focalizează pe practicile de schimbare a atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătatea orală, pornind de la recomandările
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind abordarea comună a factorilor de risc ai
bolilor generale şi oro-maxilo-faciale. Am analizat rolul educaţiei pentru sănătate în
dezvoltarea responsabilităţii faţă de propria stare de bine şi am prezentat etapele
unei lecţii, pornind de la stadializarea unei campanii de relaţii publice. În ultima
parte, am trecut în revistă câteva modele şi metamodele ale comportamentului
sanogen, care folosesc teoriile şi principiile din primul capitol al tezei.
Cel de-al treilea capitol cuprinde două dintre cercetările proprii privind sănătatea orală, desfăşurate în perioada 2005-2009. Primul studiu evaluează efectele
10
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educaţiei pentru sănătate realizată prin intermediul radioului, arătând, pe de o
parte, importanţa implicării surselor primare în comunicarea prin mass-media şi,
pe de altă parte, necesitatea explicării termenilor de specialitate sau a folosirii unui
limbaj accesibil publicului ţintă, în vederea atingerii scopului comunicării.
Al doilea studiu prezintă rezultatele unei cercetări experimentale realizată în
anul 2009 în două şcoli generale din cartierul Ferentari din Bucureşti, în care am
dorit să evaluez eﬁcienţa a două modalităţi de transmitere a mesajului sanogen:
prima este cea verbală, pe cale orală, însoţită de o demonstraţie practică a unei
tehnici de periaj; a doua apelează la mijloacele audio-vizuale artistice – un ﬁlm de
animaţie cu subiect din domeniul sănătăţii orale, realizat de compania ColgatePalmolive. Am dorit să veriﬁc impactul ﬁecărei lecţii de educaţie pentru sănătate
în schimbarea atitudinilor şi comportamentelor elevilor faţă de sănătatea orală.
Lucrarea de faţă reprezintă doar începutul unei călătorii fascinante într-un
domeniu de o mare complexitate, accentuând importanţa integrării mijloacelor
moderne, audiovizuale, în comunicarea pentru sănătate şi a utilizării constante a
canalelor de comunicare în masă pentru transmiterea mesajelor sanogene.
Această lucrare nu ar ﬁ putut lua naştere fără ajutorul şi susţinerea câtorva
specialişti, cărora le mulţumesc pe această cale. În primul rând, îi mulţumesc
domnului profesor univ. dr. Septimiu Chelcea, care mi-a oferit şansa de a intra în
colectivitatea sociologilor şi pentru îndrumarea permanentă din perioada doctoratului. De asemenea, le multumesc colegilor mei sociologi, lector univ. dr.
Loredana Ivan, drd. Fidelie Kalambayi, lector univ. dr. Gabriel Jderu şi lector univ.
dr. Adrian Duşa şi colegilor mei medici dentişti, conf. univ. dr. Adina Dumitache,
şef lucrări dr. Ruxandra Sfeatcu şi asist. univ. dr. Cristian Funieru pentru timpul şi
sugestiile lor, fără de care ideile din această lucrare ar ﬁ fost mult mai sărace. Şi,
nu în ultimul rând, le multumesc părinţilor mei, care m-au susţinut necondiţionat
în toate proiectele mele.

S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����
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Schimbarea atitudinilor şi comportamentelor:
perspeive teorice

Î

n medicina dentară, se discută din ce în ce mai mult despre importanţa

schimbării stilului de viaţă şi a adoptării unor atitudini şi comportamente sanogene, având ca efect îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii. În
relaţia terapeutică, medicii urmăresc o bună colaborare cu pacientul, implicarea
acestuia în deciziile privind propria sănătate şi transformarea lui dintr-un receptor
pasiv al îngrijirilor medicale într-un participant activ, având cunoştinţele şi abilitatea de a se ajuta singur.
Pentru a înţelege, însă, cum se produce schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătate, voi începe prin a deﬁni atitudinile şi a prezenta principalele
teorii privind formarea lor şi voi discuta apoi care este relaţia dintre atitudini şi comportamente. Studiul persuasiunii se aﬂă în centrul atenţiei a numeroşi cercetători
din domeniul psihologiei sociale, în special datorită relevanţei şi impactului asupra
vieţii de zi cu zi. În ultima parte a acestui prim capitol voi analiza cele mai importante
teorii privind persuasiunea, prezentând modul în care acestea sunt utilizate în medicina dentară, atât în cabinetul particular, cât şi în campaniile de educaţie pentru
sănătate sau în cele de promovare a produselor de îngrijire dentară.

A���������� �� �������� ���
Termenul de „atitudine” este utilizat frecvent, însă are adesea semniﬁcaţii
diferite pentru cei care comunică şi, de aceea, voi începe prin a prezenta câteva
deﬁniţii şi relaţiile dintre aceste procese şi alte variabile.
12
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Una dintre primele deﬁniţii ale atitudinilor a fost dată de Herbert Spencer
(1862/1900, 4), care scria că „pentru a ajunge la judecăţi corecte într-o problemă disputată, multe dintre ele depind de atitudinile minţii pe care le avem
când ascultăm sau luăm parte la o controversă”. Septimiu Chelcea (2008, 299)
evidenţiază faptul că distincţia făcută în acea epocă între atitudinile „mintale”
şi cele „motorii” a inﬂuenţat decisiv studiul atitudinilor. Autorul citat îl aduce ca
exemplu pe Gordon W. Allport (1935), care deﬁneşte atitudinea ca „o stare de
pregătire mintală şi neurală, organizată prin experienţă, care exercită o inﬂuenţă
diriguitoare sau dinamizatoare asupra răspunsului individual la toate obiectele şi
situaţiile cu care este în relaţie”.
O altă deﬁniţie este dată de William I. Thomas şi Florian Znaniecki (1918-20),
care consideră că atitudinile sunt „procese mentale orientate spre valoare”, determinante atât pentru răspunsurile propriu-zise ale indivizilor la stimulii sociali, cât
şi pentru cele potenţiale (apud Allport, 1954/1966, 19). Cei doi autori leagă atitudinile de valorile sociale, ﬁecărei valori ﬁindu-i asociate numeroase atitudini. Pe
aceeaşi linie, Emory S. Bogardus (1931) aﬁrmă că „o atitudine este o tendinţă spre
acţiune, pentru sau contra ceva din mediu, care devine astfel o valoare pozitivă
sau negativă”. Zece ani mai târziu, în România, Anatole Chircev (1941, 52) preciza
că o atitudine are semniﬁcaţie numai în relaţie cu unele valori; dacă atitudinea este
defavorabilă obiectului, atunci valoarea lui devine negativă şi invers.
Se poate spune că deﬁniţiile atitudinilor diferă în funcţie de accentul pus pe
evaluare, afecte, cogniţie sau pe tendinţe comportamentale. Astfel, Robert A.
Baron şi Donn Bryne (1974/1981) focalizează pe stabilitatea în timp a atitudinilor ca
„evaluări de durată ale diferitelor aspecte ale lumii sociale”, în timp ce Daniel Katz
(1960) aﬁrmă că atitudinile cuprind elemente afective (sentimente pozitive sau
negative faţă de ceva) şi cognitive, care reﬂectă obiectul atitudinii (apud Chelcea,
2008, 300). Natura afectivă şi evaluativă este principala caracteristică a atitudinilor
şi în opinia autorilor Richard E. Petty şi John T. Cacioppo (1981/1996, 7), deﬁnindu-le
drept sentimente pozitive sau negative faţă de ceva. Martin Fishbein şi Icek Ajzen
(1975, 6) vorbesc, de asemenea, despre „predispoziţii învăţate de a răspunde într-o
manieră consistentă, favorabilă sau nefavorabilă, referior la un anumit obiect”.
S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����
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Atitudinile, asemenea altor stări psihice, nu pot ﬁ observate şi măsurate direct, ci prin aﬁrmaţiile sau acţiunile consecutive lor sau prin reacţiile ﬁziologice ale
organismului (Chelcea, 2008, 300, 301). Studiul atitudinilor şi al elementelor lor
structurale este important tocmai datorită inﬂuenţei pe care acestea o exercită
asupra răspunsului indivizilor faţă de obiecte, idei, instituţii sau persoane.
Conform modelului tridimensional (tripartit) propus de Milton J. Rosenberg
şi Carl I. Hovland în 1960 (Figura 1.1.), atitudinile se situează la intersecţia unor
categorii de fenomene psihice cognitive, afective şi comportamentale (apud
Chelcea, 2008, 302).

Procese
comportamentale
Procese afective

Atitudine

Procese cognitive

Fig. 1.1. Modelul tridimensional al atitudinilor (Rosenberg şi Hovland, 1960,
apud Chelcea, 2008, 303)

Martin Fishbein şi Icek Ajzen (1975, 12), analizând aceste componente, consideră
că cel despre
de-al treilea element ar trebui să ﬁe „intenţia comportamentală”
Atitudinea
comportament
(conation), care reprezintă probabilitatea subiectivă ca individul să treacă efectiv la
Intenţiaale atitudinilor formează latura
NormeAutorii
subiective
acţiune.
citaţi susţin că elementele afective
Comportament
comportamentală
evaluativă
a
acestora,
în
timp
ce
cogniţia
se
referă
la
opiniile
şi
credinţele
individului
Controlul
şi lacomportamental
informaţiile pe care le deţine despre obiect (persoană, eveniment etc.). Termenul perceput
„atitudine” trebuie folosit, în opinia celor doi autori, numai când individul

este în situaţia de a alege una dintre două dimensiuni afective diferite, denumite
„bipolare”. Dacă individul se aﬂă într-o anumită „tabără”, de o anumită parte referitor la un obiect, atunci trebuie utilizat termenul „credinţă” sau „crez” (belief).
14

|

Loredana Dumitraşcu

Credinţa desemnează „o formă de judecată, de interpretare speciﬁcă a mediului de către individ” şi înglobează un ansamblu de atitudini formate prin experienţă şi în funcţie de personalitatea acestuia (Boza, 2003, 126). O credinţă este
„un act de origine inconştientă care ne sileşte să admitem în bloc o idee, o opinie,
o explicaţie, o doctrină. [...] Când raţiunea încearcă să explice credinţa, aceasta este deja formată”, iar dacă o credinţă este veriﬁcată mai târziu cu ajutorul
observaţiei şi experimentului, ea se transformă în cunoaştere (Le Bon, 1911/1995,
9-10). Intenţia comportamentală este considerată de Martin Fishbein şi Icek Ajzen
(1975, 12) un caz special de „credinţă”, care indică probabilitatea subiectivă de a
se raporta la un obiect şi la atributele acestuia. Şi Gordon W. Allport (1954/1958,
13-14) face distincţia între atitudini şi credinţe, aﬁrmând că cele din urmă pot ﬁ
abordate pe cale raţională, în timp ce atitudinile – în special cele negative – sunt
diﬁcil de schimbat. Sistemul de credinţe este construit în aşa fel, încât să justiﬁce
atitudinile permanente. Am conceput un exemplu de atitudine şi unul de credinţă
referitoare la medicina dentară, pornind de la exemplele autorului citat: „Nu îmi
place deloc să merg la dentist” (atitudine); „Tratamentele dentare sunt întotdeauna dureroase” (credinţă).
Daniel Katz (1960) face deosebirea între atitudine – predispoziţia individului de
a face aprecieri faţă de un obiect – şi opinii, considerate expresii verbale ale atitudinilor (apud Chelcea, 2008, 300). Aşadar, atracţia, valorile, sentimentele, valenţele
şi utilitatea aparţin atitudinilor, în timp ce opiniile, cunoştinţele, informaţia şi stereotipurile aparţin credinţelor. Termeni precum „imagine de marcă”, „prejudiciu”
sau „morală” aparţin tuturor categoriilor (Fishbein şi Ajzen, 1975, 12) .
Atitudinile au un caracter social, formându-se şi manifestându-se într-un anumit mediu sociocultural şi nu sunt doar favorabile sau nefavorabile, de acceptare sau
de respingere, ci pot ﬁ şi ambivalente sau ambigui (Iluţ, 2009, 431). Ambivalenţele
atitudinale reprezintă coexistenţa aprecierilor pozitive şi negative faţă de acelaşi
obiect (Scott, 1966, apud Iluţ, 2009, 432) şi explică mult mai bine transformările
sociale caracterizate de postmodernism şi modernitate reﬂexivă. Autorul discută
apoi clasiﬁcarea ambivalenţelor atitudinale în subiective şi obiective (Thompson et
al., 1995). Primele sunt întâlnite la persoanele care deţin evaluări pozitive în egală
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măsură cu evaluări negative referitoare la un anumit subiect şi le exprimă separat,
în funcţie de context. De exemplu, o persoană poate avea o atitudine pozitivă faţă
de sănătate şi poate susţine importanţa vizitelor anuale la medicul de familie, dar
în sala de aşteptare a unui cabinet medical să aibă o atitudine negativă, marcată
de teamă şi neîncredere. Ambivalenţele atitudinale subiective sunt percepute de
indivizi, aceştia manifestând uneori chiar o ambivalenţă cronică asemănătoare
disonanţei cognitive (Braverman, 1987), pe care simt nevoia să o rezolve.
În paralel cu ambivalenţele, Petru Iluţ semnalează existenţa unor „atitudini
duale” faţă de acelaşi obiect. Cele două luări de poziţie distincte sunt percepute
ca atare de către individ, însă nu generează o stare conﬂictuală, ﬁind activate
în situaţii diferite. Originea lor este, de asemenea, diferită: una, implicită, se
formează în socializarea primară şi cea de-a doua, explicită, în cadrul socializării
secundare, pentru manifestarea ei ﬁind necesar un efort cognitiv (Wilson et al.,
2000). Ambiguitatea sau incertitudinea este discutată de Petru Iluţ separat (2009,
437), ﬁind diferenţiată de necunoaşterea obiectului atitudinii exprimată prin „nu
ştiu”. Această diferenţiere este importantă pentru că, în cazul ambivalenţei, efortul este direcţionat către întărirea argumentelor în sensul uneia dintre cele două
valenţe, în timp ce, la ambiguitate, individul trebuie scos din starea de nehotărâre
în direcţia dorită. Acest lucru poate ﬁ realizat doar dacă, pe termen lung, sursa de
informare este onestă şi capabilă să contribuie la clariﬁcarea ambiguităţii.
Atitudinile exercită inﬂuenţe de motivare, direcţionare sau evaluare asupra
comportamentului (Vlăsceanu, 1993, 53), care este format din acţiuni observabile; această variabilă nu este întotdeauna discutată de cercetători, care utilizează
răspunsurile privind acţiunile observabile pentru a trage concluzii cu privire la
credinţe, atitudini sau intenţii. Martin Fishbein şi Icek Ajzen (1975, 13) consideră
că este necesară o mai mare atenţie acordată variabilei „comportament”. Studii
ulterioare au evidenţiat inﬂuenţa acestei variabile asupra componentelor afectivă
şi cognitivă (Cook, Pallak, Storms şi McCaul, 1977, apud Chelcea, 2008, 303).
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Structura verticală şi orizontală a atitudinilor
O atitudine nu poate ﬁ izolată de alte atitudini, pentru că obiectele la care
acestea se referă se aﬂă în relaţie unele cu altele. Pentru a explica aceste relaţii,
Septimiu Chelcea (1994, 229) discută structura atitudinilor pe verticală şi pe
orizontală, aﬁrmând că această abordare facilitează crearea unor strategii de
inﬂuenţă socială. Martin Fishbein şi Icek Ajzen (1975) au pornit de la teoria echilibrului elaborată de Fritz Heider în 1958 şi au aﬁrmat că atitudinile sunt stabile dacă
sentimentele faţă de un obiect social sunt concordante cu sentimentele faţă de
alte obiecte cu care acesta se aﬂă în legătură (structurate pe orizontală).
În acelaşi timp, atitudinile sunt ierarhizate, formându-se structuri pe verticală,
în funcţie de gradul de abstractizare al obiectului: cele de ordin superior le au la
bază pe cele de nivel mediu, iar acestea pe cele de ordin inferior. De exemplu, o
atitudine de ordin superior este cea faţă de sănătate şi integritate corporală, de
nivel mediu este atitudinea faţă de sănătatea ﬁzică, iar cea de ordin inferior se
referă la sănătatea dentară. Schimbarea unei atitudini atrage după ea schimbarea
altor atitudini aﬂate la acelaşi nivel de abstractizare şi a celor de ordin inferior: dacă
o persoană are o atitudine favorabilă faţă de sănătate, considerând-o o condiţie a
vitalităţii şi frumuseţii, ea va ﬁ preocupată să îşi menţină o bună stare de sănătate
ﬁzică în general şi va opta pentru restaurări dentare estetice. Centralitatea unei
atitudini se referă la locul pe care aceasta îl ocupă în comparaţie cu altele: cu cât
este mai centrală, cu atât este mai stabilă, deci mai diﬁcil de schimbat.

Funcţiile atitudinilor
Atitudinile intervin în viaţa psihică, având o contribuţie importantă la selectarea acelor elemente ale realităţii care au valoare pentru individ şi la neglijarea
celorlalte. Funcţiile principale ale atitudinilor propuse de Brewster M. Smith,
Jerome Bruner şi Robert W. White (1956) sunt în număr de trei: de adaptare la
societate, de evaluare a obiectelor/evenimentelor din mediu şi de exteriorizare
a trăirilor psihice. Lucrările de psihosociologie îl citează apoi pe Daniel Katz
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(1960), care diversiﬁcă această clasiﬁcare, considerând că atitudinile au patru
funcţii de bază:
1. Funcţia instrumentală (utilitară, de adaptare) îi determină pe indivizi să
se orienteze spre acţiunile şi obiectele utile, care conduc la recompense,
şi să dezvolte atitudini negative faţă de obiecte sau evenimente care
produc sentimente de teamă sau frustrare;
2. Functia de apărare a eului, a imaginii de sine împotriva ameninţărilor
exterioare sau a conﬂictelor interioare;
3. Funcţia de exprimare a credinţelor şi valorilor proprii;
4. Funcţia de cunoaştere, de evaluare a obiectelor şi evenimentelor şi de
organizare bipolară (pozitiv/negativ) sau unipolară (ori pozitiv, ori negativ) a acestora (apud Chelcea, 2008, 307).

Formarea atitudinilor
Se acceptă că, în formarea atitudinilor, intrevin toate componentele modelului tripartit discutat anterior: factorii afectivi, comportamentali şi cognitivi. În literatura de specialitate se accentuează distincţia dintre atitudinile „explicite”, care
pornesc de la evaluări conştiente şi cele „implicite”, spontane, bazate pe aşa-numitele „evaluări automate” (Greenwald şi Banaji, 1995). Fără îndoială că evaluarea
este dependentă de mai mulţi factori, de exemplu de modul în care apar sentimentele unei persoane faţă de obiectul atitudinii, de credinţele pe care le are deja
cu privire la acel obiect şi de experienţa pe care a avut-o cu acesta. Dacă, de exemplu, componenta afectivă este negativă (am avut o experienţă stomatologică neplăcută, dureroasă) şi cea cognitivă este pozitivă (consider că este important să ai
dinţi sănătoşi), atunci atitudinea va ﬁ ambivalentă (Kaplan, 1972).
Pornind de la studiile lui Martin Fishbein şi Icek Ajzen (1975, 22-35) legate
de formarea atitudinilor, voi analiza în continuare teoriile învăţării (conditionarea clasică, cea operantă şi învăţarea socială), teoria „aşteptare-valoare”, teoria
balanţei, teoria disonanţei cognitive (despre care voi vorbi pe larg în capitolul despre schimbarea atitudinală) şi teoriile atribuirii.
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Teoriile învăţării. Teoriile învăţării cuprind condiţionarea clasică şi cea operantă
şi învăţarea socială a atitudinilor. Leonard Dobb (1947) a deﬁnit atitudinile ca ﬁind
răspunsuri implicite anticipatorii învăţate şi a aﬁrmat că o persoană învaţă întâi un
răspuns implicit mediat (de exemplu, o atitudine) faţă de un anumit stimul şi apoi
trebuie să facă o trecere directă către atitudine (apud Fishbein şi Ajzen, 1975, 22).
Aşa cum se ştie, condiţionarea clasică reprezintă o asociere între stimuli iniţial
indiferenţi (necondiţionaţi) şi stimuli care declanşează comportamente înnăscute
(condiţionaţi). Stimulii biologici (necondiţionaţi) constituie o întărire pozitivă sau
negativă pentru acţiunea stimulilor indiferenţi. Aceasta reprezintă condiţionarea
de ordinul întâi şi a fost utilizată de Ivan P. Pavlov (1849–1936), care a asociat
stimulii necondiţionaţi (alimentele) care produceau răspunsul (secreţia glandelor
salivare la câine) cu stimuli iniţial indiferenţi (sunetul). În timp, răspunsul (salivaţia)
a apărut la prezentarea doar a celui din urmă. La oameni, întărirea necondiţionată
directă poate ﬁ înlocuită printr-una verbală, convenţională (bun/rău, corect/incorect etc.). Aceasta reprezintă condiţionarea de ordinul al doilea şi a fost testată de
Arthur W. Staats şi Carolyn K. Staats (1957) printr-un experiment în care au asociat
cuvinte fără sens cu alte cuvinte care determinau reacţii favorabile (dulce, frumos),
nefavorabile (trist, dureros) sau neutre (scaun). În timp, atitudinea faţă de silabele
fără sens a fost inﬂuenţată de cuvintele cu care acestea au fost asociate.
Condiţionarea operantă sau instrumentală asociază un comportament cu un
eveniment pozitiv, proces numit „întărirea pozitivă” (Miller şi Konorski, 1928, apud
Chelcea, 2008, 306). Dacă un eveniment negativ se repetă după un anumit tip de
comportament, este posibil ca acel comportament să nu mai apară. Condiţionarea
operantă explică mult mai bine comportamentele complexe (Berger, 1986, 47).
Dacă cele două tipuri de condiţionare explică formarea şi schimbarea comportamentelor în urma experienţei directe a subiectului, teoriile învăţării sociale
aﬁrmă că oamenii îşi pot însuşi comportamente noi şi prin observarea altora, fără
a trăi ei înşişi aceste experienţe. Modelarea este parte a procesului de învăţare
socială, în care un individ preia caracteristici comportamentale ale unor anumite
persoane. Aceste „modele” sunt considerate ﬁe demne de admiraţie, ﬁe puternice,
ﬁe asemnănătoare. În acelaşi timp, este observată o întărire a comportamentului
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lor (Bandura, 1977, apud Berger, 1986, 50). În capitolul despre anxietatea dentară,
voi analiza modul în care teoriile învăţării sociale sunt utilizate în medicina dentară
pentru decondiţionarea comportamentelor anxioase ale copiilor.
Teoria „aşteptare-valoare”. Această teorie a formării atitudinale pleacă de la
premisa că oamenii învaţă să aibă „aşteptări” (de exemplu, credinţe) că un anumit
răspuns va ﬁ urmat de un anumit eveniment. Milton J. Rosenberg (1956) înţelege
prin termenul de „atitudine” un răspuns afectiv relativ stabil la un anumit obiect şi
completează că atitudinea este acompaniată de o structură cognitivă formată din
credinţe despre posibilitatea acelui obiect de a facilita sau bloca atingerea anumitor valori (apud Fishbein şi Ajzen, 1975, 30).
Teoria balanţei. Fritz Heider (1946) aﬁrmă că o conﬁguraţie echilibrată există
doar dacă atitudinile referitoare la părţile unei unităţi cauzale sunt similare, când
două entităţi care formează o unitate au acelaşi caracter dinamic. De exemplu,
dacă un pacient aﬁrmă că nu se teme de tratamentul medical, dar refuză să
meargă la cabinet, atunci se înregistrează o situaţie de dezechilibru. Discutând
această teorie, Martin Fishbein şi Icek Ajzen (1975, 35) atrag atenţia că o anumită
credinţă referitoare la o persoană se poate schimba în urma acţiunilor făcute de
altcineva. Teoria balanţei sugerează că, din moment ce comportamentul unui individ poate ﬁ reprezentat ca ﬁind suma credinţelor sale, în acelaşi timp şi credinţele
şi atitudinile pot ﬁ inﬂuenţate de comportament. În capitolul destinat schimbării
atitudinilor şi comportamentelor, voi discuta modul în care teoriei balanţei este
utilizată în stimularea comportamentului contra-atitudinal şi în tehnicile de creare
a disonanţei şi consonanţei cognitive.
Teoriile atribuirii. Teoriile atribuirii iau în considerare cinci nivele legate de
atribuirea responsabilităţii pentru rezultatele unei acţiuni (Heider, 1946 şi 1958):
asocierea (association), când individul este considerat responsabil de orice efect
care are, într-un fel, legătură cu el; repartizarea (commission), când este responsabil de orice efect observat ca ﬁind un rezultat direct al comportamentului său;
atribuirea responsabilităţii dacă evenimentul ar ﬁ putut ﬁ prevăzut, chiar dacă nu
a fost intenţionat (foreseeability); intenţionalitatea (intentionality), dacă rezultatul
a fost intenţionat; şi intenţionalitatea justiﬁcată (intentionality with justiﬁcation),
20
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dacă individul a avut o justiﬁcare pentru comportamentul său şi au existat factori
mai presus de controlul lui.
O altă clasiﬁcare a teoriilor privind formarea atitudinală este realizată de Mihaela
Boza (2003, 127-130), care porneşte de la modelul tridimensional discutat anterior şi
grupează teoriile în funcţie de sursele afective, cognitive şi comportamentale:
1. Sursele afective ale atitudinilor sunt relaţiile dintre stimuli condiţionaţi
şi necondiţionaţi în cadrul condiţionării clasice şi expunerea repetată şi
inconştientă la un stimul, situaţie care îl face mai atractiv pentru subiect;
2. Sursele comportamentale se referă la întărirea din condiţionarea
operantă şi la percepţia de sine. Această ultimă sursă a atitudinilor
se aﬂă în stimulii interni (ritmul cardiac, tensiunea musculară) sau
externi (expresia facială, comportamente verbale sau acţiuni) şi chiar în
răspunsurile la scalele de atitudini (Bem, 1967);
3. Sursele cognitive sunt reprezentate, în primul rând, de contactele directe
cu persoane sau grupuri sociale iniţial necunoscute sau faţă de care avem
deja formate anumite stereotipuri şi, în al doilea rând, de expunerea la
mesaje interpersonale (în familie, la şcoală) sau din mass-media.
Petru Iluţ (2009, 443) consideră că, în formarea atitudinilor, intervin şi interferează diferite mecanisme. Profesorul clujean descrie procesele învăţării sociale
prin condiţionare clasică şi instrumentală sau prin cea observaţională. Simpla expunere la stimuli creşte atractivitatea faţă de aceştia, instalându-se un efect de
familiaritate (Zajonc, 1968). Şi Robert B. Cialdini (1984/2004, 218-220) remarca
importanţa acestui principiu, însă nu în formarea atitudinilor, ci în încercările de a
persuada şi de a produce schimbarea acestora.
O altă sursă a formării şi schimbării atitudinale o constituie compararea
socială, prin care observăm dacă punctele noastre de vedere sunt corecte sau
nu (Festinger, 1954, apud Iluţ, 2009, 443). Intervin, de asemenea, şi procese de
reﬂexivitate, autoanaliză şi autopercepţie: observăm propriul comportament, îl
analizăm critic şi elaborăm noi puncte de vedere. Nu este deloc de neglijat factorul
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genetic, vizibil în special în atitudinile similare ale unor gemeni monozigoţi, chiar
în condiţiile în care au fost crescuţi în medii total diferite, faţă de lucruri concrete
(Crealia şi Tesser, 1996).
Formarea atitudinilor nu poate ﬁ, însă, studiată separat de schimbarea lor
şi trebuie luate în consideraţie şi procesele de persuasiune, sugestibilitatea şi
inﬂuenţa socială.

Relaţia dintre atitudini şi comportament
Relaţia dintre atitudini şi comportament este studiată tocmai datorită
necesităţii anticipării reacţiilor pe care oamenii le au faţă de diferite obiecte ale
realităţii. Referitor la acest subiect, există două teorii opuse: cea a divergenţei dintre atitudini şi comportament şi cea a convergenţei dintre cele două variabile.
Experimentul lui Richard T. LaPierre (1934) arată că între atitudini şi comportament există o divergenţă şi că, pentru a cunoaşte atitudinile, trebuie reţinut
ceea ce fac oamenii, nu ceea ce spun. Pe de altă parte, însă, Martin Fishbein şi
Icek Ajzen (1975, 356) susţin că nu orice comportament referitor la un obiect
reﬂectă atitudinea individului. Cei doi autori au descoperit că relaţia amintită
depinde de patru elemente: obiectul atitudinii, acţiunea, timpul şi contextul. Ei
mai adaugă că, dacă urmărim predicţia unui comportament, trebuie să utilizăm
o metodă de măsurare a intenţiilor persoanei, în timp ce, dacă suntem interesaţi
de înţelegerea comportamentului, atunci trebuie luaţi în calcul şi determinanţii
intenţiilor: atitudinile faţă de comportamentul vizat şi normele sociale (Fishbein
şi Ajzen, 1975, 382).
Septimiu Chelcea (2008, 308-309) discută despre convertirea atitudinilor în
comportament şi subliniază că o atitudine formată prin experienţă directă conduce la o consistenţă mai mare atitudine-comportament decât dacă a avut loc o
experienţă indirectă (Fazio şi Zanna, 1964/1981). De asemenea, cu cât se măsoară
atitudini mai speciﬁce, cu atât predicţiile sunt mai bune (Davidson şi Jaccard,
1979). Cu cât timpul între măsurarea atitudinilor şi observarea comportamentului
este mai mic, cu atât corelaţia dintre cele două este mai bună.
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În capitolul „Atitudinile
sociale” din lucrarea Psihosociologie. Teorii, cercetări,
Procese

aplicaţii, Septimiucomportamentale
Chelcea descrie Teoria acţiunii gândite (Ajzen şi Fishbein,
1980), un model de predicţie a comportamentului
care are la bază intenţia
Atitudine
Procese afective

comportamentală. Astfel, se pleacă de la premisa că oamenii sunt raţionali şi
comportamenteleProcese
lor sunt
ghidate de informaţii şi atitudini. Astfel, atitudinea pe
cognitive
care individul o are faţă de un anumit comportament, în contextul normelor subiective pe care acesta şi le-a interiorizat, generează intenţia comportamentală
(Figura 1.2.).

Atitudinea despre
comportament
Norme subiective
Controlul
comportamental
perceput

Intenţia
comportamentală

Comportament

Fig. 1.2. Modelul „acţiunii gândite” (Ajzen şi Fishbein, 1980, apud Chelcea, 2008, 309)

Atitudinea faţă de comportamentul gândit provine din două surse: din evaluarea beneﬁciilor pe care comportamentul le aduce şi din evaluarea probabilităţii
de a obţine aceste beneﬁcii aşteptate. Norma subiectivă îşi are originea, pe de o
parte, în credinţa că oamenii, în special cei semniﬁcativi, se aşteaptă să avem un
anumit comportament, şi, pe de altă parte, în nevoia noastră de complianţă care

1.

ne face să ţinem cont de părerea altora despre noi. În acest context, efortul de-

2.

pus pentru realizarea unui anumit comportament reprezintă cea mai importantă

3.
4.

variabilă (Bagozzi, Yi şi Baumgartner, 1990): cu cât efortul este mai mare, cu atât

5.

atitudinile converg în comportamente. Când efortul este mare, atunci intenţia

6.

comportamentală mediază relaţia atitudine-comportament (Schultz şi Oskamp,

7.
8.

1996, apud Chelcea, 2008, 310).

9.
10.
11.

Aceste teorii au adus în discuţie importanţa contextului în care are loc forma-

rea atitudinilor şi exprimarea lor în comportamente. Pe lângă efortul necesar, mai

12.
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intervin şi alţi factori, precum constrângerea exercitată de normele sociale, presiunea timpului, intensitatea şi importanţa atitudinilor, impactul asupra intereselor,
identiﬁcarea socială, caracteristici ale personalităţii individului şi autocunoaşterea
(Fazio, Roskos-Ewoldsen şi Powell, 1994, apud Chelcea, 2008, 310).
Petru Iluţ (2009, 463-464) accentuează importanţa deprinderilor şi obişnuinţelor,
denumite de Pierre Bourdieu „habitusuri” (1998/1999), în relaţia dintre atitudini şi
obiectul lor, dar şi în relaţia dintre atitudini şi comportamente. Pentru înţelegerea
acestora, Petru Iluţ propune un concept mai larg, care cuprinde valorile, ideologia şi
alte comportamente cognitive, numit „spaţiu mentalitar” sau „sistem de credinţe”.
Aici sunt incluse memoria colectivă, reprezentările sociale, ideologia şi ştiinţa, produsele simbolice precum operele de artă şi religioase, factorii de natură obiectivă
(socioeconomici şi politici), fără a pierde din vedere globalizarea şi existenţa mijloacelor de comunicare moderne, care facilitează gruparea oamenilor în funcţie de
valori, interese şi atitudini dincolo de contextul local, ﬁzic, în care se aﬂă.

S��������� ������������
Schimbarea atitudinilor reprezintă un domeniu complex, existând numeroase strategii, teorii şi modele care încearcă să explice acest proces. Literatura de
specialitate foloseşte termenii „strategie” cu sensul de „plan de acţiune” în timp
ce „tehnica” include modalităţile prin care strategia este adusă la îndeplinire.
Conform lui Albert Bandura (1986), termenul „teorie” speciﬁcă mecanismele şi
determinanţii care guvernează fenomenul studiat, în timp ce cuvântul „model”
desemnează un set de concepte considerate că s-ar referi la o problemă anume.
Un model conceptual poate ﬁ alcătuit din mai multe teorii şi este structurat pe mai
multe nivele (Earp şi Ennett, 1991, apud Søgaard, 1993, 25).
Mi se pare important de subliniat faptul că aceleaşi strategii, tehnici, teorii şi modele ale schimbării atitudinale sunt analizate de cercetătorii din domeniu, clasiﬁcările şi încadrările acestora, însă, ﬁind diferite. De exemplu, Septimiu
Chelcea (2006, 145-193) se referă la teorii psihosociologice ale schimbării atitudinale şi la teorii ale limbajului persuasiv, delimitând apoi strategii şi tehnici de per24
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suasiune. Martin Fishbein şi Icek Ajzen (1975, 411-509) consideră că strategiile de
schimbare a atitutinilor şi comportamentelor sunt participarea activă şi comunicarea persuasivă. Tehnicile participării active sunt contactul interpersonal, jocul de
rol, comportamentul contraatitudinal şi cel de alegere. Comunicarea persuasivă
a fost cel mai bine studiată în cadrul Programului de cercetare a comunicării de
la Universitatea Yale (Hovland, Yannis şi Kelly, 1953). Marie Jahoda şi Neil Warren
(1966, 139-209) adaugă la acestea cercetările lui Herbert Kelman (1961/1966) despre inﬂuenţa socială, şi pe cele ale lui William McGuire (1964/1966) referitoare la
rezistenţa la persuasiune, subliniind apoi importanţa grupului de apartenenţă şi a
celui de referinţă în modiﬁcarea atitudinală (Siegel şi Siegel, 1957/1966).
O altă clasiﬁcare a teoriilor privind schimbarea atitudinilor şi comportamentelor pe care am studiat-o este cea a lui Richard E. Petty şi John T. Cacioppo
(1981/1996), care propun şapte categorii principale: condiţionarea şi modelarea, comunicarea persuasivă sau învăţarea mesajului, teoria „judecata socială”,
abordările motivaţionale, cele privite din perspectiva atribuirii, abordările combinate şi auto-persuasiunea. Robert B. Cialdini (1984/2004) a formulat şase categorii
de bază, ﬁecare guvernată de câte un principiu psihologic fundamental care conduce comportamentul uman. Cele şase principii ale persuasiunii – reciprocitatea,
angajare/consistenţă (sau consecvenţă), validare socială, autoritatea, simpatia
şi raritatea – sunt abordate din punctul de vedere al funcţiei lor în societate şi al
modului în care sunt folosite în viaţa de zi cu zi.
Schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătatea orală se poate
realiza pe multe căi şi în variate contexte, de la o discuţie informală în familie până
la participarea la o lecţie de educaţie pentru sănătate în şcoală, de la o vizită în cabinetul dentar până la expunerea la mesaje persuasive din mass-media. Înainte de
a prezenta teoriile care analizează procesele schimbării atitudinale, este necesară
o deﬁnire şi o analiză a terminologiei din domeniu.
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Definiţii ale persuasiunii
Persuasiunea a fost intens studiată în ultima perioadă, atât din punct de vedere al modului în care mesajul este transmis către receptor, cât şi din perspectiva individului care prelucrează mental acest mesaj şi a modiﬁcărilor pe care le
declanşează în atitudinile şi comportamentul persoanei-ţintă. Charles U. Larson
(2001/2003, 16) remarca faptul că studiul persuasiunii trebuie realizat nu doar din
perspectiva agentului persuasiv, ci şi din cea a „pacientului”, care este pus în situaţia
de a alege dintr-o multitudine de alternative pe care viaţa socială i le oferă.
Primii teoreticieni ai persuasiunii pot ﬁ consideraţi grecii antici, care au utilizat
denumirea de „retorică” în şcolile, comunicările şi acţiunile lor politice. Aristotel
(384–322 î.H.) considera retorica drept „acea facultate de a sesiza, în orice situaţie,
mijloacele existente pentru a convinge”. În concepţia stagiritului, persuasiunea se
bazează pe credibilitatea sursei (ethos), pe apelarea la emoţii (pathos) şi pe raţiune
(logos) sau pe combinaţia dintre ele, iar argumentele pot ﬁ artistice şi non-artistice
(Larson, 2001/2003, 24-26).
O altă deﬁniţie a persuasiunii este dată de Charles U. Larson, cercetător care
accentuează cooperarea dintre cei doi actori ai comunicării: „persuasiunea este
crearea împreună a unei stări de identiﬁcare între sursă şi receptor, ca urmare a
utilizării simbolurilor. [...] Dintr-un anume punct de vedere, orice persuadare presupune autopersuadarea – arareori suntem persuadaţi dacă nu luăm parte efectiv
la acest proces” (Larson, 2001/2003, 26).
Kathleen Kelley Readon (1991) consideră că „persuasiunea este activitatea prin
care se încearcă, prin comunicarea simbolică, schimbarea comportamentului cel
puţin al unei persoane. Este o acţiune conştientă şi apare (a) când este observată
o ameninţare potenţială a scopurilor unei persoane şi (b) când sursa şi importanţa
acestei ameninţări sunt suﬁcient de importante pentru a merita efortul implicat
de această acţiune”. Conform autoarei citate, mesajele prin care se încearcă persuadarea unei persoane pot ﬁ raţionale sau emoţionale. Acţiunea persuasivă nu
limitează, însă, capacitatea de a alege a persoanei-ţintă şi nu este întotdeauna
încununată de succes. Kathleen Kelley Readon mai precizează că efectele persua26
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siunii sunt cumulative, schimbările de opinie, atitudine şi comportament realizându-se în timp (apud Chelcea, 2006, 124).
Persuasiunea este un exerciţiu deliberat de a inﬂuenţa prin transmiterea de
informaţii. Persoana care încearcă să persuadeze transmite ceva, adevărat sau
fals, unor indivizi sau grupuri cărora doreşte să le schimbe opiniile, valorile, atitudinile şi comportamentele, să le inﬂuenţeze alegerea (Simons, 2001). Altfel
spus, persuasiunea reprezintă „acţiunea de transmitere a oricăror mesaje care au
ca scop formarea, consolidarea sau schimbarea răspunsurilor altuia sau altora”
(Miller, 1980, apud Chelcea, 2006, 130).
Jean-Noël Kapferer (1978/2002, 78) deﬁneşte persuasiunea ca ﬁind „modiﬁcarea atitudinilor şi comportamentelor prin expunerea la mesaje”. Comentând
această deﬁniţie, Septimiu Chelcea (2002, 138) accentuează două elemente ale
persuasiunii: persoana expusă la mesaje trebuie să ﬁe conştientă că prin aceasta
se urmăreşte schimbarea atitudinilor şi comportamentului propriu, iar emiţătorul
mesajului să aibă ca scop această schimbare. Astfel, persuasiunea este „procesul de schimbare a opiniilor, atitudinilor şi comportamentului unor persoane
conştiente că se urmăreşte această schimbare prin expunerea la mesaje transmise
cu acest scop”. Faptul că persoana-ţintă a persuasiunii îşi dă seama că mesajul este
construit şi transmis cu scopul de a o inﬂuenţa reprezintă deosebirea dintre persuasiune şi manipulare. Publicitatea, pe de altă parte, are ca scop atât informarea,
cât şi persuadarea prin mesaje despre servicii, produse sau idei.
Septimiu Chelcea (2006, 123) aﬁrmă că persuasiunea este aptitudinea de
a persuada, adică de „a convinge pe cineva să gândească într-un anumit mod şi
să se comporte într-un fel anumit, precum şi rezultatul acestei acţiuni”. Autorul
subliniază că scopul comunicării este nota deﬁnitorie a persuasiunii, alături de
faptul că persoana expusă mesajelor conştientizează că se urmăreşte inﬂuenţarea
opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor sale. Aşadar, persuasiunea urmăreşte
trei dimensiuni: „formarea, consolidarea şi schimbarea răspunsurilor celorlalţi – a
percepţiilor, reprezentărilor, sentimentelor, credinţelor, judecăţilor şi comportamentelor” (Chelcea, 2006, 130).
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Câteva precizări terminologice
Conceptul „manipulare” este folosit adesea fără a se cunoaşte deosebirea
dintre el şi termeni precum „propagandă”, „inﬂuenţare”, „persuasiune”, „conformare”, „supunere” şi de aceea voi face o scurtă trecere în revistă a câtorva deﬁniţii
ale acestor procese.
Alex Mucchielli (2000/2002, 191) aﬁrmă că fenomenele de propagadă, vânzare, persuasiune, publicitate, seducţie, sunt unul şi acelaşi lucru, propunând chiar
o „teorie integrată a comunicării”. Putem considera această concepţie corectă numai în contextul în care fenomenele de inﬂuenţare nu se datorează cuvintelor, ci
capacităţii „manipulatorului” de a construi o lume de obiecte a căror punere în
relaţie îl va conduce pe cel manipulat spre îndeplinirea unei acţiuni cu semniﬁcaţie
pentru el. Autorul citat subliniază faptul că inﬂuenţarea se bazează pe fenomene
inconştiente, ﬁind deosebită de alte procese raţionale de comunicare. Pe de altă
parte, Septimiu Chelcea (2006, 226) deﬁneşte manipularea ca ﬁind o „acţiune de
schimbare a opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor prin expunerea la mesaje a persoanelor şi grupurilor umane în vederea atingerii unor scopuri dorite de
altcineva (persoane sau organizaţii), fără aplicarea constrângerilor ﬁzice şi fără
conştientizarea discrepanţei între scopurile îndepărtate ale persoanelor şi grupurilor-ţintă şi scopurile îndepărtate ale celor care exercită inﬂuenţa”.
Revenind la asemănările şi deosebirile dintre concepte, descoperim că manipularea şi persuasiunea sunt două procese psihice apropiate prin caracteristicile lor. Ambele au ca scop schimbarea opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor
prin expunerea la mesaje, fără ca ţinta să ﬁe constrânsă în vreun fel, având sau nu
caracter public sau lucrativ. Deosebirile constau în faptul că persoana manipulată
nu conştientizează deosebirile între scopurile sale şi cele ale manipulatorului, în
timp ce, în persuasiune, individul ştie că demersul are ca scop schimbarea opiniilor, atitudinilor şi comportamentului său. Manipularea are consecinţe negative
pentru individ şi societate, ﬁind condamnabilă din punct de vedere etic, lezând,
de cele mai multe ori, demnitatea umană (Chelcea, 2002, 146). Se remarcă astfel
faptul că, la baza procesului de manipulare, stau conformarea şi supunerea, două
28
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procese ale inﬂuenţei sociale între care există anumite diferenţe. Conformarea
este o modiﬁcare a opiniilor, atitudinilor şi comportamentului în direcţia poziţiei
grupului, în timp ce supunerea (obedienţa) este modiﬁcarea comportamentului
unei persoane ca urmare a inﬂuenţei unei autorităţi legitime.
Ewa Drozda-Senkowska (1999/2000, 45) consideră că, în procesul de inﬂuenţă
socială sunt prezente două entităţi sociale, dintre care una joacă rolul de ţintă, iar
cealaltă este sursa inﬂuenţei sociale. Al treilea element este obiectul faţă de care
cele două entităţi reacţionează prin exprimarea unor opinii, evaluări, prin găsirea
unor soluţii sau prin manifestarea unui comportament. Autoarea subliniază drept
obiectiv al studiilor asupra inﬂuenţei sociale modul în care se modiﬁcă reacţiile
persoanei-ţintă faţă de obiect, în funcţie de relaţiile sociale care se stabilesc între
aceasta şi sursă. Interacţiunile sociale reprezintă cadrul în care indivizii şi grupurile îşi
formează, menţin, propagă şi modiﬁcă modul de a gândi şi acţiona, cu alte cuvinte
cadrul în care are loc inﬂuenţa socială. În opinia autoarei citate, prezenţa relaţiilor
sociale între ţintă şi sursă diferenţiază inﬂuenţa socială de persuasiune. Acest din
urmă proces poate avea loc fără ca cele două entităţi sociale să interacţioneze direct, ci prin intermendiul sursei, mesajului, formei, canalului sau destinatarului.
Conformarea şi obedienţa intervin în situaţii în care o majoritate se manifestă
sau face presiuni pentru a-şi impune părerea. Acţiunea majorităţii poate să ﬁe
implicită şi indirectă sau explicită şi directă. Ewa Drozda-Senkowska (1999/2000,
48) clasiﬁcă majoritatea după criterii cantitative (în cazul conformării) şi calitative (în cazul obedienţei). Această distincţie „dintre o majoritate calitativă şi una
cantitativă [...] este importantă şi utilă pentru a apropia anumite cercetări de realitatea socială. Se întâmplă – şi nu numai în regimurile totalitare – ca o opinie sau
o conduită împărtăşită numai de câţiva oameni (deci minoritară în plan cantitativ) să ﬁe considerată drept majoritară şi să acţioneze ca atare. Persoanele care
o reprezintă au, în acest caz, un statut deosebit – nu neapărat cel de autoritate.
Opiniile, poziţiile sau conduitele lor, minoritare de fapt, devin dominante”.
Ewa Drozda-Senkowska (1999/2000, 55) analizează rezultatele experimentului lui Solomon Ash legat de conformare şi încearcă să explice de ce un subiect
din patru se conformează în situaţii complet lipsite de ambiguitate. Autoarea îi
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citează pe E.E. Jones şi H.B. Gerard (1967), care au identiﬁcat un dublu conﬂict,
cognitiv şi motivaţional, antrenând – conform lui M. Deutsch şi H.B. Gerard (1955)
– două tipuri de inﬂuenţă: informaţională şi normativă. Conﬂictul cognitiv apare
când „se instalează un dubiu privind caracterul corect al aprecierii”, apoi sunt
căutate informaţii pertinente care să rezolve problema (expunerea la inﬂuenţa
informaţională). Conﬂictul motivaţional constă în a gestiona relaţiile cu ceilalţi,
„de a evita să se facă remarcat, de a încerca să apară într-o lumină favorabilă, de a
nu trece drept un marginal sau un original” (Drozda-Senkowska, 1999/2000, 55).
Încercând să se adapteze la regulile grupului şi să ﬁe acceptat, individul se expune
inﬂuenţei normative, însă autoarea subliniază faptul că, adesea, cele două tipuri
de inﬂuenţă acţionează simultan. Cercetări ulterioare (Ash, 1956, apud DrozdaSenkowska, 1999/2000, 55), care vin în sprijinul inﬂuenţei informaţionale, au arătat
că nivelul de conformism creşte odată cu dimensiunea majorităţii până la un punct
şi se stabilizează în jurul valorii de 37% începând de la 3-4 complici. Dacă opinia
acestora nu este unanimă, atunci ei îi oferă subiectului suport social şi, prin urmare, conformismul scade (Allen şi Levine, 1966 şi 1971, apud Drozda-Senkowska,
1999/2000, 56). Acelaşi fenomen se întâmplă când unul dintre complici (asociaţi ai
cercetătorului) nu este demn de încredere (de exemplu, când nu vede bine).
Inﬂuenţa normativă a fost, de asemenea, studiată, Willem Doise, Jean Claude
Deschamps şi Gabriel Mugny (1978/1996, 109) relatând cercetările lui Herbert C.
Kelman (1958) referitoare la complezenţă, o conformare de suprafaţă care nu
atinge convingerile profunde. Procentul de conformare, aşadar, ar trebui să scadă
când se apelează la anonimat. În opinia aceluiaşi autor, inﬂuenţa normativă poate
conduce, însă, şi la identiﬁcare, provocând schimbări profunde care se manifestă
atât la nivel public, cât şi la nivel privat. Cel mai profund proces este, însă, interiorizarea, cu alte cuvinte conformarea nu datorită temerilor că putem ﬁ respinşi de
un grup, ci pentru că opiniile şi valorile acestuia sunt conforme cu ale noastre.
Obedienţa este o formă particulară de conformism care se manifestă când
o majoritate calitativă (de exemplu, un expert sau o autoritate) exercită „o presiune directă şi explicită” (Drozda-Senkowska, 1999/2000, 64). Dacă, în cazul conformismului, membrii grupului şi individul au acelaşi comportament, în
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obedienţă nu regăsim această similaritate: autoritatea pretinde un comportament pe care ea nu îl adoptă. Ordinele autorităţii sunt clare, intenţia ei de modiﬁcare a comportamentului ﬁind declarată, în timp ce inﬂuenţa majorităţii este,
mai degrabă, implicită. Indivizii recunosc autoritatea şi pot identiﬁca sursa care
le-a cerut supunerea, în timp ce de inﬂuenţa unui model sau a unor grupuri de
apartenenţă nu sunt conştienţi.
Experimentele lui Stanley Milgram (1974) legate de obedienţă au pornit de
la credinţa generală că putem rezista la orice presiune, când viaţa sau sănătatea
altora sunt în pericol. Cercetătorul a demonstrat că majoritatea indivizilor nu pot
urma în acelaşi timp un grup sau o autoritate şi propria conştiinţă. Concluzia la
care a ajuns autorul citat în experimentele sale este că „în marea lor majoritate,
oamenii fac ceea ce li se spune să facă, fără a ţine seama de natura actului prescris şi fără a întâmpina obiecţii din partea propriei conştiinţe, dacă ordinul pare să
emane de la o autoritate legitimă” (apud Drozda-Senkowska 1999/2000, 81).
Septimiu Chelcea propune folosirea termenului de „complianţă comportamentală”, lipsit de încărcătura afectivă şi de conotaţia negativă a celor de tipul
„supunere”, „obedienţă”, „subordonare”. Complianţa reprezintă un act de conformare, însă numai într-o anumită măsură şi o acţiune de rezistenţă faţă de inﬂuenţa
exercitată, sau, cum apreciază Genevieve Paicheler (1988), „acceptarea publică
a unui comportament sau a unui sistem de valori, fără acordul privat cu acesta”
(apud Chelcea, 2006, 229) .
Publicitatea/reclama şi propaganda sunt două activităţi sociale asemănătoare,
dar cu aplicabilitate în sectoare diferite ale vieţii. Ele fac apel la persuasiune şi/sau
la manipulare, în propagandă existând constrângere şi având efecte negative asupra individului şi societăţii. Publicitatea reprezintă „orice formă non-personală,
plătită, de prezentare şi promovare a ideilor, bunurilor şi serviciilor de către un
sponsor identiﬁcat” (Baker, 1997, apud Chelcea, 2006, 135). În limba engleză există
doi termeni care deﬁnesc publicitatea: publicity, adică orice expunere neplătită
prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă a valorilor, ideilor şi produselor
unei intreprinderi şi advertising, o comunicare persuasivă comandată şi plătită de
companie, realizată de o agenţie specializată, adresată unui public ţintă „în scopul
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de a modiﬁca favorabil atitudinea acestuia faţă de un produs sau un serviciu, ale
cărui calităţi astfel comunicate (anunţate) sunt reale” (Nicola şi Petre, 2001, 19).
Diferenţele dintre publicitate şi alte forme de comunicare, subliniate de
Septimiu Chelcea (2006, 135), sunt următoarele: „1) comunicarea publicitară
este orientată spre un grup ţintă, nu spre o persoană anume; 2) este o tranzacţie
comercială; 3) oferă informaţii despre idei, bunuri sau servicii; 4) are ca scop promovarea (vânzarea, difuzarea) unor idei, bunuri sau servicii; 5) sponsorul este
declarat”. Autorul citat aﬁrmă în continuare că publicitatea foloseşte tehnici de
comunicare, preia valori şi reprezentări sociale, dar în acelaşi timp oferă societăţii
divertisment, suport psihic şi impuls pentru schimbare.
Septimiu Chelcea (2006, 132) prezintă deosebirile între persuasiune şi propagandă pornind de la deﬁniţia lui Harold D. Lasswell (1927), teoretician care consideră că cel de-al doilea proces reprezintă „controlul opiniei prin simboluri
semniﬁcative sau, ca să vorbim mai concret [...], prin relatări, zvonuri, rapoarte,
fotograﬁi şi alte forme de comunicare socială”. Propaganda este un efort de
durată, susţinut, care urmăreşte să creeze sau să formeze evenimente „pentru a
inﬂuenţa relaţiile publicului cu o intreprindere, idee sau grup” (Bernays, 1928). Şi
în cazul propagandei se poate evidenţia importanţa scopului acţiunii. Dacă persuasiunea urmăreşte să satisfacă atât nevoile celui care persuadează, cât şi pe ale
celui persuadat, în cazul propagandei, răspunsul urmărit favorizează dorinţele
propagandistului (Jowett şi O’Donnell, 1992).
O altă deosebire se poate realiza între propagandă şi educaţie şi se referă
la scopul desfăşurării acestor acţiuni, propaganda putând ﬁ privită ca o „formă
tendenţioasă de educaţie” (Petty şi Cacioppo, 1981/1996, 3-5). Propaganda
urmăreşte să schimbe viziunea oamenilor în folosul propriu sau pentru a defavoriza competiţia. Educaţia reprezintă procesul de transmitere a unor informaţii
factuale şi învăţarea altei persoane să gândească logic şi să devină capabilă să ia
propriile decizii. Propaganda, pe de altă parte, transmite informaţii nefactuale şi
face ca opiniile să apară drept fapte. O comunicare propagandistică este astfel
concepută, încât o concluzie apare mai rezonabilă decât alta şi, în felul acesta,
implică uneori deţinerea unor informaţii favorabile părţii adverse.
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Din acest punct de vedere, multe dintre acţiunile pe care le denumim cu termenul de „persuasiune” (reclamele, campaniile electorale, pledoaria avocatului în
sala de judecată) pot ﬁ caliﬁcate mai apropiate de propagandă decât de educaţie.
Totuşi, autorii folosesc termenul de „persuasiune” pentru a se referi la orice
situaţie în care se face o încercare activă de a inﬂuenţa o anumită persoană, deoarece este un cuvânt relativ neutru şi ţinând cont că ceea ce pentru o persoană este
propagandă, pentru alta poate însemna educaţie. Sfaturile medicului dentist pot ﬁ
un demers educativ, atâta timp cât respectă adevărul ştiinţiﬁc, nu se rezumă doar
la un aspect al problemei, ci o prezintă în întreaga ei complexitate şi nu pledează
pentru un anumit produs sau tratament ca ﬁind unica soluţie.

T������� ������������ ��� ���������� �����������
În literatura de specialitate se diferenţiază teoriile psihosociale ale schimbării
atitudinale de cele ale limbajului persuasiv, teorii pe care le voi prezenta, pe scurt,
în continuare.

Teoriile behavioriste (ale învăţării)
Teoriile „stimul-răspuns” şi „întărirea” explică în egală măsură formarea atitudinilor şi susţin ideea că acestea se schimbă numai dacă stimulul pentru un nou
răspuns este mai puternic decât stimulul pentru vechiul răspuns. Astfel, persuasiunea urmăreşte ca, prin intermediul unor variabile independente (sursă, mesaj,
receptor, canal) să ﬁe stimulate procesele interne care mediază comportamentul
(atenţie, înţelegere, acceptare, reţinere), având ca efect schimbarea credinţelor,
atitudinilor şi comportamentului.
Teoriile behavioriste au fost testate în medicina dentară în cadrul studiilor
care urmăreau scăderea consumului de ţigarete (Søgaard, 1993, 31). De asemenea, procesele învăţării sociale sunt utilizate în iniţiativele de desensibilizare a
pacienţilor cu anxietate dentară, ﬁind raportate rezultate foarte bune, în special
la copii. Voi prezenta studiile în acest domeniu în cadrul cercetărilor personale privind anxietatea faţă de medicul dentist şi cabinet.
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Teoria acţiunii gândite
Teoria „acţiunea gândită” (Fishbein şi Ajzen, 1975) are la bază „intenţia
comportamentală” generată de atitudinea faţă de un anumit comportament,
intenţie care se aﬂă în concordanţă cu normele subiective ale individului şi
calculează matematic relaţia dintre atitudini, credinţe şi comportament (apud
Petty şi Cacioppo, 1981/1996, 193). Intenţia comportamentală a unui individ este
predictibilă dacă se cunosc (1) atitudinea acelui individ faţă de comportamentul
vizat şi (2) norma lui subiectivă, adică măsura în care percepe presiunile sociale
pentru a realiza sau nu acţiunea. În mod curent, oamenii adoptă comportamentele
pe care ei le valorizează pozitiv şi care sunt populare în rândul celor din jur şi se
abţin de la celelalte.
Herbert C. Kelman (1961/1966, 151) enumeră trei direcţii de cercetare în domeniul inﬂuenţei sociale: impactul asupra judecăţilor, asupra interacţiunilor din
interiorul grupurilor mici şi studiul comunicării persuasive, ultimul aspect reprezentând obiectul de studiu al lucrării de faţă. Autorul citat discută apoi trei procese
de bază ale inﬂuenţei sociale: complianţa, identiﬁcarea şi internalizarea, pe care
le-am diferenţiat la începutul subcapitolului despre schimbarea atitudinală, de
procesul de persuasiune.
Alberta şi Sidney Siegel (1957/1966, 187) aﬁrmă că grupul de apartenenţă şi cel
de referinţă al unui individ pot să nu ﬁe identice, însă inﬂuenţa normelor sociale
este prezentă în ambele contexte. Schimbarea este, însă, dependentă de identiﬁcarea individului cu grupul său. Autorii citaţi au demonstrat experimental că poate
avea loc o schimbare atitudinală majoră, în cazul în care indivizii s-au raportat în
timp la un grup de apartenenţă impus, iniţial nedorit, ca la grupul lor de referinţă.
Cercetări recente apreciază că efortul, adică gradul de diﬁcultate în realizarea comportamentului, este invers proporţional cu probabilitatea ca atitudinile să
prevadă direct comportamentul. Această teorie a fost aplicată la consumul de dulciuri, factor favorizant în apariţia cariilor dentare (Søgaard, 1993, 32).
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Teoria procesului dual
Sub denumirea „proces dual” sunt cuprinse mai multe teorii asemănătoare,
dintre care cea mai cunoscută este „Modelul probabilităţii de elaborare” al lui
Richard E. Petty şi John T. Cacioppo (1986). Persuasiunea se poate realiza pe o
rută centrală, prin examenul atent al argumentelor pro şi contra unei poziţii, sau
pe o rută periferică, fără o analiză aprofundată a informaţiei primite, accentul
punându-se, în acest caz, pe factori precum atractivitatea sursei şi numărul de argumente pro sau contra. Cu cât cunoştinţele unei persoane sunt mai structurate,
cu atât este mai puţin sensibilă la persuasiune. Indivizii neinteresaţi de mesaj sau
cei slab motivaţi vor urma calea periferică.
Procesul dual este teoretizat şi de Alice H. Eagly şi Shelly Chaiken (1993), autoare care descriu o „cale sistematică” (centrală) şi o cale euristică (periferică) prin
care sunt schimbate atitudinile. Pentru procesarea informaţiilor persuasive, receptorul îşi mobilizează resursele cognitive. Alocarea acestor resurse depinde, în
opinia autoarelor citate, de caracteristicile receptorului (gradul său de implicare,
nevoia sa de cunoaştere, calitatea de expert), de mesaj (complexitatea, atractivitatea, forma în care este prezentat), dar şi de contextul în care este inclus mesajul
(editorial, reclamă comercială).
Criticile aduse teoriei procesului dual se referă la faptul că focalizează pe factorii care alimentează resursele cognitive (Meyers-Levy şi Malavyia, 1999) şi nu ia
în considerare cererea de resurse în situaţiile date (apud Chelcea, 2008, 322).

Efectul de aţipire
Sleeper eﬀect (efectul de aţipire) – termen tradus şi ca „efect de adormire”
(Chelcea, 2000, 81) sau „efect întârziat” (Boncu, 2004, 2) – apare datorită unui proces de disociere între sursă şi mesaj, instalat în timp. Carl I. Hovland şi Walter Weiss
(1951/1965) au arătat că, la patru săptămâni de la expunerea la un mesaj transmis de
o sursă cu credibilitate mare, schimbarea atitudinilor avea o amploare asemănătoare
cu cea indusă de expunerea la mesajele unei surse cu credibilitate scăzută.
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Dacă, însă, credibilitatea se reinstituie, mesajul are o inﬂuenţă mult mai mare.
Anthony R. Pratkanis et al. (1988) explică „efectul de aţipire” prin faptul că sursa
este uitată mai repede decât argumentele, realizându-se un declin diferenţiat. Dacă
mesajul se repetă, el va conduce, în timp, la acceptarea conţinutului şi la schimbarea
atitudinilor, indiferent de sursă (Gergen şi Gergen, 1986, apud Chelcea, 2008, 321).

Teoria judecăţii sociale
Teoria „judecata socială” şi, în cadrul ei, abordarea „asimilare/contrast” pornesc de la premisa că omul îşi formează scale sau puncte de referinţă (anchors)
uni- sau multidimensionale, cu care operează când experienţa sa este redusă,
când întâlneşte stimuli necunoscuţi şi când nu există standarde explicite de ordonare a stimulilor (Kiesler et al., 1969). Cu ajutorul acestora, el ierarhizează persoane şi ordonează obiecte în funcţie de măsura în care acestea îi satisfac anumite
trebuinţe. Atitudinea este considerată punct de referinţă interior, iar persuasiunea
– punct de referinţă exterior (Insko, 1967).
Contrastul reprezintă îndepărtarea atitudinii de punctul de referinţă, iar asimilarea este mişcarea inversă. Atitudinea unei persoane trebuie reprezentată ca o
zonă (latitudine) a poziţiilor acceptabile, care poate ﬁ de acceptare, de neangajare sau de respingere (Sherif şi Hovland, 1961). O persoană expusă unui mesaj
persuasiv va analiza dacă atitudinea pentru care sursa pledează se aﬂă în zona sa
de acceptare; dacă răspunsul este aﬁrmativ, atunci foarte probabil că se va produce schimbarea. Dacă, însă, mesajul persuasiv pledează pentru o atitudine cu
discrepanţă foarte mare faţă de atitudinea persoanei-ţintă, atunci rezultatul este
negativ, instalându-se „efectul de bumerang”.
Aplicaţiile practice ale acestei teorii sunt importante în publicitate, propagandă
şi educaţie: mesajele transmise nu trebuie să pledeze pentru atitudini puternic
discrepanţe faţă de cele ale publicului-ţintă, ci să se situeze în latitudinea de acceptare. De exemplu, într-o campanie anti-fumat desfăşurată în rândul fumătorilor
convinşi (puternic implicaţi), mesajul trebuie să focalizeze pe o valoare acceptată de
aceştia (de exemplu, sănătatea sau frumuseţea) şi nu pe abstinenţa de la ţigarete.
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Teoria „judecata socială” pune accent pe cogniţia individuală, considerând că
persoana-ţintă ştie ce atitudine are şi unde este plasată aceasta pe continuumul
atitudinal. Abordarea „asimilare/contrast” explică etapele de receptare şi acceptare a mesajului din modelul comunicării persuasive elaborat la Universitatea Yale
(Hovland, Yannis şi Kelly, 1953/1966), accentuând importanţa factorilor care ţin de
receptorul persuasiunii.

Teoriile consistenţei cognitive
Teoriile „consistenţei cognitive” au la bază ideea că oamenii sunt motivaţi să
apară în ochii celor din jur ca ﬁind consecvenţi în ceea ce spun şi ceea ce fac. La
această teorie apelează şi Robert B. Cialdini (1984/2004) în descrierea unuia dintre
cele şase principii ale persuasiunii, angajamentul/ consistenţa, pe care îl voi descrie într-un subcapitol următor. Schimbarea atitudinilor şi comportamentelor este
un proces raţional, oamenii având nevoie de consecvenţă, atât faţă de ei înşişi, cât
şi faţă de cei din jur. Teoriile consistenţei cognitive sunt cea a echilibrului (Heider,
1946), a disonanţei cognitive (Festinger, 1957), a congruenţei (Osgood şi Tannenbaum, 1955) şi a reactanţei (Brehm, 1966).
Teoria echilibrului (Heider, 1946) susţine ideea că o situaţie de dezechilibru
tinde să ﬁe rezolvată prin schimbarea atitudinii ﬁe faţă de celelalte persoane, ﬁe
faţă de evenimentele/ obiectele din lumea exterioară, alegerea făcându-se în funcţie de valori şi ataşamentul faţă de ele, de contextul social şi de personalitate.
Sunt luate în consideraţie simpatia (L) şi apartenenţa la un grup social (unitate socială, U). Persoana în funcţie de care se analizează situaţia este notata
cu p, celelalte persoane cu q, r, s sau t. Obiectele atitudinilor sunt notate cu x, y
şi z. O atitudine pozitivă este reprezentată de +L (îi place, iubeşte, aprobă), iar
una negativă de –L (urăşte, dezaprobă, respinge). De exemplu, dacă o persoană
p fumătoare (+Lx) este prietenă cu o persoană q care dezaprobă fumatul (-Lx),
relaţia este dezechilibrată (plus înmulţit cu minus are rezultat negativ). Pentru
restabilirea echilibrului şi menţinerea relaţiei, una dintre cele două persoane trebuie să îşi schimbe atitudinea. Aici intervin câţiva factori care complică ecuaţia:
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intensitatea prieteniei, ataşamentul faţă de valoarea discutată, contextul social,
ierarhizarea valorilor.
Teoria disonanţei cognitive (Festinger, 1957) aﬁrmă că, în momentul în care
se confruntă cu două cogniţii (cunoştinţe, opinii, convingeri) contradictorii, oamenii resimt disconfort psihic de intensitate variată. Ei încearcă să îndepărteze
această stare căutând noi cogniţii care să întărească elementele consonante sau
să le diminueze pe cele disonante, îndepărtând astfel starea de disconfort. Aﬂaţi
în această situaţie, oamenii vor evita orice cogniţie nouă care induce o disonanţă
cognitivă. Vorbind despre acest proces, Ecaterina Morar (1998, 63) subliniază că
fragilitatea umană ţine, pe de o parte, de modul în care percepe realitatea (cu
alte cuvinte, de atitudinea faţă de realitate) şi, pe de altă parte, de o stare de
incongruenţă cu propriul eu (indecizie).
Intensitatea disonanţei depinde de importanţa acordată cogniţiilor contradictorii şi de proporţia lor. Cu cât cantitatea de disonanţă este mai mare, cu atât mai
puternică va ﬁ şi tensiunea pentru eliminarea ei, estimată împărţind amplitudinea
disonanţei (produsul dintre numărul total de cogniţii disonante şi importanţa lor) la
produsul dintre numărul total de cogniţii consonante şi disonante şi importanţa lor.
Teoria disonanţei cognitive este utilizată în prognozarea schimbării atitudinilor şi comportamentelor şi se aﬂă la baza mai multor strategii de persuasiune,
pe care le voi dezvolta într-un subcapitol următor. Iată ce opţiuni are o persoană
pentru a reduce disconfortul psihic dezvoltat în urma unei campanii sociale care
informează că fumatul este principalul factor de risc în cancerul pulmonar (adaptare după Larson, 2001/2003, 192):
1. Îşi schimbă atitudinea faţă de fumat şi renunţă la ţigarete;
2. Nu ţine cont de informaţiile primite, considerându-le alarme false
folosite de nefumători pentru a-i speria pe cei care fumează;
3. Percep selectiv informaţia, spunând că „bunicul a fumat ţigarete fără
ﬁltru şi a trăit până la 95 de ani!”;
4. Reţin selectiv informaţiile înfricoşătoare primite, spunând că ei fumează
ocazional, deci nu sunt expuşi acestui risc;
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5. Încearcă să rezolve problema raţional, propunându-şi să meargă anual la
pneumologie pentru control;
6. Renunţă la întâlnirile cu prietenii fumători, reducând tentaţia de a fuma;
7. Poate face mai multe dintre aceste lucruri.
În urma unei alegeri, se poate instala o stare numită „disonanţă postdecizie”,
este cu atât mai puternică, cu cât decizia a fost mai importantă şi alternativele
respinse mai atractive. Sadaomi Oshikawa (1969, apud Chelcea, 2006, 175) a accentuat importanţa perioadei de după luarea unei decizii şi a demonstrat că, cu cât
numărul alternativelor este mai mare şi cu cât avantajele şi dezavantajele acestora
sunt mai asemănătoare, cu atât mai mare va ﬁ disonanţa postdecizie. Astfel, reclama făcută unui produs are rolul de a reduce disonanţa postdecizie şi de a creşte
ﬁdelitatea faţă de brand. Cu cât produsele sunt cumpărate mai frecvent, cu atât
mai puţin important este brandul şi cu atât mai mică este disonanţa postdecizie.
Martin Fishbein şi Icek Ajzen (1975, 445) aﬁrmă că starea de disonanţă postdecizie poate ﬁ îndepărtată dacă individul îşi măreşte nivelul de apreciere (cu alte
cuvinte, îşi schimbă atitudinea) faţă de ceea ce a ales, în defavoarea celeilalte
opţiuni. În medicină, opiniile specialiştilor faţă de acelaşi caz pot ﬁ diferite, în
funcţie de experienţa şi de profesionalismul acestora. De exemplu, când un pacient alege, la sugestia medicului, un tratament de durată al unei parodontite apicale în locul rezecţiei (o mică intervenţie chirurgicală), disonanţa postdecizie apare
împreună cu îndoielile referitoare la competenţa medicului ales. Deciziile cu privire la tratamente sunt adesea diﬁcil de luat şi, de multe ori, autoritatea medicului
este factorul esenţial. Există medici la care programările se fac foarte greu, cu luni
de zile în avans, însă acest factor reduce semniﬁcativ disonanţa postdecizie.
Teoria reactanţei (Brehm, 1966) explică schimbarea de atitudine ca reacţie la
o constrângere, restricţie. Individul este motivat să acţioneze în sensul restabilirii
libertăţii sale, iar atitudinea faţă de activitatea sau ideea interzisă devine mult mai
favorabilă. Septimiu Chelcea (2008, 332) consideră teoria reactanţei ca ﬁind o „reformulare savantă a enunţului despre «fructul oprit», care este şi mai mult dorit”.
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Autorul citat mai atrage atenţia că oamenii nu au atât tendinţa de a ﬁ coerenţi, cât
nevoia de a parea coerenţi în ochii semenilor, consistenţa comportamentului ﬁind
valorizată pozitiv în societate.

Teoria contextualizării situaţiei
Teoria contextualizării situaţiei a schimbat perspectiva asupra proceselor de
comunicare, accentuând importanţa contextului comunicării. Astfel, comunicarea
nu mai este privită ca transmiterea unui mesaj de la emiţător la receptor, ci este o
construire de sens (Mucchielli, 2000/2002, 39). Mesajul redeﬁneşte situaţia şi poate
conduce la o repoziţionare a individului, produsului sau ideii şi poate da un sens nou,
din perspectiva unei valori acceptate social. Se acţionează nu atât asupra persoaneiţintă, cât asupra componentelor invizibile ale situaţiei în care se aﬂă acea persoană.
Autorul citat analizează manipularea fără presiune a poziţiilor, relaţiilor, normelor şi identităţilor, plecând de la premisa că actul comunicării modiﬁcă sensul
lucrurilor. Cunoscând normele acceptate de societate, putem alege să dăm glas
unor valori care să trezească în publicul-ţintă emoţii şi să îl motiveze pentru
acţiune. Modiﬁcând regulile de relaţionare, îi determinăm pe oameni să acţioneze
în vederea evitării izolării sociale. Cu ajutorul contextului spaţio-temporal, se poate
da sens cuvintelor (alegerea locaţiei, a decorului, a numărului de participanţi, a
apropierii dintre aceştia, a ambianţei). Alex Mucchielli (2000/2002, 54) constată
că „adevărata artă a manipulării – şi, deci, a inﬂuenţării şi persuasiunii – constă,
aşadar, într-un travaliu mascat asupra componentelor invizibile ale situaţiei”.

Teoria „etapelor input şi output”
Teoria „etapelor input şi output”, iniţiată de William J. McGuire (1989), oferă o
bază teoretică pentru campaniile de comunicare socială, cu toate că face abstracţie
de contextul social (Perloﬀ, 1993/2003, apud Chelcea, 2006, 178-179).
Cele 12 etape stabilite de autorul citat sunt: expunerea la comunicare, concentrarea atenţiei, trezirea interesului, înţelegerea mesajului, abilitatea de a învăţa,
schimbarea atitudinii, memorarea conţinutului, căutarea informaţiilor, decizia pe
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baza noilor informaţii, acordul cu decizia, întărirea actelor dezirabile şi consolidarea postcomportament (Tabelul 1.1.).

Teoria schimbării stadiale a atitudinilor
Teoria schimbării stadiale a atitudinilor (Prochaska, DiClemente şi Norcross,
1992) se referă, de asemenea, la o etapizare a schimbării atitudinale: meditaţia
prealabilă (precontemplation), în care indivizii iau în considerare modiﬁcarea
comportamentelor, urmată de etapa de acţiune propriu-zisă. Kathleen Kelly
Readon (1991) aﬁrmă că, după motivaţie şi participare, există şi o a treia etapă,
la fel de importantă: recompensarea. În opinia autoarei, persuasiunea presupune
şi un efort din partea celui persuadat şi, pentru menţinerea în timp a rezultatelor, este nevoie de toate cele trei etape: motivaţie, participare şi recompensare
(apud Chelcea, 2006, 180).

Schimbarea atitudinilor prin participare activă
Martin Fishbein şi Icek Ajzen (1975, 411-509) consideră că strategiile de schimbare a credinţelor, atitudinilor, intenţiilor şi comportamentului sunt participarea
activă şi comunicarea persuasivă. Autorii citaţi observă că prima dintre cele două
strategii a luat diverse forme de-a lungul timpului, de la contactarea şi interacţiunea
cu alţi oameni, oferirea de alternative, discursuri publice, până la realizarea efectivă
a unui anumit comportament. Comunicarea persuasivă este subiectul următorului
subcapitol şi cuprinde mai multe teorii şi tehnici utilizate de-a lungul timpului.
Pentru ca schimbarea să aibă loc, este necesară identiﬁcarea credinţelor primare
(primary beliefs), astfel încât informaţiile la care este expus subiectul să se adreseze
acestora. Sunt luate în considerare patru tehnici de participare activă: contactul interpersonal, jocul de rol, comportamentul contraatitudinal şi cel de alegere.
Contactul interpersonal conduce la atitudini şi relaţii favorabile, dependente însă de statusul social, educaţie şi caracteristicile personalităţii indivizilor
care intră în contact şi, mai ales, de numărul mare de indivizi identiﬁcaţi clar ca
făcând parte dintr-un anumit grup etnic, religios, naţional, situaţie adesea greu
de realizat sau controlat.
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12.

10.
11.

9.

8.

7.

6.

5.

3.
4.

2.

1.

Tabelul 1.1. Etapele input şi output în schimbarea atitudinilor (McGuire, 1989, apud Chelcea, 2006, 179)

Pornind de la psihodramă, abordarea terapeutică a lui Jacob Moreno (1946),
jocul de rol oferă o perspectivă profundă asupra motivelor, proiecţiilor, sentimentelor şi gândurilor celuilalt şi are drept consecinţă o schimbare a comportamentului (apud Fishbein şi Ajzen, 1975, 417).
Comportamentul contraatitudinal se referă la jucarea unui rol în care individul trebuie să manifeste o atitudine opusă celei pe care o are de fapt, aﬂându-se,
astfel, într-o situaţie de „complianţă forţată”. Conform teoriei disonanţei cognitive a lui Leon Festinger (1957) discutată anterior, această situaţie implică două
elemente cognitive de bază contradictorii, individul resimţind, ca urmare, o stare
de tensiune intrapsihică. Oamenii încearcă să iasă din această stare de disconfort
adăugând noi cogniţii care să întărească elementele consonante sau care să diminueze elementele disonante (apud Chelcea, 2006, 175). Dacă persoana este în
consonanţă cognitivă, ea va evita orice lucru care ar putea tulbura această stare şi
ar putea induce disonanţa.
Charles U. Larson (2001/2003, 193) completează teoria lui Leon Festinger,
accentuând importanţa consonanţei în procesele de persuasiune şi inﬂuenţare a
opiniei publice. Dacă, în urma jucării unui rol contraatitudinal, individul este recompensat pentru performanţele sale, atunci acest comportament este întărit şi, de
aceea, natura informaţiilor generate în timpul experimentului este deosebit de
importantă (Fishbein şi Ajzen, 1975, 439).
Comportamentul de alegere reprezintă cea de-a patra tehnică a participării
active. O anumită persoană alege una din două alternative apropiate ca atractivitate şi, ulterior, experimentează disonanţa postdecizie, despre care am vorbit la
teoriile consistenţei.
Efectele persuasive ale participării active sunt mult mai mari decât cele ale
expunerii pasive la informaţii (Janis şi King, 1954, apud Petty şi Cacioppo, 1981/
1996, 215). Schimbarea atitudinală este susţinută de o autopersuasiune în care
sunt implicate elemente cognitive (subiecţii trebuie să improvizeze pornind de la
o temă dată) şi afective (ei simt satisfacţie în urma jocului de rol).

S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����

|

43

Schimbarea atitudinilor prin comunicare persuasivă
Una dintre cele mai de succes metode utilizate pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor este, în opinia lui Martin Fishbein şi Icek Ajzen (1975,
451-509), comunicarea persuasivă. Spre deosebire de participarea activă, în care
individul experimentează sau observă un comportament într-o situaţie dată, în
comunicarea persuasivă el primeşte informaţii de la o sursă externă. Cele mai
multe studii în această privinţă vin din Programul de cercetare a comunicării Yale
(Hovland, Yannis şi Kelly, 1953, apud Jean-Noël Kapferer, 1978/2002, 47-53).
Persuasiunea este considerată o succesiune de procese, pe care le-am adaptat
mai jos la comunicarea în scopul educaţiei pentru sănătate oro-dentară:
1. Expunerea la mesaj: persoana-ţintă intră în contact cu informaţia (citind
o carte, ascultând o emsiune radiofonică, privind la televizor, mergând la
un cabinet dentar);
2. Captarea atenţiei, în detrimentul celorlalte mesaje care vor, la rândul lor,
să reţină atenţia;
3. Înţelegerea mesajului: descifrarea semniﬁcaţiei semnelor la care
individul a fost expus şi cărora le-a acordat atenţie;
4. Acceptarea sau respingerea opiniei prezentate în mesaj;
5. Dacă în urma etapei anterioare, a avut loc o schimbare de opinie cu
privire la sănătatea orală, este importantă persistenţa schimbării; de cele
mai multe ori, se revine la atitudinea iniţială;
6. Acţiunea: în urma consolidării opiniilor, individul acţionează (merge să
se vaccineze, îşi schimbă periuţa de dinţi o dată la trei luni, renunţă la
fumat).
Primele trei etape corespund unui proces de receptare tehnică şi semantică
a mesajului, iar ultimele trei etape reprezintă acceptarea mesajului. Persuasiunea
reprezintă ansamblul celor şase etape. Aşadar, conform modelului Yale, inﬂuenţa
= receptare x acceptare. Chiar dacă receptarea mesajului s-a realizat în condiţii
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optime, dacă mesajul nu a fost acceptat, procesul de persuasiune nu are loc.
Succesul comunicării persuasive, măsurat în gradul în care publicul ţintă adoptă
şi împărtăşeşte opiniile agentului persuasiv, depinde inegal de cele două faze.
Acesta depinde de situaţia de comunicare: de publicul ţintă (nivelul de educaţie,
cultura), de autoritatea comunicatorului şi de tipul mesajului.
În procesul educativ, persoana care comunică este profesorul investit cu autoritate şi, în cele mai multe cazuri, nu se mai pune problema acceptării. Robert
B. Cialdini (1984/2004, 278) atrage atenţia asupra faptului că datoria şi supunerea faţă de autoritate sunt profund înrădăcinate în conştiinţa noastră şi, de aceea,
utilizăm adesea această „scurtătură a obedienţei” pentru a simpliﬁca procesele
de gândire şi pentru a trece mai rapid la acţiune. Aşadar, într-o sală de clasă, succesul comunicării depinde cel mai mult de capacitatea ﬁecărui elev de a recepta
mesajul (dacă poate ﬁ atent o oră şi care sunt abilităţile sale cognitive). În cazul
persuasiunii, pe de altă parte, nu este vorba despre fapte şi date, ci despre opinii
şi atunci este mai importantă componenta acceptare-respingere (McGuire, 1968,
apud Kapferer, 1978/2002, 49). Dacă diﬁcultăţile de receptare sunt mai mari decât
cele de acceptare, situaţia de comunicare depinde de nivelul de instruire, iar dacă
diﬁcultăţile de acceptare sunt mai mari ca cele de receptare, situaţia de comunicare ţine de procesul de persuasiune.
Procesul de acceptare/respingere apelează la capacitatea receptorului de
a elabora contraargumente, aşadar de cantitatea de informaţii pe care o deţine
deja. De exemplu, dacă organizăm o lecţie de educaţie pentru sănătate destinată
unui public care nu ştie nimic despre acest subiect, atunci se va pune problema
receptării cât mai bune a informaţiilor, iar problema acceptării mesajului este
minimă. Un mesaj adresat medicilor dentişti este receptat perfect, însă trebuie să
ﬁe în concordanţă cu ceea ce ei ştiu deja pentru a ﬁ acceptat. Este vorba, aşadar,
de o situaţie de persuasiune. Publicitatea, pe de altă parte, presupune atât receptare, cât şi acceptare. Înţelegerea unui mesaj publicitatar reprezintă o problemă
în sine, datorită slabei atenţii acordată reclamelor în general. Pentru a putea ﬁ receptat, mesajul publicitar este mult simpliﬁcat, însă chiar dacă a fost înţeles, nu
întotdeauna este şi acceptat.
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Inteligenţa receptorilor reprezintă un factor important în receptarea mesajului, pentru că îi face mai puţin vulnerabili la persuasiune şi îi ajută să găsească mai
repede contraargumente, să identiﬁce punctele slabe ale mesajului. Aşadar, o
persoană mai inteligentă va avea opinii şi atitudini mai stabile. Jean-Noël Kapferer
(1978/2002, 50) comentează ulterior această viziune limitată a publicului asupra
persuasiunii, aplicând modelul medierilor multiple. O persoană inteligentă are acces şi este expusă la mai multe informaţii. Cu cât îşi ﬁxează atenţia asupra anumitor mesaje, cu atât le înţelege mai bine sensul. Aici intervine contextul în care are
loc comunicarea persuasivă şi ponderea pe care o au receptarea şi acceptarea în
situaţia dată. Cercetătorii în domeniul sănătăţii orale consideră că este încă nevoie
de studii pentru a descoperi măsura în care diseminarea de informaţii conduce la
adoptarea unor comportamente dentare sanogene (Søgaard, 1993, 29).
Un studiu realizat de Curtis P. Haugtvedt şi Richard E. Petty (1989, 35), care viza
persistenţa schimbării atitudinale la indivizi puternic motivaţi pentru cunoaştere,
a relevat faptul că, deşi iniţial, imediat după expunerea la mesajul persuasiv, cele
două grupuri exprimau atitudini similare, după două zile, atitudinile persoanelor
cu nevoi cognitive mai înalte s-au dovedit mai persistente.
Modelele elaborate la Universitatea Yale au relevat tipul variabilelor care inﬂuenţează procesul persuasiunii. Modelul lui Claude Shannon şi Warren Weaver aducea patru variabile: natura şi calităţile sursei, mesajului, canalului/mediului şi destinatarului (Shannon şi Weaver, 1949, apud McQuail şi Windahl, 1982/2004, 21).
1. Calităţile sursei sunt credibilitatea (status social, nivel de educaţie,
experienţa în domeniu, obiectivitatea), atractivitatea (similaritatea
cu publicul, nevoia publicului de a se identiﬁca cu sursa) şi puterea
(capacitatea de a controla publicul, de a determina publicul să urmeze
recomandările şi de a identiﬁca gradul acestuia de conformism). În
educaţia pentru sănătate, mesajele transmise de sursele primare
(medicii dentişti) au cel mai semniﬁcativ impact asupra schimbării atitudinilor şi comportamentelor.
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2. Efectele variaţiilor mesajului au în vedere conţinutul (umorul,
capacitatea de a genera teamă în rândul audienţei, diferenţa dintre
punctul de vedere al publicului şi cel transmis prin mesaj) şi structura
acestuia (prezenţa sau absenţa concluziilor explicite, a menţionării sau
nemenţionării argumentelor părţii adverse, ordinea ideilor, organizarea
mesajului, retorica).
3. Efectele comunicării în funcţie de canal au fost grupate pe diferenţele
rezultate din modalitatea de percepţie (auz, văz), contextul în care are
loc comunicarea (intrapersonală, de grup, prin mass media) sau diferitele
tipuri de media.
4. Caracteristicile receptorilor inﬂuenţează, de asemenea, efectele
mesajului: factorii socio-demograﬁci (vârstă, sex, status socio-economic,
stil de viaţă), capacităţile, cultura din care fac parte şi care determină
atribuirea anumitor semniﬁcaţii, deschiderea către a se lăsa convins, dar şi
anumiţi factori speciﬁci precum atitudinile, interesele, opiniile, implicarea
personală în subiectul mesajului.
„Schema Lasswell” (1948) – cine ce spune? cui? cum? şi cu ce efect? – a accentuat efectele persuasiunii şi modul în care depind ele de caracteristicile sursei, mesajului, canalului şi destinatarului (apud Kapferer, 1978/2002, 51). Traian Herseni
(1969) dezvoltă schema propusă de Harold D. Lasswell, adăugând două întrebări:
„În numele cui?” şi „Pentru cine?”. O altă completare a fost realizată de Ole R.
Holsti (1969, apud Chelcea, 2001/2004, 566-567), care adaugă la schema celor cinci
„C”-uri întrebarea „De ce?”, obţinând astfel paradigma comunicării: sursa (cine?),
procesul de codiﬁcare (de ce?), canalul de transmitere (cum?), mesajul (ce?), procesul de decodiﬁcare (cu ce efect?) şi receptorul (cui?).
Acest interes pentru factorii care inﬂuenţează comunicarea persuasivă nu
este de dată recentă. După cum am amintit la începutul subcapitolului, Aristotel
(384–322 î.H.) a subliniat importanţa caracteristicilor personale ale vorbitorului,
care trebuie să prezinte credibilitate, să aibă capacitatea de a stimula emoţiile
publicului şi să deţină dovezi şi argumente potrivite subiectului discutat. Tot trei
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elemente sunt luate în considerare şi de către James F. Calhoun şi Joan Ross Acocella (1978/1990, 306) când analizează factorii care determină dacă vom ﬁ sau nu
inﬂuenţaţi. Caracteristicile sursei sunt, şi aici, credibilitatea (experienţa în domeniu a comunicatorului, faptul că este demn de încredere) şi atractivitatea, dată de
similaritate şi de o înfăţişare ﬁzică agreabilă. Aceste trei elemente – autoritatea,
similaritatea şi simpatia – sunt evidenţiate şi de alţi autori ca ﬁind elemente de
bază ale persuasiunii.
Al doilea element al persuasiunii este mesajul, care trebuie să aducă argumente în favoarea cauzei susţinute. La întrebarea dacă aceste argumente trebuie
să prezinte un singur punct de vedere sau ambele, autorii citaţi susţin că, cu cât
audienţa este mai inteligentă, cu atât mai bine este să aduci argumente pro şi contra. Referindu-se apoi la capacitatea de a aduce audienţa într-o anumită stare de
spirit, James F. Calhoun şi Joan Ross Acocella (1978/1990, 307) atrag atenţia asupra
pericolului de a te „juca” cu emoţiile publicului (în special cu teama), existând pericolul ca acesta să refuze să mai asculte.
Al treilea element al persuasiunii este audienţa, oamenii dorind să primească
aprobarea celor din jur şi să ﬁe asemănător celorlalţi. Dispoziţia de a ﬁ persuadat
este inﬂuenţată de stima de sine: cu cât aceasta este mai scăzută, cu atât mai uşor
de convins va ﬁ acea persoană, aspect asupra căruia voi reveni în discuţia despre
principiul „dovada socială” enunţat de Robert B. Cialdini (1984/2004, 147-197).
Robert Lavidge şi Gary Steiner (1961) au stabilit şase etape prin care trece
consumatorul până în momentul achiziţionării produsului: notorietate – comprehensiune – atracţie afectivă – preferinţă – convingere – cumpărare (apud Kapferer,
1978/2002, 52). În 1973, Michael L. Ray (1973) a teoretizat trei modele principale de
ierarhizare a efectelor comunicării (apud McQuail şi Windahl, 1982/2004, 152):
1. Ierarhia învăţării, în care la bază stau efectele cognitive, urmate de cele
afective şi comportamentale; este situaţia în care persoana-ţintă este
interesată şi motivată de mesaj (de exemplu, de metodele de a menţine
un timp cât mai îndelungat pe arcadă noul implant dentar realizat de
medic), primeşte informaţiile noi despre mijloacele auxiliare de igieni48
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zare dentară, le acceptă şi îşi modiﬁcă, pe baza lor, comportamentul (de
exemplu, achiziţionează un duş bucal). Pentru schimbarea comportamentului este necesară parcurgerea celor două etape anterioare.
2. Ierarhia eliminării disonanţei cognitive: întâi apar modiﬁcările comportamentale, apoi cele afective şi, în ﬁnal, cele cognitive; în această situaţie
se aﬂă, de exemplu, pacienţii care testează un produs nou, au un răspuns
afectiv (se simt bine după utilizarea respectivului produs) şi apoi caută
informaţii care să susţină comportamentul nou-adoptat.
3. Ierarhia slabei participări: efectele cognitive conduc la modiﬁcări comportamentale, în urma cărora apare sau nu implicarea afectivă. Teoria
a fost propusă de Herbert E. Krugman (1965) şi se referă la o situaţie în
care mesajul nu se diferenţiază clar de alte mesaje sau când receptorii
nu sunt interesaţi sau atenţi (apud McQuail şi Windahl, 1982/2004,
152). Este, de exemplu, cazul reclamelor sau emisiunilor TV în care sunt
prezentate produse sau abordate subiecte de medicină dentară, care
nu sunt urmărite cu atenţie şi care, conform lui Michael L. Ray (1973),
pot avea efecte subliminale (apud McQuail şi Windahl, 1982/2004, 152).
Receptorul îşi schimbă comportamentul şi, apoi, îşi formează atitudinea
în concordanţă cu impactul afectiv al noii experienţe.
Aceste trei modele ale ierarhiei efectelor comunicării au fost reunite de Steven H. Chaﬀee şi Connie Roser (1986) într-un model integrat (Figura 1.3.), în care
efectele se cumulează în timp (apud McQuail şi Windahl, 1982/2004, 153).
De exemplu, în cazul unei campanii de renunţare la fumat, în prima fază
putem vorbi despre modelul „slaba participare”: receptorul nu este interesat,
dar acumulează o cantitate minimă de informaţii despre efectele dăunătoare ale
acestui obicei, care îl determină să adopte anumite comportamente (de exemplu,
reduce numărul zilnic de ţigarete). Comportamentele şi valorile se stabilizează
ulterior, iar receptorul caută din ce în ce mai multe informaţii despre renunţarea
la fumat, situaţie care, conform autorilor, corespunde modelului „eliminarea
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Slabă participare

Învăţare

Disonanţă

Fig. 1.3. Modelul integrat al ierarhiei efectelor comunicării (Chaﬀee şi Roser, 1986, apud McQuail şi
Windahl, 1982/2004, 153)
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Obiectiv: Conştientizare, schimbarea atitudinilor şi
comportamentelor
Metode posibile:
- Grupuri informale de educaţie prenatală a viitorilor
părinţi şi grupuri pentru pensionari;
- Lucrul individual cu clienţi care doresc fie să scadă
în greutate, fie să reducă sarea din alimentaţie sau
să mărească ingestia de fibre.
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Pornind de la elementele de bază ale comunicării, Roman Jakobson (1960/1964,
83-125) deosebeşte şase funcţii ale limbajului în comunicare, dependente de modul în care cade accentul pe unul sau altul din cele şase elemente ale comunicării:
1. funcţia emotivă se îndreaptă asupra transmiţătorului, având drept scop
crearea unei emoţii, reale sau simulate, în acesta;
2. funcţia conativă sau persuasivă este concentrată asupra destinatarului,
urmărindu-se obţinerea unui anumit tip de răspuns din partea lui (sunt
folosite fraze imperative, de tipul „Manâncă!” sau „Spală-te pe dinţi!”);
3. funcţia referenţială (denotativă sau cognitivă) este îndreptată asupra referentului, interesează în primul rând semniﬁcaţia, conţinutul exprimat;
4. funcţia fatică se referă la contactul interlocutorilor, la conexiunea lor psihologică, deci la controlul funcţionării canalului de comunicare între ei;
5. funcţia poetică se concentrează asupra mesajului, modului de exprimare,
formei (ceea ce transformă mesajul într-o operă de artă);
6. funcţia metalingvistică face trimitere la codul utilizat.
Cele şase funcţii deﬁnite de Roman Jakobson pot ﬁ întâlnite în orice tip de
comunicare. O caracteristică deﬁnitorie a limbajului o constituie marea sa productivitate: orice utilizator poate construi mesaje, enunţuri inteligibile pentru orice
interlocutor care aparţine aceleiaşi comunităţi lingvistice, cu privire la orice subiect real sau imaginar.
Cea de-a doua grupă de teorii ale persuasiunii, conform lui Septimiu Chelcea
(2006, 142-224), au în vedere limbajul utilizat în comunicare, plecând de la cele
trei dimensiuni ale acestuia: cea semantică, în care sunt incluse toate sensurile
posibile ale unui cuvânt, cea funcţională, care cuprinde funcţiile acelui cuvânt (numirea, modiﬁcarea, activarea) şi cea tematică, referitoare la textura şi sentimentul
provocat de un cuvânt.
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Dimensiunea semantică. Cuvintele au o anumită semniﬁcaţie (intensiunea)
şi o sferă de aplicaţie (extensiunea), conform lui J.J. van Cuilenburg, O. Scholten şi
G.W. Noomen (1991/2004, 153). Intensiunea verbală cuprinde criteriile de deﬁnire
care trebuie respectate pentru ca unui referent să i se poată aplica acel termen.
Extensiunea este sfera sau domeniul real căruia i se poate aplica termenul (sau,
altfel spus, care este acoperit de termen). Extensiunea nu poate ﬁ determinată
fără ca, în prealabil, să ﬁ fost stabilită intensiunea unui cuvânt. Există, aşadar, o
relaţie ierarhică între cele două aspecte.
Semniﬁcaţia este, în concepţia lui Charles K. Odgen şi Ivor A. Richards (1923/
1946), o proprietate intrinsecă a ceva; conotaţia unui cuvânt; la ce se referă cel
care foloseşte un simbol; la ce crede un vorbitor că se referă printr-un simbol; la
ce ar trebui să se refere un vorbitor printr-un simbol; la ce se referă interpretul
unui simbol; la ce crede interpretul că se referă simbolul; la ce crede interpretul
simbolului că se referă cel care a folosit simbolul (apud van Cuilenburg, Scholten şi Noomen, 1991/2004, 160). Pentru a explica „semniﬁcaţia semniﬁcaţiei”,
cei doi autori au prezentat două tipuri de abordare a semniﬁcaţiei: analitică
(referenţială) şi psihologică.
Abordarea analitică îi aparţine lui John Locke (1690/1984, 256-319), care consideră că semniﬁcaţia cuvintelor este una convenţională, marcând ideile. Semnalele
sonore care formează cuvintele sunt semne ale concepţiei oamenilor care le permit
acestora să comunice. Aceste semnale sonore sunt semne arbitrare, dar care sunt
acceptate de comunitate. Triunghiul semantic Ogden şi Richards cuprinde (A) Cuvântul, (B) Conceptul sau reprezentarea şi (C) Obiectul sau referentul. Relaţia dintre
cuvânt şi referent nu este una directă, ci este rezultatul unei asociaţii pe care o fac
atât vorbitorul, cât şi ascultătorul. De exemplu, vorbitorul se gândeşte la un dinte
şi pronunţă cuvântul „dinte”. Ascultătorul aude cuvântul „dinte” şi se gândeşte, la
rândul lui, la un dinte. Aşadar, conform şcolii referenţiale, semniﬁcaţia este extensiunea unui cuvânt, adică ceea ce cuvântul semniﬁcă în realitate.
Nu toate cuvintele au un referent (obiect) empiric: diferite cuvinte pot avea
acelaşi obiect sau extensiune, dar semniﬁcaţia să nu ﬁe aceeaşi (de exemplu,
„învingătorul de la Jena” şi „învinsul de la Waterloo” se referă la Napoleon care
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este, în acest caz, referent sau extensiune). Aşadar, semniﬁcaţia este mai mult
decât extensiunea sau obiectul real la care e referă cuvântul.
Aduc, de asemenea, în discuţie omonimele şi cuvintele care au sensuri diferite
pentru emiţător şi receptor. De exemplu, termenul „placă” poate semniﬁca pentru medic „placă microbiană” (colonie de microbi aﬂată pe dinţi, care favorizează
apariţia afecţiunilor dentare) şi „proteză totală mobilă” pentru pacient. În acelaşi
timp, scos din contextul cabinetului stomatologic, termenul „placă” semniﬁcă
o bucată de material cu feţe plane, a cărei grosime este mult mai mică decât
lungimea şi lăţimea (Ion Coteanu, Luiza Seche şi Mircea Seche, 1998, 800).
Conceptualismul. Jerrold J. Katz (1966) a elaborat o teorie psihologică a semniﬁcaţiei. În memoria oamenilor, cuvintele sunt cuplate unei „informaţii conceptuale”,
pe baza căreia pot ﬁ deﬁnite (apud van Cuilenburg, Scholten şi Noomen, 1991/2004,
162). Cuvintele oferă şi o „informaţie perceptuală”, adică totalitatea reprezentărilor
imaginare ale obiectelor la care cuvântul se referă. Apare şi aici o relaţie între cuvânt,
concept (informaţia conceptuală) şi percept (informaţia perceptuală). Autorul citat
aﬁrmă că semniﬁcaţia cuprinde totalitatea informaţiei perceptuale şi conceptuale
pe care cuvântul o evocă în memorie. Semniﬁcaţia unei propoziţii este compusă din
semniﬁcaţia cuvintelor din propoziţie. Pentru autorul citat, semniﬁcaţia este extensiunea plus surplusul tematic, este conceptul care i se asociază în conştiinţa vorbitorului şi în cea a ascultătorului. Totuşi, reprezentările asociate conceptului nu sunt
întotdeauna aceleaşi pentru vorbitor şi pentru ascultător.
Denotaţia reprezintă, conform autorilor J.J. van Cuilenburg, O. Scholten şi
G.W. Noomen (1991/2004, 163), surplusul semantic al cuvintelor care vine pe lângă
semniﬁcaţie. Este relaţia dintre cuvânt şi persoanele, lucrurile, locurile, proprietăţile
şi activităţile exterioare sistemului limbii. Denotaţia este acea latură mai mult sau
mai putin identică a semniﬁcaţiei unui cuvânt pentru membrii aceleiaşi comunităţi
de limbă. De exemplu, cuvântul „verde” desemnează, pentru români, o culoare.
Conotaţia aduce în plus o asociere cu binele şi răul, are aşadar un aspect evaluativ. Alături de semniﬁcaţia standard, cuvintele pot avea semniﬁcaţii variabile în
funcţie de public, situaţie, context sau moment. Există şi o aşa-numită „denotaţie
secundară” a cuvintelor. De exemplu, „verde” era perceput în trecut ca având
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o conotaţie negativă (ideologie politică), pe când, în prezent, are o conotaţie
pozitivă (ecologist).
Dimensiunea funcţională are un puternic efect persuasiv: dacă nu îşi propune altceva, poate să producă modiﬁcări asupra centrului de interes, focalizând pe
anumite aspecte ale problemei şi făcându-ne să le ignorăm pe celelalte (Andrews,
1984, apud Larson, 2001/2003, 134). Este vorba despre deﬁniţiile, sarcinile, funcţiile, scopurile cuvintelor utilizate de cei care comunică şi care pot accentua diverse aspecte sau pot aduce un con de umbră asupra altora (Hahn, 1998 apud Larson, 2001/2003, 134).
De exemplu, putem imagina o situaţie în cabinetul dentar în care medicul
evidenţiază printr-o coloraţie placa bacteriană şi ajunge la concluzia că pacientul nu utilizează o tehnică de periaj corectă. El poate aﬁrma: „Nu prea vă spălaţi
pe dinţi!” sau poate alege formularea „Tehnica dumneavoastră de periaj poate ﬁ
îmbunătăţită!”. În primul caz, pacientului i s-ar pune o etichetă care l-ar determina
să se apere, replicând că se spală suﬁcient de des şi refuzând ulterior sfaturile medicului. În al doilea caz, medicul nu trezeşte în pacient sentimentul inadecvării,
dar îi atrage atenţia asupra unei probleme şi îi oferă şansa de a învăţa o tehnică de
periaj personalizată la afecţiunea sau statusul său dentar.
Dimensiunea tematică. Anumite cuvinte includ o senzaţie, o structură şi o
temă. Toate onomatopeele au această capacitate: a zumzăi, a foşni, a bubui. Procedeele retorice prin care se poate realiza acest lucru sunt aliteraţiile şi asonanţele.
Silvia Săvulescu (2004, 89) deﬁneşte aliteraţia ca ﬁind ﬁgura retorică obţinută prin
„repetarea aceluiaşi segment sonor (consoană, silabă) la începutul unor cuvinte
în frază”: „veni, vidi, vici” (Iulius Caesar). Apare şi în expresii precum „multe şi
mărunte” sau în locuţiuni de tipul „ce-i în mână, nu-i minciună”. Asonanţa este
bazată pe „identitatea vocalică a silabelor ﬁnale tonice dintr-o frază, indiferent de
consoanele învecinate”: „apele plâng, clar izvorând din fântâne”.
Identiﬁcarea şi interpretarea modalităţilor în care cele trei dimensiuni ale limbajului sunt utilizate în comunicarea persuasivă are dublu avantaj pentru medicii dentişti. Pe de o parte, îşi vor exersa capacitatea de a reacţiona ca receptori şi, în al doilea rând, vor dobândi o atitudine responsabilă în utilizarea simbolurilor persuasive.
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Analiza simbolurilor persuasive
Dimensiunile semantică, funcţională şi tematică ale limbajului sunt destul de
largi şi generale. De aceea, Charles U. Larson (2001/2003, 139-163) şi-a concentrat
atenţia asupra aspectelor speciﬁce ale simbolurilor lingvistice, pe care le voi discuta în continuare.

Teorii ale limbajului care se axează
pe dimensiunea semantică
Dimensiunea semantică a limbajului include sensurile mesajului, iar instrumentele prin care acestea pot ﬁ utilizate în demersul persuasiv sunt: utilizarea strategică
a ambiguităţii şi dramatismul, teoretizat de de Kenneth D. Burke (1945/1976).
Utilizările strategice ale ambiguităţii se regăsesc în exprimarea neclară, vagă,
generală care permite accesul la o experienţă comună sau la identiﬁcare. În acest
fel, se lasă persoanei persuadate posibilitatea de a completa ea însăşi înţelesul sau
conotaţiile unui cuvânt. Această strategie atrage după sine cel mai mare număr de
interpretări posibile şi face ca marca sau candidatul să aibă cea mai mare audienţă.
În acelasi timp, oferă agentului persuasiv o cale de scăpare din explicaţii care ar putea deranja pe cineva. Ambiguitatea poate ﬁ creată prin alegerea cu grijă a cuvintelor cu mai multe posibilităţi de interpretare sau prin alăturarea unor termeni,
combinarea de fraze şi cuvinte care să creeze noi perspective asupra lucrurilor.
Dramatismul, cu instrumentul său de analiză – pentavalentul dramatic –
reprezintă o teorie elaborată de Kenneth D. Burke. Termenul „dramă” este folosit în
sensul de succesiune de evenimente, acţiuni, conﬂicte, iar povestirea (naraţiunea)
este modelul fundamental utilizat de oameni ca răspuns la întâmplările vieţii.
„Pentavalentul dramatic”, imaginat de autorul citat, ia în calcul următoarele elemente: actul, scena, agentul, agenţia şi scopul.
a. Scena este reprezentată de locaţie, dar în acelaşi timp şi de de contextul
social şi trebuie să se potrivească perfect cu acţiunea. În momentul în
care scena se schimbă, şi mesajul poate suferi modiﬁcări. Agenţii persuasivi care pun accent pe scenă au o viziune materialistă asupra vieţii.
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b. Actul reprezintă acţiunea motivată, orientată către un scop. Cel mai bun
indicator al actului este verbul. Atunci când, între act şi scenă, există
neconcordanţe (actul nu este potrivit scenei sociale), apar comedia şi
tragedia.
c. Agentul desemnează totalitatea persoanelor care participă la acţiune.
Motivele (ura, lăcomia) sau organizaţiile pot apărea uneori ca agenţi.
Agenţii persuasivi care pun accent pe agent sun consideraţi de autorul
citat drept idealişti.
d. Agenţia este suma instrumentelor, metodelor sau mijloacelor folosite
de agentul persuasiv pentru atingerea scopurilor, acesta ﬁind, în opinia
autorului, pragmatic.
e. Scopul ﬁnal reprezintă raţiunea actului persuasiv, motivul pentru care
agentul acţionează în cadrul unei scene prin intermediul unei agenţii.
Scopul poate ﬁ ascuns sau manifest. Cei care plasează scopul în centrul
actului persuasiv au o concepţie mistică despre viaţă (Burke, 1945/1976,
apud Chelcea, 2006, 183-184).
Modelul lui Kenneth D. Burke este asemănător modelului comunicării elaborat de Harold D. Lasswell, despre care am discutat anterior: cine şi ce spune, prin
ce canal, cui şi cu ce efect (Chelcea, 2006, 181).

Teorii ale limbajului care se axează
pe dimensiunea funcţională
Categoriile gramaticale. Richard Weaver (1953) a susţinut că un anumit tip de
propoziţie preferat de către o persoană arată care este perspectiva ei asupra lumii,
în ce mod utilizează informaţiile şi cum ajunge la diferite concluzii (apud Larson,
2001/2003, 139).
1. Propoziţiile simple exprimă, de obieci, o judecată sau un singur aspect
complet şi sunt compuse dintr-un subiect sau substantiv şi un verb,
precum şi obiectele care suferă acţiunea („medicul extrage măseaua”).
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Agenţii persuasivi care folosesc acest tip de propoziţii nu percep lumea
ca ﬁind complexă şi evidenţiază subiectul faţă de obiect (un prim-plan
şi un fundal). Cauzele actionează pentru a se ajunge la o consecinţă a
acţiunii, aşadar trebuie să se urmărească ceea ce este evidenţiat, din ce
cauză şi cu ce efecte.
2. Frazele compuse sunt alcătuite din două sau mai multe propoziţii simple,
unite prin conjuncţii şi pot constitui o copulă („a căzut şi şi-a fracturat un
dinte”) sau o opoziţie („o doare măseaua, dar nu merge la medic”). Lumea
este complexă, dar simpliﬁcată prin cele două propoziţii care „transmit
senzaţiile de integralitate şi simetrie prin care ar trebui să se caracterizeze
lumea, sau pe care noi le-am putea sesiza, într-o măsură oarecare, în cea
mai satisfăcătoare explicaţie a ei” (Weaver, 1953, apud Larson, 2001/2003,
140). Acest tip de fraze rezolvă stările de tensiune (date de incertitudini, de
exemplu) sau sugerează o stare de integritate şi simetrie.
3. Frazele complexe sunt similare celor compuse, întrucât includ două
sau mai multe componente, unele dintre acestea ﬁind însă dependente
de altele. Ele decoperă o lume complexă, cu mai multe cauze şi efecte
simultan. Autorul consideră că este vorba despre comunicarea unei
minţi reﬂexive, iar propozitile principale sunt mai importante decât cele
subordonate. Iată un exemplu de frază complexă: „Revoluţia ştiinţiﬁcă
şi tehnică este cauza vitezei cu care intervin schimbările. Acestea
au răsunet şi în medicina dentară, atât din punct de vedere al tehnicilor, tehnologiilor şi materialelor folosite, dar şi din cel al cerinţelor
pacienţilor, consideraţi din anumite perspective clienţi” (Dumitrache,
Moraru şi Dumitraşcu, 2006, 9).
Richard Weaver analizează şi tipurile de părţi de vorbire (1953, apud Larson,
2001/2003, 141). Substantivele determină o reacţie ca şi cum ar ﬁ chiar obiectele
pe care le denumesc. Emiţătorul reduce persoanele la obiecte sau lucruri tocmai
pentru ca receptorul să simtă că au de-a face cu obiecte sau lucruri şi nu cu ﬁinţe
umane şi să nu ﬁe implicat emoţional. Este, de exemplu, situaţia în care medicul
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se referă la boala pacientului şi nu la persoană: „Diabetul din salonul 2”. Adejctivele
adaugă ceva substantivelor, dar arată că agentul persuasiv este ezitant, iar studierea acestora relevă aspectele în care agentul persuasiv nu este convins. Adjectivele
dialectice (bun sau rău, frumos sau urât) sunt sigure. Adverbele indică judecăţi ale
comunităţii, aspecte asupra cărora s-a obţinut deja acordul şi există un consens între
agentul persuasiv şi public: „Ştim sigur că microbii produc caria dentară”.
Sintaxa mesajelor. Structura propoziţiei şi ordinea cuvintelor pot atrage sau
distrage atenţia publicului. Iată, de exemplu, două posibile formulări: „Înainte de
a face o extracţie dentară, m-am asigurat, analizând radiograﬁa, că dintele este
nerecuperabil” şi „Eram sigur, analizând radiograﬁa, că dintele nu poate ﬁ recuperat încă înainte de extracţie”. În primul caz, publicul este atent la condiţiile care
trebuie îndeplinite înainte de a se trece la acţiune, iar în al doilea caz, atenţia este
distrasă către justiﬁcarea acţiunii. Folosirea la începutul propoziţiei a unor cuvinte
surprinzătoare sau emoţionale este o altă tehnică. Acestea vor trezi atenţia şi vor
întări impactul argumentelor ulterioare: „O durere ascuţită ca o lance este un semnal că s-a instalat pulpita, o complicaţie a cariei dentare”.
Cu toate că teoria lui Richard Weaver este interesantă şi aplicarea ei în practică
poate contribui la succesul comunicării, sunt necesare studii în limba română pentru a veriﬁca valabilitatea tezei.

Teorii ale limbajului care se axează
pe dimensiunea tematică
Dimensiunea tematică a limbajului reprezintă acea calitate a cuvintelor
de a produce un sentiment, o stare de spirit sau de a genera un ton sau o temă
persuasivă. În acest subcapitol, voi analiza teoriile limbajului care se adresează
dimensiunii tematice aşa cum au fost ele prezentate de Charles U. Larson în „Persuasiunea: receptare şi responsabilitate” (2001/2003, 149-160). Instrumentele folosite în crearea dimensiunii tematice a mesajului sunt: temele metaforice, utilizarea limbajului senzorial, căutarea termenilor carismatici, imprimarea unui stil
pragmatic sau uniﬁcator, utilizarea semioticii pentru a determina sensuri tematice
comunicate prin simboluri nonverbale sau semniﬁcanţi din text.
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Repetarea consoanelor (aliteraţia) sau a vocalelor (asonanţa) au un înţeles
tematic. Diferenţa tematică apare şi din metaforele create de agenţii persuasivi
sau din utilizarea onomatopeelor (cuvinte ale căror sensuri se găsesc în sunetele
din care sunt alcătuite).
Stilul metaforic. O mare parte a mesajului poate ﬁ transmis prin inducerea unei
anumite stări de spirit. Michael Osborn (1967) consideră că utilizarea metaforelor
arhetipale reprezintă o metodă de a induce această stare de spirit de către agentul persuasiv. Arhetipurile sunt, conform psihiatrului Carl Gustav Jung (1921/1997,
477), imagini primordiale colective, aşadar comune cel puţin unor întregi popoare
sau epoci istorice. Autorul susţine că motivele mitologice principale sunt comune
tuturor raselor şi popoarelor. Aceste imagini primordiale exprimă motive colectivinconştiente şi, pe de altă parte, indică faptul că situaţia momentană a conştiinţei
este supusă mai puţin unei inﬂuenţe personale şi mai mult uneia colective. Autorul
citat consideră că imaginea primordială este treapta premergătoare a ideii. În comunicarea persuasivă, de exemplu, Charles U. Larson (2001/2003, 150) aﬁrmă că cele
mai frecvent utilizate imagini arhetipale sunt dihotomiile lumină-întuneric (ﬂacăra,
umbra) sau metafora apei (împotriva curentului, a scufunda, mlaştina, oceanul).
Limbajul senzorial. Stephanie L. Swason (1981) consideră că utilizarea cuvintelor cu o conotaţie senzorială este deosebit de eﬁcientă în sălile de judecată. Autoarea face speculaţii pe marginea faptului că orice persoană poate ﬁ încadrată
în una din cele trei categorii: auditiv, vizual sau kinestezic. Analizând depoziţiile
şi tipurile de cuvinte folosite de martori şi juraţi, avocatul poate înţelege cărui tip
îi aparţine ﬁecare şi îşi poate modela limbajul în funcţie de aceasta. „Trebuie să
pictaţi un tablou pentru o persoană dependentă vizual, să orchestraţi o depoziţie
pentru cea dependentă auditiv şi să atingeţi inima celei dependente kinestezic”,
recomandă autoarea citată. În acest fel, se poate lăsa ﬁecăruia membru al publicului-ţintă impresia că mesajul îi este adresat direct.
Termenii charismatici. Agenţii persuasivi preferă „să privească lumea divizată în categorii clare, utile persuadării celorlalţi”. Una dintre aceste categorii se
referă, conform lui Richard Weaver (1953), la termeni asociaţi lui Dumnezeu şi termeni asociaţi Diavolului. Primii termeni pretind supunere şi sacriﬁciu: „progres”,
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„faptă”, „ştiinţă”. Termenii asociaţi Diavolului sunt situaţi la celalalt pol şi au o
conotatie negativă: „lăcomie”, „terorism”, „feminazism”. Autorul enumeră termenii cu care ne confruntăm zilnic, în prezent: „fară colesterol”, „fără grăsimi”,
„fără conservanţi”, „fără zahăr”, „produs bio”, „cu ﬁbre”, „reciclare” (asociaţi lui
Dumnezeu) sau „conservanţi artiﬁciali”, „sare”, „pesticide”, „coloranţi”, „toxic”
(asociaţi Diavolului). Şi în discuţiile şi reclamele având ca temă stomatologia
sunt folosiţi termeni asociaţi lui Dumnezeu, precum „zâmbet strălucitor”, „fără
carii”, „fără zahăr”, „cu ﬂuor” sau asociaţi Diavolului: „placă bacteriană”, „microbi”, „dulciuri”.
Stilul pragmatic şi cel uniﬁcator sau combinaţia lor. Agenţii persuasivi pragmatici se orientează către schimbarea opiniilor publicului mai degrabă decât
spre consolidarea convingerilor deja existente. Agenţii persuasivi uniﬁcatori au
o poziţie mai comodă, ei urmărind să întărească ataşamentul şi să încurajeze
susţinătorii unei cauze, idei sau produs. Stilul uniﬁcator este mai puţin obiectiv şi
poate face apel la sentimente. Agenţii uniﬁcatori întăresc speranţa că viitorul va ﬁ
mai bun, („acolo şi atunci”), în comparaţie cu prezentul, iar auditoriul completează
informaţiile care lipsesc din comunicare. Publicul participă la discurs, repetând expresii stereotipe şi încurajându-l pe vorbitor („Aşa este!”). Pe de altă parte, agenţii
pragmatici trebuie să convingă publicul, de aceea nu pot apela la imagini sau idealuri abstracte şi se rezumă la fapte şi idei („aici şi acum”). Limbajul este prozaic şi se
face apel la fapte şi statistici. Stilurile pragmatic şi uniﬁcator sunt alese în funcţie
de public şi de nevoile acestuia şi nu în funcţie de agentul persuasiv.
Semiotica – mijlocul de a studia semniﬁcaţia. Umberto Eco (1984) susţine că
procesul de „semniﬁcare” – conferirea sensului unui „semn” – este format din patru elemente: (1) obiectele sau condiţiile existente în lume, (2) semnele disponibile
pentru a reprezenta aceste obiecte sau condiţii, (3) posibilitatea de a alege între
semne şi (4) un set de reguli de corespondenţă utilizate pentru a codiﬁca şi interpreta semnele. Descifrarea codurilor folosite de agenţii persuasivi şi înţelese de
persoanele persuadate reprezintă, din punctul de vedere al autorului citat, colaborarea în crearea înţelesurilor. Astfel, participăm la propria persuasiune „ﬁind de
acord” cu un cod ales de agentul persuasiv. Mai mult, susţine Umberto Eco (1979),
60

|

Loredana Dumitraşcu

putem deveni „consumatori critici ai persuasiunii”, decodiﬁcând permanent mesajele. Strategiile de „decodare” a mesajelor persuasive recomandate de Charles
U. Larson (2001/2003, 162) sunt:
a. interpretarea rolului agentului persuasiv – cum am construi mesajul dacă
noi înşine ne-am dori să obţinem acelaşi rezultat? În funcţie de publiculţintă, mesajul va îmbrăca forme raţionale sau emoţionale. Dacă ne vom
adresa medicilor dentişti, putem aduce în discuţie cercetări cu privire
la tema aleasă. Dacă, însă, publicul-ţintă este format din pacienţi, vom
accentua asupra impactului emoţional şi social al afecţiunilor dentare.
b. reformularea în moduri diferite a aceluiaşi mesaj persuasiv – care sunt
celelalte moduri de a spune acelaşi lucru şi cum modiﬁcă alternativele
intenţia mesajului?
c. atenţia acordată ﬁgurilor de limbaj din discurs – a asculta nu doar ideile,
ci a descoperi strategiile de dincolo de cuvinte. De asemenea, este
utilă analiza propriului stil de a convinge, a cuvintelor întrebuinţate în
comunicare, a diferenţelor faţă de ceilalţi colegi, actori ai comunicării.
Analiza acestor elemente este utilă medicului dentist pentru interpretarea şi
deconspirarea oricărei încercări de persuasiune, atât prin intermediul publicităţii,
cât şi venind din partea pacientului, dar şi o creştere a eﬁcienţei în comunicarea cu
scop educativ în cabinetul dentar şi în şcoli.
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Se acceptă cvasiunanim că succesul comunicării persuasive depinde de mesaj,
de caracteristicile publicului ţintă, de canalul folosit şi de contextul în care sunt situaţi
cei doi actori. Tehnicile de peruasiune pot ﬁ clasiﬁcate în funcţie de capacitatea mesajului de a produce disonanţă cognitivă sau de a crea consonanţă cognitivă. Aşadar,
teoriile psihosociologice şi cele ale limbajului se regăsesc la modul practic în tehnicile de persuasiune folosite în comunicările şi acţiunile persuasive.
Tehnicile de persuasiune inspirate de teoria „disonanţa cognitivă” sunt, conform lui Charles U. Larson (2001/2003, 195-197), pierderea prestigiului de grup,
pierderea economică, pierderea prestigiului personal, nesiguranţa predicţiilor şi
sentimentul de vinovăţie (cu modelul păcat-vină-absolvire-mântuire), aspecte pe
care le voi discuta în continuare din perspectiva relaţiei cu medicina dentară.
Persoanele care fac parte din marile corporaţii au datoria de a se integra în
cultura organizaţională şi de a respecta codurile impuse de aceasta. Aspectul
dinţilor este un astfel de cod, companiile semnând contracte cu clinici de medicină
dentară şi trimiţându-i pe angajaţi la tratamente estetice, considerând că un
„zâmbet perfect” asigură succesul în afaceri. Astfel, pentru a reduce disonanţa şi a
ﬁ în concordanţă cu regulile şi valorile grupului profesional şi pentru a nu suferi lipsuri economice, persoane indiferente iniţial faţă de forma sau culoarea dinţilor se
prezintă, totuşi, la medic. Aceste contracte cu corporaţiile sunt adevarate „mine
de aur” pentru cabinetele şi clinicile dentare.
Reclamele la produsele de îngrijire dentară exploatează disonanţa produsă
de pierderea prestigiului personal, sugerând că numai achizitionând şi folosind o anumită pastă de dinţi vom putea ﬁ sănătoşi şi frumoşi. De asemenea,
datorită nesiguranţei în care se derulează viaţa noastră, faptul că pasta de dinţi
recomandată de un medic dentist, al cărui nume apare în reclamă, garantează
dispariţia sensibilităţii dentinare, ne determină să o cumpărăm.
Acelaşi sentiment de nesiguranţă faţă de evenimentele viitoare a făcut ca
cifrele de afaceri ale societăţilor de asigurări să crească semniﬁcativ şi în ţara
noastră, existând asigurări medicale dentare, de stat şi private. Din păcate, Casa
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Naţională a Asigurărilor de Sănătate nu poate acoperi cererea existentă, în special
pentru persoanele în vârstă, care au nevoie de tratamente de amploare, existând,
de exemplu, lungi liste de aşteptare pentru proteza totală mobilă. Alternativa
asigurărilor private este accesibilă, în prezent, unei mici categorii din rândul
populaţiei favorizate economic.
Septimiu Chelcea (2006, 213) subliniază faptul că „persoanele şi instituţiile cu
autoritate, prin evaluări oneste, pot sau nu pot induce sentimentul de vinovăţie
şi, prin acesta, disonanţă cognitivă”. Modelul „păcat-vină-absolvire-mântuire”
este folosit, de exemplu, în reclamele la medicamente care prezintă imaginea
unui copil care tuşeşte (păcatul). Părinţii descoperă că în dulăpiorul cu medicamente lipseşte remediul (vina) şi pleacă la supermarket să îl cumpere (absolvirea). A doua zi, dimineaţa, copilul se trezeşte sănătos (Larson, 2001/2003, 198).
Sentimentul de vinovăţie referitor la lipsa igienei dentare, sentiment pe care
medicii dentişti îl pot trezi în pacienţi, îi poate determina pe aceştia să devină
complianţi la tratament.
Experienţa mea referitoare la igiena dentară se înscrie în acest tipar. Cu cincisprezece ani în urmă, în momentul în care medicul mi-a spus că nu îmi periez suﬁcient dinţii şi că, din această cauză, am atât de multe carii (păcatul), am resimţit un
sentiment de vinovăţie care mă împiedica să adorm liniştită. Dacă seara, în mod
normal, oboseala mă determina să nu mă mai ocup de dantură sau să „şterg” de
câteva ori dinţii cu periuţa şi să clătesc, acum mă simţeam vinovată, mă întorceam
şi mă periam corect pe dinţi (absolvirea). Tartrul se depunea mai încet, cariile erau
oprite din evoluţie iar medicul era mulţumit (mântuirea). Desigur, cum „orice minune durează trei zile”, după o perioadă de timp se reinstala superﬁcialitatea în
igienizarea cavităţii orale şi cercul era reluat.
Tehnicile de creare a consonanţei cognitive reprezintă reversul celor de diminuare a disonanţei şi sunt, în opinia lui Charles U. Larson (2001/2003, 198-200),
chiar mai frecvente decât cele analizate mai sus: garantarea securităţii, demonstrarea predictibilităţii şi utilizarea recompenselor.
Nevoia de securitate pe termen lung este una dintre nevoile ﬁreşti umane,
conform piramidei nevoilor elaborată de Abraham H. Maslow (1954/2007, 87-90),
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iar persoanele care doresc să vândă servicii sau produse proﬁtă din plin de acest
lucru. O pastă pentru purtătorii de proteză totală garantează o creştere a adeziunii
protezei de mucoasa bucală. Imaginea unei doamne frumoase, trecută de 50 de
ani, care muşcă un măr şi râde arătându-şi toţi dinţii, este o promisiune care nu se
regăseşte 100% în realitate.
Predictibilitatea oferă, de asemenea, siguranţă. Când ştii la ce să te astepţi de
la un om, de la un serviciu sau de la un produs, te simţi mai confortabil. În acest
sens, încă de la primele vizite, medicul îi prezintă pacientului planul de tratament pe termen lung. Persoanelor anxioase, medicul le promite că îi va anunţa în
legatură cu ﬁecare manoperă realizată în timpul intervenţiei terapeutice şi că va
întrerupe lucrul în momentul în care vor ridica mâna stângă.
A treia tehnică de creare a consonanţei este utilizarea recompenselor morale
şi materiale, pe care o voi analiza în detaliu în discuţia despre regula reciprocităţii
a lui Robert B. Cialdini (1984/2004, 35) şi în cercetarea personală privind anxietatea
dentară. S-a observat că medicii care sunt generoşi cu laudele sunt mai iubiţi de către
pacienţi. Aceştia sunt stimulaţi să revină în cabinet, iar complianţa terapeutică creşte
când eforturile pacientului sunt răsplatite. Un alt mod de a recompensa pacienţii
este reţinerea numelor acestora, a zilelor importante (aniversări, zile de naştere),
a numelor partenerilor de viaţă şi ale copiilor. Când se prezintă la medic, pacienţii
aşteaptă înţelegere şi empatie în aceeaşi măsură în care îşi doresc vindecarea. Bazele de date pe care şi le poate crea ﬁecare cabinet reprezintă o importantă unealtă
de marketing. Un e-mail sau o scrisoare cu ocazia sărbătorilor, folosind programe
informatice care selectează şi personalizează cu numele şi prenumele persoanei
mesajul, poate ﬁ o surpriză placută şi un „cârlig” pentru viitor.

Strategiile de persuasiune
Voi analiza în continuare câteva strategii de persuasiune, asa cum au fost ele
descrise de Charles U. Larson în lucrarea Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate
(2001/2003) şi le voi aplica la procesul de educaţie pentru sănătate oro-dentară.
Aceste strategii sunt cuprinse în modelul „intensiﬁcare-minimalizare” astfel: teh64

|

Loredana Dumitraşcu

nicile de intensiﬁcare sunt repetiţia, asocierea şi compunerea, iar tehnicile de minimalizare sunt omisiunea, confuzia şi diversiunea. La acestea, Septimiu Chelcea
(2006, 198) adaugă folosirea deliberată a ambiguităţii şi apelul la umor.
Modelul „Intensiﬁcare-minimalizare”, elaborat de Hugh Rank (1976), este bazat pe ideea că agenţii persuasivi ﬁe intensiﬁcă, ﬁe minimalizează anumite caracteristici ale produsului, candidatului sau ideologiei (apud Larson, 2001/2003, 32).
Autorul citat menţionează mai multe strategii: intensiﬁcarea propriilor puncte
tari, intensiﬁcarea punctelor slabe ale adversarului, minimalizarea propriilor
vulnerabilităţi şi minimalizarea punctelor de rezistenţă ale părtii opuse.
Strategiile de intensiﬁcare. Charles U. Larson (2001/2003, 33-36) descrie
tacticile care sunt utilizate pentru a pune în practică strategii de intensiﬁcare
(repetiţia, asocierea şi compunerea) şi pe cele de minimalizare (omisiunea, diversiunea şi confuzia).
1. Repetiţia constă în repetarea permanentă a calităţilor sau defectelor
unui produs şi se regăseşte în advertising sub formă de sloganuri,
jingle-uri, logotipuri. „Să salvăm lumea de carii” este un slogan Colgate
care se adresează publicului ţintă – copiii – şi este repetat în toate
materialele promoţionale.
2. Asocierea este bazată pe trei componente: a) o cauză, un produs sau un
candidat sunt asociate cu b) un obiect deja agreat sau respins de către
c) public. În acest fel, calităţile sau defectele obiectului sunt transpuse
asupra produsului, candidatului sau ideii. Agenţii persuasivi identiﬁcă
temerile, dorinţele şi distorsionările subiective ale publicului pentru a le
folosi ulterior în campanii. De exemplu, o reclamă poate folosi asocierea
între produs (pasta de dinţi) şi o valoare (nunta, căsnicia, viaţa de cuplu)
agreată de publicul ţintă (femeile tinere), iar sloganul campaniei este
„Acum îmi va iubi zâmbetul toată viaţa!”.
3. Compunerea presupune „reliefarea propriilor calităţi sau a calităţilor
negative ale celuilalt prin modiﬁcarea formei materiale a mesajului”
– utilizarea simbolurilor graﬁce, poziţionarea în pagina a mesajului,
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unghiul din care este făcuta fotograﬁa, retuşarea fotograﬁilor – aşadar,
se folosesc cu precădere mijloace non-verbale. Compunerea este
folosită în reclame şi campanii publicitare prin realizarea de comparaţii şi
contraste sau, cum spunea Marshall McLuhan (1964), „reîmprospătarea
unei informaţii prin intermediul altei informaţii” (apud Larson,
2001/2003, 34). În spoturile publicitare la pastele de dinţi destinate
hipersensibilităţii dentinare, am observat un contrast între ﬁzionomia
eroului înainte de utilizare (grimasă exprimând durerea) şi după folosirea produsului recomandat (seninătate, dezinvoltură). De asemenea,
în materialele tipărite care promovează produsele de igienă dentară,
fotograﬁile sunt retuşate, personajele având o ﬁzionomie plăcută şi dinţi
albi, strălucitori.
Strategiile de minimalizare. Rolul minimalizării este acela de a lăsa într-un
con de umbră propriile puncte slabe şi, în acelaşi timp, a face ca publicul să treacă
cu vederea punctele tari ale adversarului. Tacticile folosite sunt omisiunea, diversiunea şi confuzia.
1. Omisiunea presupune ignorarea informaţiilor care pot dezavantaja
produsul sau candidatul căruia i se face campanie publicitară sau
electorală, informaţii care pot releva punctele vulnerabile. De exemplu,
reclamele la guma de mestecat omit să precizeze că, folosită mai mult
de 15-20 de minute, guma are efecte negative asupra cantităţii şi calităţii
salivei, asupra digestiei şi a musculaturii oro-faciale.
2. Diversiunea constă în abaterea atenţiei de la calităţile adversarului sau
de la defectele proprii. În acest scop, este furnizată o temă secundară
de discuţie, numită „cal troian”, care focalizează pe alte probleme decât
pe punctele slabe ale candidatului sau produsului. Sunt folosite în acest
scop: umorul, care poate distrage atenţia de la elementele serioase,
grave, ale discuţiei; de asemenea, argumentul „ad hominem”, prin care
atenţia este abătută de la problemă, iar accentul cade pe caracterul sau
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personalitatea adversarului; „despicarea ﬁrului în patru”, cu accent pe
amănunte lipsite de semniﬁcaţie şi, ca urmare, ignorarea problemelor
esenţiale. Una dintre reclamele la gumă de mestecat se bazează pe
diversiune: eroul, folosind produsul promovat, nu mai este nevoit să
aştepte în şirul de oameni care doreau să se spele pe dinţi cu periuţă
şi pastă. În această reclamă, prin umor şi focalizarea pe o problemă
secundară (timpul), atenţia noastră este distrasă de la aspectele
importante legate de durata utilizării gumei, efectele ei secundare şi de
la necesitatea alegerii unui produs fără zahăr.
3. Confuzia se obţine ﬁe prin utilizarea unui limbaj ultraspecializat sau a
unui jargon (de exemplu jargonul medical) pe care publicul nu îl înţelege,
ﬁe prin furnizarea unor răspunsuri vagi, obscure, care derutează publiculţintă. Alte tehnici menţionate de Hugh Rank (1976) pentru a crea
confuzia sunt inconsecvenţa, contradicţia şi aserţiunile circulare (apud
Larson, 2001/2003, 37).
Hugh Rank (1976) mai arată că autoprotejarea este o metodă bună înainte
de orice campanie sau apariţie publică a unui candidat (apud Larson, 2001/2003,
37-38). Se pot pune pe hârtie, de dinainte, tehnicile de mininalizare a propriilor
puncte slabe şi a calităţilor adversarului, precum şi intensiﬁcarea propriilor puncte tari şi a defectelor concurenţei. Autorul sugerează că atitudinea potrivită este
„intensiﬁcă dacă ei minimalizează” şi invers, „minimalizează dacă ei intensiﬁcă”.
De exemplu, metoda autoprotecţiei poate ﬁ folosită când vedem o reclamă. Dacă
realizăm că aceasta minimalizează defectele şi lipsurile produsului, acestea trebuie
intensiﬁcate pentru a avea o vedere cât mai realistă asupra obiectului reclamei.
Apelul la umor. Se acceptă de către specialişti că umorul bine dozat şi de bună
calitate are un impact pozitiv asupra persuasiunii. Dintre numeroasele explicaţii
privind utilizarea umorului în persuasiune, Dorothy Markiewicz (1974, 418-419)
enumeră două teorii:
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1. Teoria învăţării, conform căreia umorul acţionează prin întărire pozitivă,
ﬁind un stimul necondiţionat. O glumă poate crea un răspuns afectiv
pozitiv şi poate ﬁ o răsplată pe care medicul o acordă pacientului în urma
tratamentului.
2. Teoria amuzamentului, conform căreia existenţa contraargumentelor are un efect mai puternic în schimbarea atitudinilor, în timp ce
interferenţa umorului cu atenţia acordată mesajului ar conduce la
schimbări mai reduse în atitudini. Acest lucru se întâmplă, însă, dacă
subiectul este motivat şi capabil să aducă contraargumente.
O altă clasiﬁcare, propusă de Todd T. Holm (2000) şi prezentată de Septimiu
Chelcea în Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare (2006, 200-211),
împarte teoriile umorului în patru grupe. Le voi discuta în continuare, propunând
exemple din medicina dentară.
1. Teoriile nespeciﬁce. În această categorie intră teoria biologică, subliniind că râsul este o activitate înnăscută a sistemului nervos, având o
funcţie adaptativă. Cu toate că ﬁziologia râsului are un determinism
biologic, Apte L. Mahadev (1985) aﬁrmă că semniﬁcaţia râsului şi factorii
care îl declanşează sunt determinaţi cultural. Acest lucru trebuie luat în
calcul în momentul în care clipuri publicitare pentru diferite produse în
care este utilizat umorul sunt preluate şi difuzate în toate ţările în care
este comercializat produsul. Alte teorii minore sunt teoria surprizei (un
lucru nou, neaşteptat, generează umor), teoria ambivalenţei (întâlnirea a
două emoţii contrare de tipul bucurie şi tristeţe, relaxare şi furie), teoria
psihanalitică, deﬁnind umorul ca pe o descărcare a tensiunilor psihice
datorate cenzurii supraeului şi teoria jocurilor, care vede drept sursă a
umorului balanţa dintre câştig şi pierdere (Gruner, 1997). Reclama la
pasta de dinţi în care lumina strălucitoare provine de la dinţii domnului
Castor utilizează surpriza generatoare de umor. Situaţia de mai jos este,
de asemenea, surprinzătoare.
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Un băieţel cu un dinte cariat merge la medicul dentist şi este
întrebat de acesta:
- Gata, ţi-am curăţat dintele! Cu ce ai vrea să îţi umplu spaţiul
rămas?
- Cu ciocolată! a răspuns băieţelul.

2. Teoria superiorităţii se bazează pe faptul că a ﬁ victorios într-o
confruntare produce bucurie. În cazul umorului, de cele mai multe ori,
confruntarea are loc în plan moral (implicând problemele morale ale
celorlalţi): deşi înţelegem şi ne transpunem în situaţia prezentată, totuşi
nu ne identiﬁcăm cu problema. Nu noi suntem cei invinşi.
3. Teoria incongruenţei poate ﬁ abordată din punct de vedere al
psihologiei cognitiviste, în care abaterea de la ceea ce este aşteptat
produce umorul. Jerry Suls (1983) consideră că, prin umor, este
rezolvată incongruenţa; în absenţa umorului, problemele nerezolvate
sunt generatoare de frustrări. A doua perspectivă asupra teoriei
incongruenţei este cea lingvistică. Victor Raskin (1985) aﬁrmă că veselia
rezultă din „contrastele cognitive structurale” între situaţiile aşteptate
şi cele neaşteptate, schemele mentale încadrându-se în trei opoziţii
de bază: bun/ rău, sexual/ nonsexual şi real/ ireal. Studiile realizate de
Dana L. Alden et al. (1993) au relevat faptul că utilizarea în publicitate
a incongruenţei dintre aşteptat şi neaşteptat nu are graniţe culturale,
naţionale sau etnice. Un exemplu de umor generat de incongruenţă
poate ﬁ dialogul de mai jos:

S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����

|

69

Medicul: Trebuie să vă extrag acest dinte dureros, dar nu vă
temeţi, o să dureze doar cinci minute!
Pacientul: Şi cât o să mă coste?
Medicul: 100 de lei.
Pacientul: Cum, 100 de lei pentru doar cinci minute?
Medicul: Pot să îl extrag mai lent, dacă doriţi!
4. Teoria defulare/ eliberare. Sigmund Freud a fost interesat de umor sau,
aşa cum l-a numit, „cuvântul de spirit” care ia naştere „dintr-un gând
preconştient lăsat pentru un moment în seama prelucrării inconştiente”.
Tehnicile prin care este creat umorul sunt condensarea cuvintelor,
jocurile de cuvinte şi cuvintele cu dublu sens. „Atitudinea umoristică
aduce celui care se serveşte de ea un beneﬁciu de plăcere; un beneﬁciu
similar de plăcere îi revine şi ascultătorului” (Freud, 1927/2002, 227).

Alte clasificări ale teoriilor privind schimbarea
atitudinilor şi comportamentelor
O altă clasiﬁcare a teoriilor privind schimbarea atitudinilor şi comportamentelor este cea realizată de Richard E. Petty şi John T. Cacioppo (1981/1996), care
concep şapte categorii principale:
1. Condiţionarea şi modelarea, cuprinzând condiţionarea clasică, cea
operantă şi cea observaţională (învăţarea socială);
2. Comunicarea persuasivă sau învăţarea mesajului, reprezentată de
modelul Yale analizat anterior;
3. Teoria „judecata socială”, descrisă la teoriile psihosociale ale schimbării
atitudinale;
4. Abordările motivaţionale, având la bază nevoia de consonanţă cognitivă
şi cuprinzând teoriile balanţei, a congruenţei, a disonanţei cognitive şi a
reactanţei, amintite anterior;
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5. Abordările din perspectiva atribuirii (Bem, 1967), incluzând aici şi efectul
„piciorul în uşă”;
6. Abordările combinate, care subliniază rolul informaţiei în schimbarea
atitudinală: teoria acţiunii gândite şi cea a integrării informaţiei
(Anderson, 1971);
7. Auto-persuasiunea, categorie în care intră participarea activă, abordarea
„răspunsul cognitiv” şi studiile privind persistenţa mesajului.
James F. Calhoun şi Joan Ross Acocella (1978/1990, 308-309) prezintă câteva
cazuri de manipulare cu care ne confruntăm în viaţa de zi cu zi, asemănătoare cu
principiile propuse de Robert B. Cialdini şi descrise în capitolul anterior. Primele trei
sunt transferul şi mărturia, aplelarea la sfatul unui expert şi exemplul oamenilor de
rând. Următoarele sunt apelarea la stima de sine, în reclame care susţin că „mamele
cărora le pasă de dinţii copiilor lor cumpără pasta X”. Se pot activa emoţii negative
şi temeri sociale (ruşine, izolare). Poate ﬁ utilizată tehnica „trenul victoriei”, care
sugerează că „toţi oamenii de bine (care sunt şi numeroşi) aleg un anumit produs”;
„sloganul lipsit de argumentaţie” (empty slogan), o generalizare care te scuteşte să
mai gândeşti, pseudostatisticile, care transformă un pseudoadevar în demonstraţie
ştiinţiﬁcă („un institut de cercetare german a descoperit că...”, sau „cercetătorii
americani susţin că...”) şi nu în ultimul rând limbajul estompat, confuz, care face ca
adevărul să arate mai bine folosind cuvinte vagi sau termeni care sună important.
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Robert B. Cialdini (1984/2004) a formulat şase categorii de bază, ﬁecare guvernată de câte un principiu psihologic fundamental care conduce comportamentul uman şi datorită cărora capătă putere. Cele şase principii ale persuasiunii
– reciprocitatea, angajamentul/ consistenţa (sau consecvenţa), validarea socială,
autoritatea, simpatia şi raritatea – sunt abordate din punctul de vedere al funcţiei
lor în societate şi al modului în care sunt folosite în viaţa de zi cu zi.
Autorul citat nu analizează interesul material (dorinţa de a maximiza beneﬁciile şi a minimiza costurile), nu pentru că nu ar ﬁ unul dintre factorii importanţi în
luarea unei deicizii, ci pentru că este un „dat motivaţional”, un factor ﬁresc pe care
nu trebuie să îl analizăm în mod special. În medicina dentară, se optează adesea
pentru aﬁşarea unor anunţuri de tipul „Consultaţia este gratuită”, iar managerii
folosesc reducerile de preţ şi ofertele speciale pentru a stimula adresabilitatea
pacienţilor la cabinetele particulare tocmai datorită aspectelor de ordin economic.
Aici sunt implicate, însă, şi principiul rarităţii şi concesiile reciproce pe care le voi
prezenta în acest subcapitol.
Principiile aplicate pentru a-l inﬂuenţa pe celălalt merită studiate tocmai pentru că marea cantitate de informaţii pe care o primim într-un ritm accelerat conduce la acceptarea unor idei şi achizitionarea unor produse fără să gândim prea
mult, supunându-ne inconştient mesajelor persuasive.
În Şocul viitorului, Alvin Toﬄer (1970/1973, 56-57) a identiﬁcat cinci clase
de relaţii care semniﬁcă conceptul de tranzienţă: (1) relaţiile cu ceilalţi oameni;
(2) cu obiectele; (3) cu lucrurile; (4) cu mediul instituţional şi organizaţional; (5) cu
anumite idei sau curentul de informaţii din societate. Călătorim mai mult şi mai repede, cunoaştem mai mulţi oameni cu care avem relaţii de durată mai scurtă, ne
mutăm mai frecvent, atât cu locuinţa, cât şi cu serviciul, suntem bombardaţi cu numeroase produse noi în magazine şi primim zilnic o cantitate imensă de informaţii
noi, pe care trebuie să o procesăm. Anthony Giddens (1989/2000, 566-567), pe de
altă parte, îi citează pe doi dintre teoreticienii post-industrialismului (Lyotard, 1985;
Hall et al., 1988), observând cum informaţiile şi evenimentele se petrec într-un ﬂux
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continuu, într-o lume pluralistă şi extrem de diversă. Intrăm în contact cu numeroase
idei şi valori, ﬂexibilitatea, diversitatea, diferenţierea şi mobilitatea, comunicarea,
descentralizarea şi internaţionalizarea ﬁind în ascensiune. „În cursul acestui proces,
propriile noastre identităţi, conştiinţa noastră de sine, subiectivitatea noastră suferă
transformări” (Hall et al., 1988, apud Giddens, 1989/2000, 567).
Datorită schimbărilor rapide din mediu şi a inﬂuenţelor complexe cărora suntem supuşi, avem nevoie de aşa-numite „scurtături”, de stereotipuri. Nu deţinem
capacitatea de a recunoaşte şi analiza ﬁecare persoană, obiect, eveniment sau
context, pentru că nu ar mai rămâne timp pentru acţiune. Pornind de la descrierea
unor studii de etologie, Robert B. Cialdini (1984/2004, 26) remarcă faptul că şi oamenii au „comportamente complexe preprogramate” sau modele ﬁxe de acţiune,
în care secvenţele apar în acelaşi mod şi în aceeaşi ordine de ﬁecare dată. Ele sunt
activate de o aşa-numită „caracteristică declanşatoare”, un detaliu minor în întregul ansamblu. Aceste modele de comportament automat ne fac vulnerabili în faţa
persoanelor care le cunosc modul de functionare. În lumea animalelor, caracteristica declanşatoare a unui comportament automat poate ﬁ imitată, anumite specii
având proprietăţi mimetice care le asigură spravieţuirea. Dacă, la animale, aceste
secvenţe de răspuns sunt instinctive, comportamentul uman automat se dezvoltă
pe baza unor stereotipuri pe care am învăţat să le acceptăm. De exemplu, în urma
unei vaccinări, copilul învaţă să asocieze halatul alb şi mirosul antisepticelor cu
durerea. Când, ulterior, copilul are nevoie de o intervenţie stomatologică, halatul
medicului reprezintă caracteristica declanşatoare a unui comportament anxios.
Întelegând principiile învăţării şi aplicându-le, putem decondiţiona comportamente şi forma deprinderi noi, aşa cum voi arăta în cadrul studiului de evaluare a
anxietăţii dentare la copii din Capitolul 3.
Adesea, este suﬁcient „un singur cuvânt bine ales care angrenează un puternic principiu psihologic şi declanşează în noi banda unui comportament automat”
(Cialdini, 1984/2004, 26). De exemplu, când cerem cuiva să ne dea ascultare, este
bine să îi oferim şi un motiv, pentru a avea şanse mai mari de succes. Ellen J. Langer
(1989, apud Cialdini, 1984/2004, 21), specialistă în psihologie socială la Universitatea Harvard, a introdus într-o propozitie cuvântul „deoarece”, declanşând automat
S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����

|

73

un răspuns aﬁrmativ, o reacţie de supunere din partea subiecţilor. Pornind de la
aceste observaţii, consider că, dacă medicii dentişti ar oferi pacienţilor motive pentru care ar trebui să accepte o anumită intervenţie terapeutică, complianţa acestora ar creşte. Un stomatolog care, de exemplu, doreşte să îl convingă pe un părinte
că trebuie să trateze cariile de pe dinţii temporari ai copilului, ar putea spune:
„Dinţişorii de lapte ai prichindelului dvs. trebuie plombaţi şi îngrijiţi, deoarece ei
păstrează locul pe arcadă pentru cei permanenţi, care vor apărea în câţiva ani!”.
Un alt stereotip este acela prin care între calitatea produsului şi preţ este o
concordanţă. Există suﬁcient de multe produse scumpe şi în acelaşi timp foarte
bune, astfel încât regula scump = bun să ﬁe valabilă în societatea de consum şi să
ﬁe aplicată automat. În mod normal, preţul unui produs creşte în raport cu valoarea sa. De obicei, un preţ mai mare indică o calitate mai bună. Lucrările metaloceramice, care au un preţ superior celor metalo-acrilice, au o rezistenţă mecanică
mai mare, un aspect ﬁzonomic mai bun şi sunt mai bine tolerate în cavitatea
bucală. În plus, toate caracteristicile lor sunt stabile în timp. În acest caz, regula
„obţii ceea ce plăteşti” este valabilă.
În tratamentele dentare, fără a lua în considerare costurile manoperei medicului şi tehnicianului dentar, cu cât un material este mai bun şi mai nou, cu atât
preţul lui creşte şi, prin urmare, şi intervenţia este mai scumpă. De aici şi până stereotipul tratament scump = tratament bun calitativ este un singur pas. Septimiu
Chelcea (2006, 245) relatează experienţa pe care a avut-o în cabinetul unui medic
dentist, care s-a dovedit în acelaşi timp şi un foarte bun psiholog. Stomatologul,
recomandat de medicul de familie, avea un cabinet modern şi elegant, cu o
atmosferă plăcută şi muzică relaxantă. Prima şedinţă, reprezentată de consultaţie
şi detartraj, a fost gratuită. Când pacientul s-a întors cu radiograﬁa, medicul a
clătinat din cap şi a şoptit „Bănuiam, dar... se poate... rezolva!”, evitând să ofere
un răspuns clar cu privire la preţul întregii lucrări, dar făcând promisiunea unui discount (o concesie). Medicul a pus accentul pe realizarea treptată a ﬁecărei etape
din planul de tratament, astfel încât, la ﬁnal, suma totală a fost cu mult mai mare
decât s-a aşteptat pacientul la prima vizită în cabinet. Consider că medicul a procedat corect realizând la prima vizită, înainte de orice alt tratament, un detartraj.
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Gratuitatea acestuia, oferirea unei reduceri de preţ şi faptul că nu a prezentat costurile în prima şedinţă, ci treptat, reprezintă exemple ale tehnicii de manipulare
„piciorul în uşă”, despre care voi vorbi într-un subcapitol următor.
Reducerile de preţ, reale sau aparente, precum şi ofertele speciale, reprezintă o
modalitate de a declanşa un comportament automat, pentru că ne dorim nu doar să
economisim bani, ci să economisim în acelaşi măsură timp şi energie pentru a lua decizii. Aşa cum reiese şi din exemplul anterior, medicii dentişti din sistemul privat cunosc şi aplică la fel de bine ca orice alt vânzător de produse/servicii acest principiu.
Aceste „arme de inﬂuenţare automată” au anumite caracteristici comune,
remarcă Robert B. Cialdini (1984/2004, 24-28). Ele sunt activate printr-un proces
aproape mecanic, fapt din care derivă posibilitatea exploatării acestei puteri de
către persoanele care ştiu să „atingă” caracteristica declanşatoare. O altă calitate este faptul ca „armele de inﬂuenţare” împrumută puterea lor celui care la
foloseşte, acesta neﬁind nevoit să facă nimic pentru a obţine ceea ce doreşte.
Avantajul suplimentar este că va manipula fără a părea că manipulează. „Victimele” tind să considere actul lor de supunere ca ﬁind normal, ﬁresc, natural mai
degrabă decât determinat de planurile persoanei care proﬁtă de ei. Principiul contrastului de percepţie poate exempliﬁca această a treia caracteristică, prin faptul
că funcţionează foarte bine şi rămâne practic nedetectat.
Modurile în care vedem un lucru pot ﬁ extrem de diferite în funcţie de natura
evenimentului care l-a precedat şi de contextul în care se desfăşoară. De exemplu,
dacă prezentăm întâi o variantă de tratament extrem de costisitoare şi abia apoi
pe cea uzual folosită, aceasta din urmă va ﬁ mai degrabă acceptată şi considerată
ieftină decât dacă ar ﬁ fost prezentată de la început. O lucrare metalo-ceramică pe
aliaje nobile de crom-nichel poate părea mult prea scumpă, prezentată ca soluţie
terapeutică. Dacă, însă, se va prezenta la început varianta ceramică pe titanium sau
ceramică pe aur platinat, cu preţuri de 1,5 şi respectiv 2,5 mai mari, prima soluţie va
părea – prin comparaţie – rezonabilă şi va ﬁ acceptată de către pacient. La fel, dacă
medicul va oferi la început o soluţie de tratament ieftină, subliniind însă numeroasele
ei dezavantaje, şi apoi va veni cu propunerea de tratament pe care doreşte de fapt să
îl realizeze, prin contrast, va obţine un răspuns favorabil din partea pacientului.
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Se deschide aici o amplă discuţie despre etica profesională, privind motivaţiile
pentru care un medic recomandă un anumit tratament dentar sau o anumită
combinaţie de materiale. Stomatologia este o profesie liberală, dar umanistă, datoria medicului ﬁind aceea de a deţine cunoştinte teoretice şi manualitate, de a şi
le dezvolta permanent şi de a le folosi în scopul îmbunătăţirii şi menţinerii stării de
sănătate a pacientului şi doar secundar pentru bunăstarea afacerii sale. Probabil
că medicii care încearcă aplicarea unor tehnici de persuasiune şi manipulare în folosul propriu vor avea succes numai la pacienţii neinformaţi şi neinstruiţi, care nu
îşi dau seama de ceea ce se întâmplă. Testul ﬁnal, însă, îl reprezintă capacitatea
stomatologului de a realiza lucrări dentare de calitate şi durabile în timp.

Regula reciprocităţii
Regula recipricităţii spune că ar trebui să răsplătim într-un mod asemănător
gestul unei alte persoane. Ea este valabilă în orice societate şi reprezintă, de fapt,
un mecanism de adaptare care a permis diviziunea muncii, schimbul diverselor
forme de bunuri şi servicii şi crearea unor legături în cadrul comunităţilor. Având
încredere în celalalt, individul este deschis pentru a oferi resursele personale, stabilind relaţii complexe de întrajutorare. Această regulă presupune orientare către
viitor şi este esenţială pentru progres, având consecinţe pozitive la nivel cultural,
ceea ce explică de ce primeşte o atât de mare importanţă în cadrul procesului de
socializare. „Regula reciprocităţii guvernează multe situaţii de pură interacţiune
interumană, situaţii în care nu se pune nici problema banilor, nici a schimburilor
comerciale” (Cialdini, 1984/2004, 47).
Persoanele care nu se supun regulii reciprocităţii sunt expuse dezaprobării şi
sancţiunilor sociale, astfel încât această regulă capătă o foarte mare putere şi produce un răspuns favorabil la o solicitare care, în absenţa sentimentului de obligaţie,
ar ﬁ fost refuzată. Acest sentiment este atât de puternic, încât anulează inﬂuenţa
altui factor, simpatia, care este, de regulă, extrem de puternic în decizia de a oferi
acordul. Prin oferirea de cadouri nesolicitate, grupări sau indivizi au obţinut beneﬁcii, în ciuda lipsei de simpatie pe care oamenii o aveau faţă de ei. Ca răspuns la
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această formă de manipulare, prima reacţie a fost cea de evitare a contactului cu
gruparea sau indivizii respectivi, în locul refuzului făţiş al favorurilor, lucru care
dovedeşte din nou marea putere a reciprocităţii.
Regula reciprocităţii a fost stabilită pentru a promova relaţii de egalitate între indivizi, astfel încât o persoană să poată iniţia o relaţie de schimb fără teama
că va ieşi în pierdere (Cialdini, 1984/2004, 49). Astfel, o primă favoare nesolicitată
trebuie să aibă capacitatea să creeze o obligaţie. Obligaţia de a primi reduce capacitatea noastră de a alege cui dorim să rămânem îndatoraţi. Refuzul de a primi
poate ﬁ considerat o nepoliteţe, elementul surpriză lucrând de multe ori în favoarea acceptării darului. Apoi, nu în ultimul rând, persoana care nu permite primitorului să răsplătească darul încalcă, de asemenea, regula reciprocităţii, ﬁind supusă şi
ea dezaprobării publice. Un exemplu din marketing este reprezentat de mostrele
gratuite, care sunt, de fapt, un dar, păstrându-şi aparenţa că au doar un scop informativ. Acceptând acest dar, subiectul se va simţi obligat să achiziţioneze produsul
respectiv. Dacă putem refuza să cumpărăm un produs nesolicitat şi nedorit, cu
mult mai greu refuzăm să întoarcem o favoare.
De multe ori, regula reciprocităţii favorizează schimburile neoneste (Cialdini,
1984/2004, 53). O mică favoare iniţială poate declanşa un sentiment de obligaţie
care se va cere rezolvat, având un caracter neplăcut, apăsător, astfel încât manipulatorul poate obţine o favoare substanţial mai mare drept răspuns. De multe ori,
pentru a evita acest sentiment, oamenii se feresc să ceară o favoare dacă nu îşi pot
permite să o răsplătească ulterior, întrucât costul psihologic este mult prea mare.
Aşadar, o primă cale de a folosi regula reciprocităţii în scopul de a obţine acordul unei persoane cu privire la o solicitare este oferirea unui dar sau a unui serviciu
şi obligarea celulalt de a întoarce o favoare, de regulă mult mai mare. A doua cale
este cea a „concesiilor recproce”. Şi acest proces este învăţat şi susţinut cultural,
societatea stimulând membrii săi la a renunţa la dorinţe incompatibile de dragul
unei cooperări sociale.
Tehnica de manipulare numită metaforic „ușa în faţă”, conceptualizată de
Robert B. Cialdini în 1975, are la bază regula reciprocităţii. Când o persoană vine
cu o cerere iniţială foarte mare şi este, bineînţeles, refuzată, se retrage într-o
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poziţie mai puţin solicitantă, aceasta ﬁind considerată de „victima” persuasiunii
ca o concesie la care trebuie să răspundă în acelaşi fel, acceptând-o. Dacă primul
set de cereri este atât de mare încât este perceput ca nerezonabil, atunci această
tactică de „respingere - retragere” dă greş iar negociatorul nu este considerat de
bună credinţă. „Respingerea – retragerea” reprezintă de fapt o combinare a regulii reciprocităţii cu principiul contrastului, crescând posibilitatea unui răspuns favorabil. Tehnica aceasta funcţionează foarte bine, pentru că indivizii au impresia că
ei au determinat concesiile şi astfel devin răspunzători de îndeplinirea angajamentelor pe care şi le-au luat. În al doilea rând, individul resimte un grad de satisfacţie
participând la o negociere şi obţinând această concesie.
Regula reciprocităţii este foarte puternică şi are o validare socială deosebită.
Pentru a rezista la presiunea ei, trebuie acceptate ofertele doar realizând ceea
ce sunt ele în mod esenţial, dincolo de forma în care ne sunt prezentate. Atunci
când regula este folosită ca un instrument de obţinere a supunerii şi nu ca pe o
favoare, nu suntem obligaţi să răspundem. „O favoare urmează altei favori şi nu
unei strategii de vânzări”, accentuează Robert B. Cialdini (1984/2004, 77, 78). Autorul citat concluzionează, spunând că „în fond, regula reciprocităţii aﬁrmă că,
pe bună dreptate, încercările de exploatare trebuie întâmpinate în acelaşi fel, cu
exploatare”. Această atitudine poate ﬁ considerată radicală, de aceea propun o
discuţie cu agentul persuasiv, căruia i se va explica faptul că încercarea lui de a
obţine avantaje prin tehnici de manipulare a fost descoperită şi că nu va avea succes în acest caz. Alegerea, dacă este făcută, trebuie să ﬁe în urma cunoaşterii valorii reale a produsului şi nu în urma unei strategii de marketing. În momentul în care
ne-am eliberat de sentimentul de obligaţie declanşat impropriu, vom ﬁ mult mai
receptivi la calităţile reale ale produselor.

Angajamentul şi consistenţa
Robert B. Cialdini (1984/2004, 83) vede în nevoia de consecvenţă o forţă
motivaţională centrală a comportamentului nostru. James F. Calhoun şi Joan
Ross Acocella (1978/1990, 305) susţin ideea că întâi se învaţă comportamentul şi
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apoi acesta interferează cu credinţele şi sentimentele. În momentul în care a fost
adoptată o poziţie sau a fost făcută o alegere, vom ﬁ supuşi presiunilor personale
şi sociale de a ne comporta consecvent faţă de acel angajament. Mai mult chiar,
ceea ce simţim şi credem va ﬁ adus în concordanţă cu ceea ce am făcut. Altfel spus,
întâi apar modiﬁcările comportamentale, apoi acestea interferează cu credinţele
şi sentimentele, aceasta succesiune ﬁind teoretizată de Michael L. Ray în ierarhia
„eliminării disonanţei cognitive” (1973, apud McQuail şi Windahl, 1982/2004, 152).
Această relaţie dintre atitudini și comportament este adusă în discuţie și de
Robert-Vincent Joule și Jean-Léon Beauvois (1987/1997, 9), care au elaborat paradigma „supunerii liber consimţite”. În mod tradiţional, se consideră că schimbarea
atitudinilor și opiniilor prin persuasiune conduce la modiﬁcări comportamentale.
Conform celor doi autori, cel mai eﬁcient mod de a realiza schimbarea este angajarea persoanei într-un comportament pregătitor, urmat de convingerea ca
acţionează din propie iniţiativă.
La fel ca şi reciprocitatea, consecvenţa este de cele mai multe ori folositoare,
ﬁind asociată cu o personalitate şi un intelect puternice, în timp ce inconsecvenţa
este percepută ca o dovadă de neseriozitate, duplicitate sau chiar afectare psihică.
Consecvenţa dă stabilitate, obiectivitate şi onestitate vieţii noastre.
Există, însă, situaţii în care oamenii sunt consecvenţi în mod automat, luând-o pe
o altă „scurtătură” a vieţii aglomerate şi solicitante. Uneori, sub presiunea dorinţelor,
nevoilor şi aşteptărilor proprii, oamenii iau decizii capabile să îi ferască de neplăcerile
conştientizării situaţiei nedorite în care au ajuns. O persoană cu problemele familiale, de exemplu, îşi doreşte să creadă că o intervenţie estetică asupra propriului
corp poate rezolva conﬂictul şi va acţiona în consecinţă, fără să se gândească la
adevăratele cauze şi să caute soluţionarea lor. În acest context, există persoane care
ştiu să îşi construiască interacţiunile cu cei din jur astfel încât propriile nevoi să îi
conducă pe cei persuadaţi în punctul în care doresc agenţii persuasivi să ajungă.
Ceea ce declanşează consecvenţa comportamentului uman este angajamentul, aﬁrmă Robert B. Cialdini (1984/2004, 81). O promisiune odată făcută,
trebuie respectată. Există numeroase strategii de obţinere a angajamentului, în
diferite situaţii, de la campanii electorale la achiziţionarea de jucării. „Ce aţi spune
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dacă...”, „Aţi ﬁ de acord să...”, „Ce aţi face în cazul în care...” sunt întrebări care,
după ce au primit un răspuns aﬁrmativ, conduc la comportamente consecvente
cu angajamentul luat. O altă tactică este aceea de a-i face pe indivizi să declare
că sunt bine, sănătoşi – ca un răspuns de rutină în cadrul unei conversaţii formale
– pentru ca, apoi, să le ceară ajutorul pentru cei care nu sunt la fel de bine ca şi ei.
Răspunsurile favorabile în astfel de cazuri sunt duble faţă de situaţia standard, în
care „victimele” persuasiunii nu au fost întrebate întâi „Cum vă simţiţi astăzi?”.
Conform lui Robert B. Cialdini (1984/2004, 97), eﬁcienţa angajamentului este
determinată de o serie de factori. Tactica „începe cu puţin şi construieşte constant”
presupune obţinerea unor concesii şi a unor angajamente minore, din care decurg
apoi răspunsuri la cereri din ce în ce mai importante, care ar ﬁ fost de neconceput
în ele însele. Determinarea subiectului de a achiziţiona un produs de valoare mică
nu are ca scop proﬁtul imediat, ci obţinerea angajamentului, care va conduce la
achiziţii din ce în ce mai importante. De exemplu, faptul că pacientul se prezintă
la medic pentru consultaţie sau pentru un detartraj este un prim pas în obţinerea
angajamentului pentru tratamente mai complexe, descoperite tocmai în cadrul
acelei prime vizite.
O situaţie în care am fost silită să ﬁu consecventă faţă de un angajament luat
fără prea mult timp de gândire a avut loc la începutul anului 2006. O asociaţie nonproﬁt organiza cursuri de instruire medicală pentru publicul larg. Reprezentanta
asociaţiei, o amică îndepărtată cu care fusesem în urmă cu zece ani în tabără la
munte, mi-a solicitat ajutorul, spunându-mi că „vor ﬁ nişte lecţii foarte simple,
pentru amatori, o dată pe lună, duminica”. Am acceptat după ce am întrebat-o
dacă tematica prezentărilor mele va ﬁ din domeniul medicinei dentare şi am primit
un răspuns aﬁrmativ. Cu trei zile înaintea primei întâlniri mă anunţă că, de fapt, vor
ﬁ nişte prezentări din domeniul cardiologiei, realizate de un medic specialist, dar
simple şi pe înţelesul tuturor şi îmi trimite CD-ul cu lecţiile în momentul în care era
prea târziu să mai dau înapoi. Prezentările erau extrem de complicate, realizate
la nivel de cursuri postuniversitare şi necesitau din partea unui stomatolog studiu
prelungit pentru a înţelege mecanismele prezentate schematic în lecţie. Cu toate
că am realizat că situaţia, de fapt, nu semăna deloc cu ceea ce discutasem iniţial,
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am fost consecventă angajamentului luat şi am prezentat lecţiile, cu sentimentul
că sunt „prinsă în capcană” şi luând hotărîrea să nu mai accept, în viitor, o colaborare cu asociaţia respectivă.
Tactica „piciorul în uşă”, propusă și veriﬁcată de Jonathan L. Freedman și
Scott C. Fraser (1966, apud Chelcea, 2006, 232), porneşte cu o solicitare măruntă,
pentru a câştiga în ﬁnal acordul pentru cererea propriu-zisă, care în mod normal
ar ﬁ fost refuzată. De multe ori, o cerere mică acceptată contribuie la schimbarea
imaginii de sine, pentru a ﬁ în concordanţă cu noua situaţie şi acest fapt va conduce de la angajarea în acţiuni din aceeaşi gamă şi până la favoruri cu o foarte
slabă legatură cu solicitarea iniţială. Odată modiﬁcată imaginea de sine, persoana
va ﬁ de acord în mod ﬁresc cu o întreagă gamă de solicitări formulate în spiritul
acestei noi percepţii a propriei persoane.
Comportamentul este o sursă importantă de informaţii privind atitudinile
şi credinţele unei persoane. Atât observatorii externi, cât şi individul însuşi, se
ghidează după acţiuni pentru a descoperi ce fel de om este. Scrierea unor declaraţii
reprezintă un comportament cu urmări vizibile, ﬁind urmată de presiune din interior pentru a-şi armoniza imaginea de sine cu cele declarate în scris, dar şi de presiune din exterior, ﬁindcă cei mai multi oameni presupun că o persoană care face
o declaraţie, chiar crede în ea.
Angajamentul public tinde să ﬁe un angajament durabil tocmai datorită nevoii
individului de a părea consecvent în ochii celor din jur. Această consecvenţă apare
chiar şi în situaţiile când ar ﬁ nevoie mai degrabă de precizie decât de consistenţă.
Această constatare poate ﬁ folosită cu succes în cazul renunţării la obiceiurile
nesănătoase, cum ar ﬁ fumatul, sau în cazul adoptării unor noi obiceiuri, precum
igiena orală. Robert B. Cialdini (1984/2004, 112) a publicat scrisoarea unei doamne
care a reuşit să abandoneze fumatul scriind pe cărţi de vizită această hotărîre şi
înmânând cărţile de vizită persoanelor la al căror respect ţinea. De asemenea,
părinţii pot primi un calendar săptămânal pe care copiii pun câte două steluţe zilnic, dimineaţa şi seara, după ce s-au spălat pe dinţi, acesta ﬁind un angajament
public. Cercetările efectuate în anul 2004 de către studenţii Colegiului de Asistenţă
Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară „Carol Davila” din Bucureşti au
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arătat că, folosind acest calendar, copiii preşcolari sunt mult mai conştiincioşi în
privinţa igienei dentare şi îi cheamă pe părinţi să îi asiste la spălatul pe dinţi.
Cu cât un angajament cere mai mult efort, cu atât este mai mare capacitatea
lui de a inﬂuenţa atitudinile persoanei care şi l-a asumat. Oamenii care trec prin
diﬁcultăţi sau suferinţă pentru a obţine ceva tind să acorde mai multă valoare acelui lucru, comparativ cu cei care nu depun nici un efort pentru a ajunge în acelaşi
punct. Ritualurile de iniţiere tribale, în frăţiile din universităţi sau în instituţiile militare, sporesc coeziunea şi şansele de supravieţuire ale grupului.
Aşadar, subliniază autorul citat, angajamentul trebuie să ﬁe activ, public şi să
solicite efort. În plus, participanţii trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru
ceea ce fac, în absenţa unor presiuni exterioare, şi să persiste în comportamentul
cel nou. Schimbarea se va consolida de la sine, fără inﬂuenţe din exterior. Tactica
„mingii de joasă înălţime” sau a „amorsării”, conceptualizată de Robert B. Cialdini
și colaboratorii săi în 1978 (apud Chelcea, 2006, 238), presupune că motivul iniţial
al unei anumite alegeri poate chiar să dispară fără ca individul să se răzgândească
în privinţa deciziei luate, tocmai pentru că a construit alţi piloni de susţinere ai
alegerii sale. În acest caz, cu toate că a făcut o alegere diferită de ce îşi dorea de
fapt, persoana se simte mulţumită.
Tehnica „mingii joase” poate ﬁ folosită atât în scopuri meschine, cât şi în scopuri bune. Experimentul efectuat Michael Pallak et al. în 1980, dat ca exemplu
de Robert B. Cialdini (1984/2004, 133), relevă acest lucru. Combinând informaţia
despre necesitatea economisirii combustibililor cu un stimul exterior, apariţia
numelui în ziar, locuitorii unei localităţi din Iowa au fost determinaţi să adopte
acest comportament şi să îl menţină chiar şi după ce stimulentul a fost retras. Ei
dezvoltaseră puncte de sprijin şi noi motive interioare pentru economisirea energiei, construindu-şi o imagine de sine nouă. Mai mult chiar, ataşamentul faţă de
noul comportament a fost mai mare după ce recompensa exterioară a fost retrasă.
În acelaşi fel, copiii pot ﬁ stimulaţi să vină în cabinetul stomatologic sau să înveţe
comportamente sanogene prin mici cadouri lipsite de valoare sau prin laude, astfel încât, în momentul în care stimulentele exterioare sunt retrase, ei să persiste în
acel tip de comportament datorită motivaţiilor interioare dezvoltate.
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Tendinţa de a ﬁ consecvent în mod mecanic este cunoscută de cei care vor să
ne convingă. Semnalele prin care recunoaştem acest lucru sunt resimţite, aşa cum
metaforic descrie situaţia Robert B. Cialdini (1984/2004, 137), în stomac şi în adâncul
inimii. Astfel, când ni se strânge stomacul şi avem sentimentul că suntem prinşi în
capcană, că trebuie să ne supunem unei solicitări căreia nu dorim să îi dăm curs,
cu siguranţă suntem victimele principiului angajament/ consecvenţă într-o direcţie
greşită. Dacă, însă, stomacul nu ne spune nimic, atunci timpul va face ca suﬁciente
argumente contra să ﬁe acumulate. La întrebarea „ştiind ceea ce ştiu acum, aş mai
face aceeaşi alegere?”, prima senzaţie este crucială, înainte ca apărările construite să
se declanşeze şi să acopere acest semnal. Dacă această senzaţie este o strângere de
inimă, atunci motivele nu sunt reale, ci sunt construite pentru a justiﬁca alegerea.

Dovada socială
Principiul dovezii (validării) sociale, descris de Robert B. Cialdini (1984/2004,
147), conduce la ideea că unul dintre mijloacele pe care le putem folosi pentru a
stabili ce poate ﬁ considerat corect este să aﬂăm ce cred alţi oameni că este corect
şi procedând ca ei. Ca şi celelalte două principii anterioare, dovada socială este o
scurtătură folosită cu foarte bune rezultate tocmai pentru că suntem învăţaţi să
credem că vom face mai puţine greşeli dacă acţionăm în acord cu ceea ce societatea consideră a ﬁ bine decât împotrivindu-ne.
Un exemplu de dovadă socială găsim în reclama în care un actor cunoscut din
telenovelele autohtone declară că profesioniştii igienei orale au ales pasta de dinţi
Colgate care, în acest fel, a devenit şi alegerea sa. Aşadar, avem aici o dublă validare: din partea profesioniştilor în igiena orală şi din partea unei vedete îndrăgite.
Demonstraţiile din cadrul talkshowrilor de divertisment („Teo” sau „De trei ori femeie”) se înscriu pe aceeaşi linie (Moraru şi Dumitrache, 2003, 109). Promovând
ﬁe o tehnică de albire dentară, ﬁe o anumită pastă de dinţi, ele încearcă să aducă
dovezi că ceea ce spun se traduce în realitate.
Principiul „dovada socială” se regăseşte în procesul de învăţare a unor comportamente sanogene sau de familiarizare cu cabinetul dentar, în special la copii.
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Prin modelare observaţională, in-vivo sau ﬁlmată (Ollendick şi King, 1998, 156167), micul pacient observă că alţi copii dau dovadă de abilităţi de gestionare a
situaţiei (respiraţie adâncă, relaxare) în timpul intervenţiei dentare şi va reuşi să
îşi dezvolte şi utilizeze propriile lui abilităţi într-o situaţie similară. Catherine Do
(2004, 133) prezintă două cercetări care demonstrează utilitatea metodei. În
primul studiu, copii cu vârste între 5 şi 10 ani care nu mai fuseseră niciodată la
stomatolog au privit un ﬁlm de 13 minute cu un băieţel în cabinetul dentar. Ei au
manifestat o complianţă mult mai mare comparativ cu grupul de control, format
din copii care au privit un ﬁlm fără legătură cu stomatologia (Melamed et al., 1975).
Al doilea studiu a constat în observarea de către copiii aﬂaţi în sala de aşteptare a
altor pacienţi de aceeaşi vârstă şi imitarea lor. În acest context, la copiii din cabinet
care se ştiu observaţi se înregistrează mai puţine comportamente-problemă (Allen şi Stokes, 1989, apud Do, 2004, 133). Un alt studiu a demonstrat că expunerea
copiilor la imagini pozitive legate de cabinet şi tratamentele dentare a diminuat,
pe termen scurt, anxietatea dentară anticipativă (Fox şi Newton, 2006, 455-459).
Numărul celor care susţin o idee sau care acceptă un comportament ca ﬁind
corect este esenţial. Cu cât este mai mare numărul oamenilor care găsesc că o
idee este corectă, cu atât va ﬁ ideea considerată mai corectă. Dacă o dovadă ﬁzică,
concretă, nu poate ﬁ schimbată, atunci dovada socială va trebui schimbată. Contextul în care dovada socială funcţionează cel mai eﬁcient este, aşadar, nesiguranţa,
incertitudinea, ambiguitatea. Încercând să privim la ceilalţi pentru a risipi această
nesiguranţă, cădem pradă fenomenului de ignoranţă pluralistă, deﬁnit de către
Bibb Latané şi John Darley (1968, apud Cialdini, 1984/2004, 167). Astfel, starea de
ignoranţă pluralistă apare „când ﬁecare persoană decide că, deoarece nimeni nu
pare îngrijorat, înseamnă că nu se întâmplă nimic rău. Între timp, pericolul poate
spori până când un singur individ, neinﬂuenţat de calmul aparent al celorlalţi, va
reacţiona”. Efectul ignoranţei pluraliste este mai puternic printre străini şi, ca o
consecinţă, în mediul urban, datorită confuziei, aglomeraţiei şi numărului mare de
necunoscuţi. De aceea, în situaţiile de urgenţă medicală, cea mai sigură metodă
de a obţine ajutorul este acela de a-l cere de la o anumită persoană din mulţime,
pe care, în acest fel, o responsabilizăm şi o determinăm să treacă fără întârziere la
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acţiune, reducând nesiguranţa cu privire la nevoia noastră de ajutor. Odată ce una
dintre persoane a acţionat, şi altele o vor imita, tocmai datorită faptului că principiul dovezii sociale funcţionează.
O a doua condiţie ca principiul validării sociale să funcţioneze este să percepem
oamenii care fac o anumită acţiune ca ﬁind asemănători nouă. Robert B. Cialdini
(1984/2004, 178) aminteşte studiile din domeniul sănătăţii în care copiii neliniştiti
de vizita la medicul dentist s-au calmat vazând un ﬁlm cu experienţa pozitivă a
unui copil de vârstă similară. De asemenea, autorul descrie tendinţa de a imita
cazurile de violenţă sau de sinucidere puternic mediatizate, deﬁnind „sindromul
Werther”, numit astfel după protagonistul nuvelei „Suferinţele tânărului Werther”
a lui Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), operă care a determinat, după
publicarea sa în anul 1774, un val de sinucideri printre tinerii cititori de sex masculin. În perioada imediat următoare apariţiei pe prima pagină a unei relatări despre o sinucidere „de senzaţie”, numărul persoanelor asemănătoare victimei care
comit suicid creşte semniﬁcativ, în paralel cu creşterea accidentelor de circulaţie şi
aviatice provocate de persoane similare. De aceea, primele patru până la zece zile
de după o sinucidere intens mediatizată nu sunt favorabile călătoriilor, numărul de
sinucideri imitative, mascate în accidente, ﬁind mult mai mare.
Pentru a evita efectele uneori dramatice ale validării sociale, trebuie să identiﬁcăm datele incorecte care pun în mişcare acest principiu. Prima situaţie apare
când datele introduse au fost falsiﬁcate intenţionat, de multe ori fără a ascunde
acest lucru. Robert B. Cialdini (1984/2004, 200) recomandă chiar o atitudine de
respingere a produselor promovate în acest fel. A doua cauză de apariţie a datelor incorecte derivă din fenomenul ignoranţei pluraliste, datorită căruia nimeni nu
sesizează urgenţa într-o situaţie dată. Aşadar, pentru a face faţă persuasiunii prin
dovada socială, este nevoie de informaţie şi de siguranţă, pentru a nu căuta la cei
din jur cel mai acceptat model de comportament.
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Simpatia
O altă „scurtătură” pe care o folosim în mod mecanic este aceea prin care
spunem „da” unei persoane pe care o cunoaştem şi o simpatizăm. Folosindu-se de
prietenie şi simpatie, companiile îşi vând produse, indivizii îşi îndeplinesc sarcinile
de serviciu, avocaţii câstigă procese. Medicii dentişti sunt interesaţi de câştigarea
simpatiei pacienţilor, cu toate că aceasta este o sarcină diﬁcilă: cei mai mulţi oameni asociază stomatologia cu durerea şi experimenteză diferite niveluri de anxietate faţă de cei care practică această profesie. Totuşi, există câţiva factori care
fac ca o persoană să o placă pe alta, factori care „induc” simpatia şi care pot ﬁ
utilizaţi în relaţia cu pacienţii.
Atracţia ﬁzică este primul factor enumerat de Robert B. Cialdini, inducând
un efect de halo, ﬁindu-i asociate însușiri precum sociabilitatea, independenţa,
dominanţa, succesul, feminitatea, masculinitatea (Iluţ, 2009, 242), inteligenţa,
bunătatea şi talentul (Cialdini, 1984/2004, 212). Este, de asemenea, mai probabil ca
oamenii cu un aspect ﬁzic plăcut să obţină ajutor la nevoie şi să ﬁe mai convingători
când încearcă să schimbe opiniile audienţei. Efectul de halou al frumuseţii este
exploatat de companii şi agenţii de publicitate când îşi promovează produsele
prin intermediul unor persoane agreabile sau când introduc în manualele corporatiste sugestii pentru o înfăţişare îngrijită. Aspectul dinţilor este din ce în ce
mai important, angajaţii ﬁind stimulaţi să îşi întreţină sau, după caz, să îşi refacă
aspectul ﬁzionomic prin tratamente de stomatologie estetică. Această situaţie
are un puternic determinism cultural, aspectul neîngrijit al dinţilor ﬁind asociat
cu sărăcia, bătrâneţea, dar şi cu trăsături negative de caracter, în timp ce dinţii
albi şi corect aliniaţi sunt un semn de tinereţe şi sănătate. Mai mult chiar, Jean
Baudrillard (1970/2008, 207) vorbește despre un „zâmbet instituţional”, observat
la profesioniștii de pretutindeni, de la secretară la actorul dintr-un spot publicitar,
care facilitează relaţiile sociale, mimând apropierea, sinceritatea și căldura.
Interesul oamenilor de ştiinţă pentru frumuseţea ﬁzică nu este de dată
recentă, Revista de Igienă Socială publicând în prima parte a secolului trecut articole şi eseuri pe această temă. De exemplu, Aurel Voinea (1932, 240) observă
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că frumuseţea ﬁzică sugerează tinereţe şi vitalitate, aspecte care oferă individului
superioritate în lupta pentru existenţă. Datorită interesului din ce în ce mai mare
pentru aspectul ﬁzic, autorul citat recomandă orientarea indivizilor către tehnici
ştiinţiﬁce şi nu către „empirism dăunător şi antisocial”. Medicina curativă şi cea
preventivă (aşa-numita „igiena”) asigură acest cadru ştiinţiﬁc.
Al doilea factor care produce simpatia este similaritatea ﬁzică sau psihologică
– a sistemelor de valori și atitudini și a trăsăturilor de personalitate (Iluţ, 2009,
244). Oamenii la fel ca noi nu numai că ne inﬂuenţează şi ne determină să ne avem
un comportament similar, dar, în plus, ne trezesc şi simpatia.
Un alt mod în care principiul asemănării poate ﬁ folosit este evocarea unui
trecut comun şi a unor experienţe similare în domenii ca vârsta, religia, preferinţele politice sau obiceiurile, sanogene sau nesanogene. De exemplu, un fumător
se va împrieteni mai repede cu un alt fumător, „la o ţigară” şi în acest fel va renunţa
mai greu la acest obicei dăunător pentru sănătatea întregului organism şi pentru
cea dentară în particular. Există programe de instruire în vânzări care îi învaţă pe
oameni să îşi ajusteze ţinuta, tonul vocii, atitudinea, pentru a ﬁ asemănători cu
clientul (La France, 1985, Locke şi Horowitz, 1990; Woodside şi Davenport, 1974,
apud Cialdini, 1984/2004, 216).
Complimentele sunt cel de-al treilea mod prin care putem ﬁ determinaţi să
ne dăm acordul într-o privinţă. Chiar şi persoanele prea puţin naive tind să creadă
laudele şi să îi simpatizeze pe cei care le adresează, prin acelaşi model de comportament mecanic. Păstrarea unei relaţii de calitate cu pacienţii se poate realiza,
din această perspectivă, prin campanii de marketing direct în care – cu pretextul
sărbătorilor oﬁciale – medicul îşi poate exprima simpatia. De aceea, colectarea
unor baze de date cât mai detaliate reprezintă o prioritate pentru multe dintre
ﬁrme. Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în sens invers, pacienţii făcând complimente medicului cu aceeaşi intenţie de a-i câştiga simpatia.
Familiaritatea, stabilirea unor legături este cel de-al patrulea mod de a câştiga acceptul, conform lui Robert B. Cialdini (1984/2004, 218). Lucrurile deja familiare ne afectează simpatia, uneori fără să ne dăm seama, atitudinea noastră
ﬁind inﬂuenţată tocmai de frecvenţa cu care, în trecut, am fost puşi în situaţii
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asemănătoare. Autorul citat descrie un experiment în care anumiţi subiecţi au
privit pe un ecran feţele mai multor indivizi, care însă erau proiectate atât de repede, încât ﬁzionomiile nu puteau ﬁ reţinute. Totuşi, cu cât frecvenţa cu care a
fost proiectată o faţă pe ecran a fost mai mare, cu atât subiecţii au manifestat mai
multă simpatie pentru acel individ şi, ulterior, au fost în mai mare măsură de acord
cu principiile respectivei persoane. Mi se pare interesant de studiat dacă medicii
care apar ca protagonişti în reclamele pentru diferite produse de igienă dentară,
difuzate la televiziunile comerciale cu audienţă mare, sunt consideraţi mai simpatici de către pacienţi, datorită faptului că ﬁzionomia lor le este familiară.
Totuşi, condiţiile în care are loc expunerea repetată la o persoană sau un
obiect au la fel de mare importanţă ca şi frecvenţa în sine. Dacă aceste condiţii
sunt neplăcute, de exemplu frustrare, durere, disconfort, concurenţă, conﬂict,
atunci simpatia va scădea De aceea, considerăm că una dintre metodele cele mai
bune ca pacientul copil să îl simpatizeze pe medicul dentist este ca primele sale
vizite în cabinet să aibă loc înainte de apariţia unei afecţiuni dentare dureroase.
Scopul acestui prim contact cu stomatologul este stabilirea unei relaţii terapeutice, implicarea în câteva proceduri simple și crearea unei stări de mulţumire cu
privire la experienţa din cabinetul dentar (Liebster, 1972, 188).
Condiţionarea şi asocierea sunt două mecanisme care afectează modul în care
luăm deciziile. Există o tendinţă naturală de a nu simpatiza o persoană care aduce o
informaţie neplăcută, pentru că simpla asociere cu o veste proastă generează antipatie. Acest principiu al asocierii se referă nu doar la lucrurile rele, ci şi la cele pozitive. „Spune-mi cu cine te împrieteneşti ca să îţi spun cine eşti” este un proverb care
ilustrează concepţia despre asociere, pe care o învăţăm încă din prima copilărie de
la părinţii interesaţi de felul în care ne alegem prietenii. Reclamele asociază produse cu persoane atractive şi speră ca acestea să împrumute din calităţile lor personale obiectelor sau serviciilor pe care le reprezintă. Majoritatea reclamelor tiparite
la materiale dentare prezintă persoane foarte frumoase cu un zâmbet perfect, care
par fericite. De asemenea, asocierea dintre produs şi tendinţele culturale (ﬁe că
este vorba de o întoarcere la natural sau de un eveniment sportiv, valori precum
familia sau obiceiuri alimentare) sau dintre produs şi o personalitate îndrăgită a
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vieţii publice, reprezintă modalităţi de a obţine consimţământul. Robert B. Cialdini (1984/2004, 242) ne reaminteşte că, dacă cei asemănători nouă câştigă, şi noi
câştigăm. Dacă ne putem înconjura de succese cu care avem o legatură, ﬁe ea şi
superﬁcială, atunci prestigiul nostru public va creşte. De aceea, evidenţiem asocierile pozitive şi le trecem sub tăcere pe cele negative, cu scopul de a-i face pe oameni să ne placă. Această nevoie este mai manifestă dacă, de exemplu, imaginea
noastră de sine a fost afectată şi avem nevoie de asocierea cu oameni sau situaţii
de succes pentru a o repara. Atunci când ne putem susţine imaginea de sine cu propriile realizări, nu mai avem nevoie de imaginea altuia.
Pornind de la experimentele lui Ivan P. Pavlov (1849–1936), psihologul american de origine rusă Gregory Razran (1938, apud Cialdini, 1984/2004, 237) a dezvoltat teoria „prânzurilor”. În timp ce mănâncă, oamenii au o stare de bine şi de
satisfacţie, de receptivitate. De această stare se poate lega orice lucru, aşadar şi
discuţia în timpul prânzului poate conduce la simpatie faţă de subiectul ales.
În momentul în care simţim că simpatizăm prea mult o persoană care încearcă să ne convingă de ceva, această simpatie este, aşadar, rezultatul unor
multipli factori. În acest caz, Robert B. Cialdini (1984/2004, 251) recomandă
să conştientizăm că simţim simpatie pentru interlocutor, pentru ca apoi să
separăm acest sentiment de produsul pe care dorim să îl cumpărăm, apreciind
astfel calităţile reale ale acestuia.

Autoritatea
Datoria faţă de autoritate este un sentiment profund înrădăcinat în psihicul
uman. Şi în acest caz, suntem instruiţi de la naştere că supunerea faţă de autoritate este un lucru beneﬁc, tocmai pentru că organizarea socială multistratiﬁcată
oferă societăţii multie avantaje: permite dezvoltarea unor sisteme de producţie,
comerţ, apărare, expansiune şi control social, în timp ce anarhia face viaţa imposibil de trăit. Mai mult chiar, supunerea şi loialitatea faţă de regulile legitimate de
societate sunt puternic încurajate. Încă din copilărie, părinţii – reprezentând autoritatea – deţineau mai multe informaţii şi controlau recompensa şi pedeapsa.
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Ulterior, pentru a simpliﬁca procesele de gândire, folosim scurtătura obedienţei
faţă de autoritate, în ideea că persoanele respective au un acces mai bun la informaţii şi putere decât noi. Există, şi în acest caz, situaţii în care vom acţiona nepotrivit, tocmai pentru că nu gândim.
Autoritatea are o inﬂuenţă atât de mare asupra noastră încât, de multe
ori, ne supunem şi acceptam mesajele fără a le trece prin ﬁltrul raţiunii. Experimentele lui Stanley Milgram (1974) legate de obedienţă, prezentate anterior, demonstrează acest lucru. Aşa cum am amintit la teoriile psihosociale ale
schimbării atitudinale, Herbert Kelman şi Carl I. Hovland (1953, apud Kapferer,
1978/2002, 141) au descoperit că mesajul are mai mult efect atunci când este
atribuit unei surse credibile, apoi când este atribuit unui comunicator neutru
şi pe ultimul loc când sursa nu este de încredere. Când statusul sursei este incert, audienţa se străduieşte mai mult să înţeleagă mesajul şi, în consecinţă, îşi
aminteşte mai multe detalii despre acesta. Fenomenul a fost denumit de autorii citaţi „efectul de aţipire” (sleeper eﬀect). Când un actor celebru dintr-un serial de televiziune cu subiect medical a făcut reclamă unui produs, fără să ﬁe cu
adevărat medic, a vândut acel produs prin asocierea sa cu o autoritate. Suntem,
aşadar, sensibili la simbolurile autorităţii la fel de mult ca la autoritatea însăşi.
Aceste simboluri sunt: titlurile, hainele şi accesoriile.
Titlurile se obţin, în mod normal, în timp şi prin acumulare de cunoştinţe şi
experienţă. Cu cât o persoană deţine un titlu mai important, cu atât este percepută
ca ﬁind mai impunătoare ﬁzic. Reciproca devine, la rândul ei, valabilă. O persoană
mai înaltă va câştiga – cel putin aparent – în rang. De asemenea, semnele exterioare
ale autorităţii pot ﬁ uşor contrafăcute: o persoană care se recomandă a ﬁ „medic”
poate determina interlocutorul să facă anumite acţiuni fără să gândească prea mult
în ce măsură sunt beneﬁce pentru propria sănătate. Cabinetele particulare aﬁşează
adesea, la vedere, în sala de aşteptare, diplomele şi titlurile pe care medicul le-a
câştigat în timp, tomai datorită acestei nevoi de a avea autoritate asupra pacienţilor.
O bună pregătire profesională este o garanţie că tratamentul va ﬁ eﬁcient. În plus,
un medic care participă la congrese şi la conferinţe este mereu la curent cu ultimele
descoperiri din domeniu şi va putea oferi celor care doresc tratamente moderne.
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Titlurile universitare conferă, de asemenea, autoritate medicilor. Clinicile universitare percep taxe diferite pentru tratamente, în funcţie de gradul universitar
şi de nivelul de specializare al medicului, acestea ﬁind dovezi ale unei experienţe
îndelungate şi ale acumulării de cunoştinţe teoretice. Medicina este un domeniu
în care nu se poate sări peste etape. În alte profesii, persoane extrem de tinere
pot avea funcţii de conducere, iar o experienţă bună se poate câştiga în trei ani.
De aceea, consider că, în medicină, titlurile dobândite prin muncă sunt o dovadă
a valorii profesionale.
Hainele sunt un simbol al autorităţii extrem de simplu de contrafăcut. De la
uniformele purtate de diferiţi profesionişti (medici, preoţi, militari sau poliţişti) şi
până la costumul de om de afaceri, hainele îi fac pe cei din jur să ofere respect şi să
se supună. Alături de haine, accesoriile precum bijuteriile, telefoanele mobile sau
automobilele generează respect şi dau senzaţia de autoritate.
Reclamele la produse de igienă dentară folosesc şi ele acest „cod al îmbrăcămintei”. Reclama Colgate în care o mamă – medic dentist declară că recomandă
pasta de dinţi „celui mai important pacient” pe care îl are, copilul său, foloseşte
acest simbol. Actriţa este îmbrăcată în halat alb, deci telespectatorul o va considera, în mod inconştient, competentă. În plus, faptul că este mamă îi conferă
un plus de autoritate în faţa celorlalte mame care o privesc şi se gândesc la binele
copiilor lor. Alături de autoritatea celui care comunică, demonstraţia cu scoica
rezistentă la atacul acizilor după ce a fost periată cu pasta de dinţi se doreşte un
argument în plus pentru a achiziţiona produsul.
Copiii plâng de obicei la vederea halatelor albe ale medicilor, pentru că au
învăţat să asocieze instrumentele reci, mirosurile astringente, injecţiile şi durerea,
cu halatul alb. De aceea, mulţi medici pediatri, pedodonţi şi personalul acestora nu
poartă halate albe, pentru ca cei mici să nu înveţe această asociere (Dumitrache et
al., 2006, 22). Ei au ﬁe imprimeuri vesele şi jucării în buzunare, ﬁe halate colorate
(albastru pentru medic, galben pentru asistentă), ﬁe, mai nou, avem în cabinete o
întreagă gamă de culori. Acest lucru realizează, pe de o parte, o umanizare a medicului şi o apropiere de pacient, dar pe de altă parte, s-a renuntat la un cod în contextul în care întreaga relaţie dintre medic şi pacient a suferit modiﬁcări. Pacientul
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este acum mai responsabil şi se implică mai mult în actul terapeutic, în timp ce
medicul este dator să ofere mai multe explicaţii şi să ﬁe la dispoziţia pacientului.
Ca şi în faţa celorlalte principii, nu dorim să renunţăm complet la respectul
faţă de autoritate, datorită efectelor sale beneﬁce. Totuşi, pentru a şti când este în
regulă să urmezi îndemnurile autorităţii şi când trebuie să rezişti, Robert B. Cialdini
(1984/2004, 279-280) propune două întrebări: „Are această persoană o autoritate
reală? În plus, este autoritatea respectivei persoane semniﬁcativă pentru situaţia
în care se aﬂă?” Un medic stomatolog poate avea autoritate în domeniul său, dar
cu siguranţă că nimeni nu ar dori să ﬁe operat de apendicită de el.
A doua întrebare apare când, într-adevăr, autoritatea este veriﬁcată şi relevantă pentru situaţia dată. Acum este momentul pentru a doua întrebare: „Cât de
demnă de încredere este autoritatea în această situaţie?”. Pentru a obţine acordul şi a înclina balanţa în folosul propriu, profesioniştii fac o concesie şi prezintă
adevăruri mai puţin avantajoase despre produs. Posibilul client este impresionat
de sinceritatea acestora şi de bunele lor intenţii, îi consideră specialişti în domeniul
lor şi se simt obligaţi să se supună, atât autorităţii, cât şi principiului reciprocităţii,
ca un răspuns la concesia iniţială.

Raritatea
Ideea unei posibile pierderi este un factor important în luarea deciziilor umane,
aﬁrmă Robert B. Cialdini (1984/2004, 289). Principiul rarităţii spune că ocaziile sunt
mai valoroase când sunt disponibile în mod limitat. Oamenii par mai interesaţi de
faptul că ar putea piede ceva decât de faptul că ar putea câştiga ceva de o valoare
similară. Conform acestei reguli, un pacient care refuză să îşi protezeze o edentaţie
unidentară (termen de specialitate pentru absenţa unui singur dinte de pe arcadă)
poate ﬁ motivat mai degrabă spunându-i-se care vor ﬁ dezavantajele şi pierderile
pe care le va suferi decât dacă i se vor spune avantajele cuantiﬁcabile şi necuantiﬁcabile ale tratamentului.
Folosirea cea mai directă a principiului rarităţii este în tehnica „numărului limitat” de produse, cumpărătorul angajându-se să achiziţioneze unul dintre acestea,
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devenite brusc atractive şi dezirabile. Tactica „termenului limită” stabileşte o dată
până la care oferta este valabilă, cumpărătorul ﬁind determinat să se grăbească,
„acum ori niciodată” funcţionând pentru foarte mulţi oameni.
Principiul rarităţii este, şi el, una dintre scurtăturile care ne uşurează viaţa,
subliniază Robert B. Cialdini (1984/2004, 290). Lucrurile valoroase şi bune sunt,
de regulă, mai greu de obţinut şi, aplicând acest principiu, de cele mai multe ori
nu dăm greş. În plus, pierderea oportunităţilor ne limitează libertatea, moment
în care începe lupta împotriva interferenţelor printr-o dorinţă mult mai mare de
a avea acel obiect sau de a beneﬁcia de acel serviciu. Încă de la vârsta de doi ani,
copiii îşi manifestă făţiş dorinţa de a avea libertatea să aleagă. La acea vârstă,
bebeluşii realizează că sunt identităţi singulare, separate, iar o ﬁinţă independentă
trebuie să poată alege. Tendinţa de a lupta pentru propria libertate şi împotriva
oricărei restricţii este, aşadar, ﬁrească. Prin apariţia barierei psihologice, un lucru
capătă o însemnătate mult mai mare decât cea propriu-zisă, ﬁind perceput mai
valoros. Totuşi, numai rareori recunoaştem că bariera psihologică este cea care ne
face să dorim un lucru. Ştim doar că îl vrem şi atunci îi atribuim calităţi pe care, de
multe ori, nu le are în realitate, pentru a ne justiﬁca preferinţa. Acest lucru nu se
întâmplă numai în cazul poduselor, ci şi atunci când vine vorba despre informaţii
cenzurate, care devin astfel mult mai preţioase. Pentru a deveni atât de valoroase,
informaţiile nu trebuie neapărat să ﬁe cenzurate, ci să ﬁe puţine. Apreciem o
informaţie ca ﬁind mai convingătoare dacă ni se pare că nu mai găsim informaţii
competente în altă parte.
Una dintre metodele de control în relaţia medic – pacient este incertitudinea
funcţională, un tip de strategie folosit când medicul, ﬁind sigur de evoluţia bolii
sau de rezultatul terapiei, prelungeşte în mod deliberat incertitudinea pacientului. În felul acesta, se economiseste timp, se evită scene emoţionale între bolnav
şi familie, iar medicul îşi poate menţine autoritatea asupra persoanei respective;
un pacient nesigur lasă mai uşor decizia în seama medicului. În prezent, datorită
„avalanşei” de informaţii medicale accesibile oricui le caută, cei mai mulţi dintre
pacienţii educaţi nu pot ﬁ dezinformaţi cu privire la afecţiunea lor. Medicii aleg să
prezinte pacienţilor diversele aspecte ale bolii şi tratamentului, pentru a obţine
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consimţământul informat pentru planul terapeutic. Principiul rarităţii nu înseamnă
menţinerea pacientului în incertitudine, ci descoperirea (prin studiu şi documentare, dar mai ales prin experienţă practică) acelor informaţii utile, noi, greu accesibile şi relevante care să îl facă pe medic cel mai pregătit în domeniul său.
Principiul rarităţii este mai eﬁcient în anumite contexte decât în altele. Apreciem mai mult acele lucruri care au devenit recent şi vizibil mai puţin accesibile
pentru noi decât dacă am fost expuşi de la început privaţiunii. Nemulţumiri şi
revolte apar acolo unde, după o perioadă de îmbunătăţire a condiţiilor de trai,
acestea se înrăutaţesc brusc. Este, de fapt, o reformulare a teoriei reactanţei
propusă de Jack W. Brehm (1966, apud Chelcea, 2008, 332), despre care am vorbit
în prima parte a acestui capitol. Libertăţile odată acordate nu vor ﬁ cedate fără
luptă. De exemplu, un părinte inconsecvent în acordarea libertăţii de a mânca
dulciuri între mese nu va putea obţine rezultate favorabile. În momentul în care
va interzice copilului să consume dulciuri, acesta va încerca să lupte pentru a-şi
păstra un drept existent, dulciurile devenind acum cu mult mai atractive. Cererea crescută este un alt stimulent pentru a cumpăra un produs. Ideea apariţiei
unui rival este un puternic stimulent pentru cumpărare, acest lucru ﬁind uşor de
observat în cazul licitaţiilor.
Rezistenţa la principiul rarităţii se bazează, de asemenea, pe identiﬁcarea
acestuia. Totuşi, alături de cunoştinţele despre tacticile folosite, se dezvoltă şi o
nevoie iraţională de a avea acel produs. Tocmai această agitaţie interioară devine
un semnal de alarmă că ceva nu este în regulă în respectiva situaţie. Următorul
pas este identiﬁcarea faptului că bucuria nu constă în a folosi produsul respectiv,
ci în a-l avea. Aici este utilă o enumerare a calităţilor care ne fac să îl dorim: dacă
acestea sunt reale şi avem nevoie de acel obiect, atunci putem găsi unul similar, la
fel de util şi nu în stoc limitat.
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Viteza cu care intervin schimbările şi cantitatea mare de informaţii pe care trebuie să le procesăm zilnic, ca urmare a exploziei cunoştintelor umane şi a dezvoltării
tehnologice, fac imposibilă cunoaşterea şi analiza tuturor domeniilor vieţii. De
aceea, tot ce putem face este să încercăm să ţinem pasul cu noutăţile din diferitele
domenii cu care ne confruntăm în ﬁecare zi. Robert B. Cialdini (1984/2004, 330)
observă că, odată cu dezvoltarea tehnologică, a crescut şi capacitatea noastră de
a colecta, stoca, accesa şi comunica informaţiile.
Construind această lume complexă, capacitatea noastră de a procesa
informaţiile este depăşită, ﬁind astfel imposibilă o analiză în detaliu a situaţiei în
momentul în care trebuie să luăm o decizie. De aceea, din ce în ce mai mult, vom
apela la „scurtături” şi vom decide în funcţie de o singură caracteristică principală,
pe care o considerăm demnă de încredere. De cele mai multe ori, aceste scurtături
ne uşurează viaţa. Totuşi, Robert B. Cialdini (1984/2004, 331) atrage atenţia asupra pericolului ca ele să ﬁe folosite de diverşi specialişti ai obţinerii acordului în
interesul lor, falsiﬁcând, prezentând greşit sau denaturat faptul care declanşează,
în mod natural, răspunsul automat. A face deosebirea între o informare corectă cu
privire la un produs şi utilizarea unuia dintre principiile persuasiunii este primul pas
în contra-atacul împotriva manipulării.
Analiza principiilor persuasiunii enunţate de Robert B. Cialdini este utilă în
contextul în care ﬁecare medic este un agent al schimbării, folosind în relaţia cu
pacientul – în mod intuitiv sau, dimpotrivă, conștient, informat – strategii și tehnici
de schimbare a atitudinilor și a comportamentelor faţă de sănătate. De asemenea,
practica privată lărgește orizontul activităţilor medicului, care devine interesat de
conducerea, gestionarea și promovarea cabinetului individual ca pe o afacere, folosind aceleași strategii și tehnici de persuasiune. Pe de altă parte, medicul este, la
fel ca și pacientul, ţinta unor mesaje publicitare și a unor campanii de promovare a
diferitelor produse și servicii, în cadrul cărora sunt folosite principiile persuasiunii.
Publicitatea și campaniile de promovare a produselor de îngrijire dentară
abundă în exemple de utilizare eﬁcientă a principiilor persuasiunii, însă trebuie
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remarcat faptul că, în această situaţie, interesele companiilor producătoare, ale
distribuitorilor și ale clinicienilor coincid. Creșterea vânzărilor de periuţe și paste
de dinţi, precum și de mijloace auxiliare de igienizare oro-dentară reprezintă o
măsură cantitativă a modiﬁcării comportamentelor cu impact asupra stării de
sănătate. Totuși, medicul este dator să cunoască și să comunice calităţile reale ale
acestor produse și să le recomande în funcţie de nevoile pacienţilor săi, oferind
toate opţiunile existente la momentul respectiv pe piaţă.
În ceea ce priveşte promovarea cabinetului dentar, discuţia intră în domeniul
eticii medicale. Stomatologul poate face pacientului orice ofertă specială, reducere sau serviciu suplimentar. Consider esenţială, însă, pregătirea profesională foarte bună şi specializările la zi, în ritmul în care şi cercetarea, tehnica, tehnologia şi
metodele de tratament se dezvoltă. Cabinetul dentar este, într-adevăr, o afacere
care trebuie să îi asigure medicului un proﬁt pe măsura investiţiei. Personal, consider
că promovarea şi dezvoltarea afacerii se poate face, însă, prin două căi: cea clasică,
în care accentul cade pe produse şi servicii „vândute” unei pieţe care are nevoie de
ele, şi cea modernă, în care accentul cade pe consumator şi pe nevoile acestuia.
Folosirea persuasiunii în relaţia cu pacientul este justiﬁcată doar ca demers
educativ, pentru a facilita schimbarea atitudinilor şi comportamentelor publiculuiţintă faţă de sănătatea orală. Subliniem că procesul de persuasiune presupune că
persoana-ţintă este conștientă de faptul că se încearcă modiﬁcarea răspunsurilor
sale și că experimentează, în același timp, un proces de autopersuadare, alegând
dintr-o multitudine de posibilităţi pe care le are la dispoziţie. Așadar, a cunoaşte şi
a aplica teoriile psihosociale și ale limbajului persuasiv în comunicarea cu pacientul şi în programele de promovare a sănătăţii facilitează adoptarea de comportamente sanogene. Implicit, acesta conduce la creșterea calităţii vieţii pacientului,
atât la nivel ﬁzic, cât şi psihologic şi inﬂuenţează felul în care oamenii se dezvoltă,
vor să trăiască, arată, vorbesc, mestecă şi gustă hrana şi socializează (Dumitrache,
Sfeatcu et al, 2009, 5). Sfaturile medicului dentist pot ﬁ un demers educativ, atâta
timp cât respectă adevărul ştiinţiﬁc, nu se rezumă doar la un aspect al problemei,
ci o prezintă în întreaga ei complexitate şi nu pledează pentru un anumit produs
sau tratament ca ﬁind unica soluţie.
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Esenţialul este ca, în complicata relaţie dintre medicul – manager al unui cabinet dentar şi pacientul – consumator de servicii medicale să existe un echilibru.
Aceasta înseamnă că nici unul dintre cei doi protagonişti nu trebuie să iasă în pierdere, să ﬁe păcălit sau aşteptările să îi ﬁe înşelate. Medicul trebuie să informeze pacientul cu privire la cazul său şi la posibilităţile de tratament (cu variante în funcţie
de materielele folosite şi de costurile implicate), să ﬁe bine documentat și, dacă
se poate, să ofere exemple de cazuri clinice similare rezolvate. Pacientul care se
informează şi înţelege că medicina dentară presupune o mare investiţie materială
şi psihologică din partea medicului va putea să decidă care dintre variante este cea
mai convenabilă şi o va accepta cu sentimentul că a făcut ce este mai bine pentru
el. Medicina, ca profesie umanistă, trebuie să ﬁe bazată pe cunoaştere, experienţă
practică, încredere şi respect pentru om.
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Practici de schimbare a atitudinilor
şi comportamentelor referitoare la
sănătatea orală

D

e ﬁecare dată când un pacient intră în cabinet, medicul dentist are ocazia

să acţioneze în vederea schimbării atitudinilor acestuia şi a comportamentelor cu
risc crescut pentru sănătatea orală. Educaţia pentru sănătate este parte integrantă
a oricărui tratament dentar. Dincolo de predispoziţia pacientului pentru anumite
afecţiuni şi de existenţa microorganismelor patogene în cavitatea orală, există
numeroşi factori favorizanţi pentru carie şi complicaţiile ei, boala parodontală şi
cancer. Igiena deﬁcitară sau incorectă, absenţa ﬂuorizării ca metodă de creştere
a rezistenţei smalţului, alimentaţia bogată în glucide, consumul de alcool şi tutun, precum şi nefrecventarea cabinetelor dentare sunt comportamente care
favorizează instalarea afecţiunilor cavităţii orale.
În acest capitol voi discuta rolul major al educaţiei pentru sănătate, care poate
conduce la schimbarea atitudinilor şi acţiunilor pacienţilor în cabinet, dar şi a oamenilor sănătoşi, utilizând diferite canale de comunicare şi adaptând mesajul la
publicul-ţintă. La ﬁnal, voi prezenta câteva modele teoretice, utilizate de educatorii pentru sănătate, modele care oferă o imagine de ansamblu asupra procesului
complex de schimbare a comportamentului faţă de sănătate.
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Educaţia pentru sănătate oro-dentară reprezintă un proces continuu, care are
loc, pe de o parte, în familie, în instituţiile de învăţământ, în cabinetele medicale
dentare şi, pe de altă parte, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.
În acest capitol, voi prezenta importanţa educaţiei pentru sănătate şi modul în
care teoriile, principiile şi tehnicile de persuasiune pot ﬁ aplicate în prevenţia orodentară. Consider că a cunoaşte şi a folosi teoriile psihosociologice şi pe cele ale
limbajului în comunicarea cu pacientul şi în programele de promovare a sănătăţii,
prezentate în primul capitol, facilitează schimbarea atitudinilor şi comportamentelor publicului-ţintă faţă de sănătatea orală.
Sănătatea reprezintă o componentă importantă a calităţii vieţii, care îi permite individului să se dezvolte, să facă alegeri şi să obţină satisfacţie şi împlinire.
Sănătatea reprezintă „starea de completă bunăstare ﬁzică, mentală şi socială,
care nu se reduce la absenţa bolii sau inﬁrmităţii”. Această deﬁniţie, inclusă în
Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din anul 1948, a fost completată ulterior, experţii acordând importanţă şi măsurii în care o persoană sau un grup sunt
capabile să îşi satisfacă nevoile de bază şi modului în care indivizii se pot transforma pentru a se adapta la mediul ambiant (World Health Organization, Ottawa
Charter for Health Promotion, 1986, 1).
Dincolo de funcţionarea fără piedici a organismului, Organizaţia Mondială
a Sănătăţii include în conceptul de sănătate aspectele mental-emoţionale,
intelectuale şi sociale, precum şi valorile spirituale. Sănătatea presupune, deci,
mai multe dimensiuni care, luate împreună, constituie bunăstarea în ansamblu
(World Health Organization, Health Promotion Glossary, 1998, 11). Este vorba
despre acea stare a organismului în care capacităţile individuale sunt optime, iar
omul îşi poate îndeplini toate rolurile sale sociale. Deţinerea celei mai bune stări
de sănătate de care este capabilă persoana reprezintă un drept fundamental al
omului (World Health Organization, Declaraţia de la Alma-Ata, 1978, 1). Aceeste
deﬁniţii poziţionează sănătatea ca o componentă de neînlocuit a dezvoltării sociale. Este de notat, însă, faptul că noţiunile de „sănătate” şi „boală”, ca şi cele
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de „normal” şi „patologic”, sunt supuse unor determinanţi socio-culturali, având
caracter relativ.
Ioan Dănilă şi Corneliu Amariei (1997, 10) consideră că deschiderea ştiinţelor
medicale către social se regăseşte în studiul conceptelor, cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cu privire la sănătatea dentară, pe de o parte, şi în studiul
cauzelor sociale prin care se menţine această stare, susţinând conceptul bio-psihosocial din medicină. Sociologia serviciilor de tratament are ca obiect de activitate, în opinia autorilor citaţi, structura, funcţia şi organizarea instituţiilor de stat
şi private şi politicile sanitare. Rolul factorilor externi individului nu mai poate ﬁ,
aşadar, neglijat, când discutăm despre boală şi sănătate.
Starea de bine este condiţionată de biologia umană (moştenirea genetică,
sistemele interne complexe şi procesele de îmbătrânire), de mediu (având două
componente, ﬁzică şi socială), de stilul de viaţă (obiceiuri de consum, riscuri profesionale şi din timpul liber) şi de organizarea asistenţei medicale – cantitatea şi calitatea resurselor, accesul la ele, relaţia persoane-resurse (Lalonde, 1974, 31-32).
Termenul „stil de viaţă” (style of life), folosit frecvent în mass-media şi în limbajul comun, a fost propus de Alfred Adler (1870–1937) şi asociat de Max Weber
(1964–1920) cu clasa socială şi posibilitatea de a face alegeri. Stilul de viaţă este
deﬁnit de Anthony Giddens (1991, 81) ca un set mai mult mai mai puţin integrat de
practici pe care le adoptă individul, nu atât pentru că ele îi satisfac anumite nevoi
utilitare, ci pentru că dau o formă materială exprimării identităţii de sine. Marc
Lalonde (1974, 31-32) observă că resursele se concentrează pe cel de-al patrulea
factor – sistemul sanitar – în timp ce cauzele îmbolnăvirii se aﬂă în primii trei. Iată
de ce trebuie acordată o atenţie deosebită stilului de viaţă, adoptarea unor obiceiuri sanogene conducând la o îmbunătăţire vizibilă a stării de sănătate. Strategiile
create în acest scop sunt promovarea sănătăţii orale, prevenirea îmbolnăvirilor şi
educaţia pentru sănătate.
Educaţia a fost deﬁnită de Emile Durkheim (1905/1980, 39) ca „acţiunea
exercitată de către generaţile adulte asupra celor ce nu sunt coapte pentru viaţa
socială. Ea are ca obiect să provoace şi să dezvolte la copil un număr oarecare
de stări ﬁzice, intelectuale şi morale, pe care le reclamă de la el atât societatea
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politică în ansamblul ei, cât şi mediul special căruia îi este cu deosebire destinat”.
Educaţia are impact asupra inteligenţei sau asupra voinţei individului, modiﬁcând
dispoziţiile (tendinţele) înnăscute. Această acţiune nu este omogenă şi egalitară,
ci diferă în funcţie de medile existente într-o anumită societate la un moment dat.
Procesul educativ necesită timp şi răbdare şi nu are ca unic scop individul şi interesele sale, ci şi întreaga societate, care îşi reînnoieşte astfel condiţiile propriei
existenţe (Durkheim, 1905/1980, 68).
O confuzie frecvent întâlnită în domeniu, vizând procesul formării intelectuale, se realizează între educaţie şi instrucţie, ultima reprezentând, de
fapt, transmiterea şi însuşirea unor cunoştinţe. Doar a cunoaşte şi a acumula
informaţii nu înseamnă „a şti” cu adevarat; educaţia autentică este dată de practica şi experienţa vieţii. Obiectivele educaţiei intelectuale sunt, în primul rând,
însuşirea cunoştinţelor de bază şi a celor operaţionale, care îi permit copilului
să se descurce în anumite situaţii de învăţare şi în viaţă. În această etapă, este
importantă selectarea cunoştinţelor cu valoare autentică formativă. În al doilea rând, se urmăreşte dezvoltarea şi perfecţionarea proceselor de cunoaştere:
percepţii, reprezentări, atenţie, memorie, gândire, limbaj şi imaginaţie. În al
treilea rând, apare obiectivul formării deprinderilor şi capacităţilor intelectuale.
În cel de-al patrulea rând, se urmăreşte cultivarea sentimentelor şi dezvoltarea
motivaţiei bazate pe impulsul cognitiv sau trebuinţa de cunoaştere (Moraru şi
Dumitrache, 2003, 31-32).
Educaţia pentru sănătate oro-dentară reprezintă procesul de inﬂuenţare pozitivă a comportamentelor indivizilor în sensul păstrării sănătăţii orale şi dezvoltării
unor atitudini pozitive faţă de aceasta. Scopurile ei sunt adoptarea unor practici şi
a unui stil de viaţă sănătos, creşterea stimei de sine şi a calităţii vieţii. Sunt create
oportunităţile pentru schimbarea comportamentelor şi evitarea situaţiilor care
prezintă risc pentru sănătate. Ray Croucher (1993) deﬁneşte educaţia pentru sănătate ca ﬁind „o activitate intensă şi unitară, care pune accentul pe proﬁlaxie şi pe
modiﬁcarea comportamenului pacientului” (apud Moraru şi Dumitrache, 2003, 31).
O altă deﬁniţie a fost dată de Jeﬀ French (1990), care încadrează în conceptul de
educaţie pentru sănătate orice proces planiﬁcat de învăţare referitor la sănătate
S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����

|

101

sau boală, care conduce la o schimbare relativ permanentă în atitudini sau comportament (apud Fleming et al., 2001, 338).
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (1998, 4) a diferenţiat termenii de „educaţie
pentru sănătate” şi „promovarea sănătăţii”. Educaţia pentru sănătate reprezintă
oportunităţile construite special pentru a învăţa, implicând anumite forme de comunicare, menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să dezvolte abilităţi pentru o
mai bună sănătate individuală şi comunitară. Educaţia pentru sănătate nu este doar
un demers de diseminare a informaţiilor, ci şi de motivare, de exersare a abilităţilor
şi de creştere a încrederii în sine, necesare pentru a acţiona în sensul îmbunătăţirii
sănătăţii. Aceasta presupune comunicarea de informaţii privind condiţiile de bază
sociale, economice şi de mediu, care au impact asupra sănătăţii. De asemenea,
sunt prezentaţi factorii de risc, comportamentele de risc şi posibilităţile de folosire a sistemelor de îngrijiri medicale. De aceea, educaţia pentru sănătate poate
demonstra fezabilitatea politică şi posibilităţile organizatorice ale diverselor tipuri
de acţiuni destinate determinanţilor sănătăţii.
Scopurile educaţiei pentru sănătate orală sunt favorizarea adoptării de atitudini sanogene, încurajarea creşterii adresabilităţii către serviciile de medicină
dentară preventivă şi curativă şi, nu în ultimul rând, inﬂuenţarea factorilor decizionali (politici, sociali şi economici) de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi de mediu şi
asigurarea unor relaţii sociale suportive pentru schimbarea şi, mai ales, susţinerea
schimbării comportamentelor (Moraru şi Dumitrache, 2003, 33).
Câteva dintre obiectivele educaţiei pentru sănătatea oro-dentară sunt, conform autoarelor citate: popularizarea cunoştinţelor despre cauzele diferitelor
boli dentare şi modalităţile de prevenire a acestora; necesitatea îngrijirii sistematice a organismului, începând din copilărie; valoarea reală a costului tratamentului curativ în raport cu eﬁcacitatea scăzută a acestuia; învăţarea unor
reguli corecte de igienă dentară şi orală, care vor limita evoluţia afecţiunilor din
sfera stomatologică.
Termenul clasic de „educaţie sanitară” semniﬁcă o acţiune cu caracter predictiv care foloseşte dogme, este abstractă şi autoritară. „Educaţia pentru sănătate”
are caracter participativ, mobilizând toţi actorii comunităţii pentru luarea unei
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decizii privind sănătatea şi presupune o muncă interdisciplinară: implică medici,
asistenţi medicali, sociologi, psihologi, mass media, diverse organizaţii guvernamentale şi non-proﬁt. O altă deosebire constă în modul de formulare a mesajelor.
În cazul educaţiei sanitare, mesajele sunt formulate de medici – specialişti care nu
aparţin grupului-ţintă. Adesea, ele nu sunt adaptate înţelegerii şi nevoilor membrilor comunităţii. Educaţia pentru sănătate se foloseşte de mesaje testate în prealabil, perfect adaptate capacităţii de înţelegere şi necesităţilor publicului-ţintă
(Moraru şi Dumitrache, 2003, 32).
În cadrul lecţiilor de educaţie pentru sănătate organizate în calitate de membru al Catedrei de Sănătate Orală şi Ştiinţe Comportamentale, cât şi în textele redactate pentru diferite publicaţii, posturi de radio şi televiziune am remarcat, de
exemplu, că mulţi medici tineri folosesc termeni de specialitate, fără a-şi pune problema că o persoană care nu a urmat cursurile unei facultăţi de medicină nu îi poate
înţelege. De asemenea, am observat că un practician dentar care deţine cunoştinţe
din domeniul ştiinţelor comunicării va ﬁ capabil să îşi adapteze discursul – pregătit
în prealabil – la întrebările publicului, interesat uneori de cu totul alte probleme
decât cele abordate de specialist. Cu această situaţie m-am confruntat la un seminar pentru părinţi, susţinut în cadrul unei expoziţii în anul 2007, la care am vorbit
despre periajul dentar la copil şi despre utilizarea pastelor de dinţi cu ﬂuor începând
de la vârsta de doi ani. Părinţii, în schimb, au fost foarte interesaţi de administrarea
tabletelor şi soluţiilor cu ﬂuor şi de posibilele efecte adverse ale acestora.
Dacă medicii nu cunosc problemele cu care se confruntă membrii comunităţii
căreia i se adresează, soluţiile oferite nu pot ﬁ puse în practică. De exemplu, într-o
lecţie de educaţie pentru sănătate, organizată în penitenciarul Târgşor în anul
2008, am propus auditoriului metode de igienizare ieftine şi accesibile în condiţii de
detenţie (folosirea periuţei şi pastei de dinţi, clătiri cu soluţii saline), renunţând la
prezentarea altor mijloace proﬁlactice eﬁciente, dar mai costisitoare, care necesitau vizite regulate la medicul dentist (duşuri bucale, ﬂuorizări locale, air-ﬂow).
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Mijloacele de comunicare în masă au devenit o prezenţă constantă în diferite
sectoare ale vieţii sociale, transmiţând informaţii şi realizând conexiuni între oameni, locuri, idei şi evenimente la care, altfel, nu am avea acces. De aceea, începând
cu anii ’40, s-a pus problema „responsabilităţii sociale a presei”. Raportul Comisiei
pentru libertatea presei (Albig, 1947) a subliniat patru funcţii ale sistemului massmedia în democraţie: diseminarea informaţiei, având ca urmare creştrea nivelului
de cunoaştere în rândul populaţiei; interpretarea faptelor, care conduce la cristalizarea opiniilor; exprimarea opiniilor sau semnalarea evenimentelor şi critica
acestora, care conduce la creşterea capacităţii de adaptare a publicului (apud van
Cuilenburg, Scholten şi Noomen, 2004, 255). Harold Lasswell (1948) a aﬁrmat că
presa are trei funcţii majore: de supraveghere a lumii prin relatarea evenimentelor,
de interpretare a acestor evenimente şi de facilitare a integrării sociale a individului (apud Dobrescu şi Bârgăoanu, 2003, 128).
Dennis L. Wilcox, Phillip H. Ault şi Warren K. Agee (1914/1986, 160) consideră
că mass-media comerciale pot furniza canale de transmitere a mesajului şi clasiﬁcă
instrumentele prin care acesta ajunge la public în trei categorii: vorbite, scrise şi
vizuale. Pornind de la această clasiﬁcare, voi enumera şi comenta în continuare
tehnicile clasice şi moderne de diseminare a mesajului sanogen.
1. Mijloace vorbite: discuţiile faţă în faţă, discursurile, interviurile
radio, conferinţele de presă, întâlnirile, zvonurile, casetele audio cu
documentare, relatările; în această categorie putem include şi mijloacele
moderne de stocare a informaţiei audio.
2. Mijloace scrise: ştirile de presă, relatarea de presă, articolele şi
documentarele din presa scrisă, ziarul de intreprindere sau gazeta de
perete, publicaţiile periodice ale organizaţiei, broşuri, rapoarte anuale,
publicitatea corporate, cărţi, e-mail, newsletters, Internet, Intranet.
3. Mijloacele vizuale: ştirea sau reportajul de televiziune, apariţia în
emisiuni TV, casete video şi, mai nou, CD-uri, ﬁlme, clipuri, interviuri
televizate, fotograﬁi, teleconferinţe, graﬁce, picturi.
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Corneliu Amariei (1998, 106) enumeră câteva căi prin care mesajul sanogen
poate ﬁ transmis: prin literatură, conferinţe şi seminarii, demonstraţii, telemarketing, casete video, e-mail. De asemenea, se pot realiza evenimente precum
„Ziua uşilor deschise”, adresate atât pacienţilor proprii, cât şi altor persoane
care doresc să se informeze cu privire la îngrijirile dentare. Consider că aceste
metode sunt accesibilile în special cabinetelor dentare cu mulţi angajaţi, care au
şi un consilier de marketing.
Internetul, precum şi DVD-urile multimedia, combină în prezent cele trei tipuri
de mijloace de comunicare şi, de aceea, reprezintă cea mai eﬁcientă cale de transmitere a mesajului sanogen. Totuşi, în ţara noastră, cea mai mare parte a populaţiei
nu are acces la acest mijloc de comunicare. Datele privind utilizarea Internetului în
România au un caracter estimativ, numărul real al persoanelor care folosesc acest
mijloc de comunicare ﬁind diﬁcil de aﬂat. De aceea, am accesat ultimul raport al
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind
numărul de conexiuni la Internet în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2009. Astfel,
numărul de conexiuni de acces la Internet în bandă largă furnizate la puncte ﬁxe este
de 2,65 milioane, înregistrând o creştere cu 5,7% faţă de luna decembrie a anului
2008. Numărul de conexiuni active la puncte mobile prin abonamente este de 2,19
milioane, iar prin cartele preplătite este de 1,93 milioane. Însumând cele trei valori,
obţinem un număr de 6,77 milioane de conexiuni la Internet, adică o rată de acoperire a populaţiei României de aproximativ 30%. De aceea, în educaţia pentru sănătate
trebuie folosite, cu precădere, canalele media tradiţionale (televiziunea, radio-ul,
presa scrisă) şi celelalte metode de promovare a sănătăţii enumerate anterior.
În anul 2007, Laurie Barclay a realizat un studiu în care părinţii au corespondat cu medicii pediatri prin intermediul e-mailului, când nu era vorba despre o urgenţă medicală sau de o altă situaţie care necesita prezenţa clinicianului. Medicii
au primit, în medie, 1,2 e-mailuri pe zi şi au răspuns într-un interval de aproximativ 24 de ore. Avantajele acestei metode au fost, din perspectiva clinicienilor, o
neimplicare a personalului auxiliar şi o comunicare directă cu părinţii, precum şi
posibilitatea ataşarii la dosarul medical al copilului a e-mailului imprimat. Dezavantajul principal a constat în faptul că nu s-a putut garanta securitatea e-mailuS��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����
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rilor, de aceea părinţii au fost avertizaţi de riscurile transmiterii pe această cale a
unor informaţii medicale conﬁdenţiale. Părinţii, pe de altă parte, au considerat că
această metodă îmbunătăţeşte accesul la medic şi creşte calitatea serviciilor de
sănătate. Şi în România, din ce în ce mai multe clinici şi cabinete dentare particulare utilizează e-mailul, în special pentru programarea pacienţilor. Totuşi, nu s-au
realizat încă studii care să arate în ce măsură se îmbunătăţeşte relaţia cu pacientul
sau dacă această metodă creşte adresabilitatea la cabinetul dentar.
Alegerea canalului de comunicare sau a combinaţiei de mijloace este una dintre cele mai importante etape ale unui program de educaţie pentru sănătate şi, de
aceea, am adaptat criteriile de selecţie a mediilor publicitare pentru a ajunge la
publicul ţintă, a atrage şi menţine atenţia pe tot parcursul comunicării (Niţă, 2003,
113). În primul rând, canalul de comunicare ar trebui ales în funcţie de gradul de
acoperire a publicului ţintă, acesta ﬁind segmentat în prealabil. Dacă ne adresăm,
de exemplu, copiilor, este bine să alegem o publicaţie pentru copii, un post de radio sau o emisiune destinată copiilor. În al doilea rând, este important impactul
comunicării: de exemplu, mijloacele vizuale în educaţia pentru sănătate oro-dentară au un impact mai puternic decât cele auditive. În al treilea rând, ţinem cont de
gradul de accesibilitate pentru publicul ales. Dacă ne adresăm unor persoane cu
educaţie precară, vom evita să folosim fraze complexe şi elaborate, optând pentru o
exprimare simplă şi concisă. În al patrulea rând, este important gradul de audienţă:
dacă dorim să transmitem un mesaj sanogen la un mare număr de oameni, vom
alege un post de televiziune cu acoperire naţională. Costul suportului folosit este
la fel de important, în condiţiile în care orice program preventiv sau campanie de
informare beneﬁciază de un buget limitat. În cel de-al şaselea rând, trebuie evitată
suprapunerea mesajelor în scopul multiplicării audienţei (mesajul nu trebuie difuzat în acelaşi timp pe canale diferite, dar care se adresează aceleiaşi audienţe).
Walter Lippman (1922/1954, 408) consideră că educaţia este principalul mijloc
prin care omul poate căpăta deprinderea de a examina sursele de informaţie şi
de a descoperi eventualele erori şi consideră colectarea de informaţii, alături de
acumularea de cunoştinţe, drept metode prin care studenţii îşi dezvoltă capacitatea de a se adapta la situaţii nefamiliare. Datoria profesorilor este aceea de a-i
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învăţa pe elevi să examineze dacă sursa este primară sau secundară, să recunoască
orice tentativă de persuasiune sau propagandă şi să îşi dezvolte capacitatea de
introspecţie cu privire la imaginile evocate de ceea ce citesc sau observă.
Mă voi opri în continuare asupra importanţei utilizării mijloacelor de comunicare în masă pentru a respecta, într-o societate democratică, dreptul publicului la o
permanentă informare şi la o interpretare corectă a informaţiilor obţinute. Într-un
material care focalizează asupra educaţiei pentru sănătate în privinţa cancerului,
Paul Fleming et al. (2001, 338) analizează cele mai importante canale şi metode de
răspândire a mesajului sanogen. Educaţia pentru sănătate realizată prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă beneﬁciază de avantajul că este transmisă
unui mare număr de destinatari. Adresându-se unui public larg, mesajul educativ
trebuie să răspundă unor nevoi şi să vină în întâmpinarea unor curiozităţi.
Mai mult, studiile efectuate de Herta Herzog (1954/1965, 50-55) asupra
publicului radio au arătat că efectele comunicării de masă sunt cumulative şi se
manifestă pe termen lung. De aceea, orice program de educaţie pentru sănătate
prin intermediul mass-media trebuie planiﬁcat cu o continuitate în timp. Autoarea
a delimitat trei categorii de gratiﬁcaţii pe care ascultătorii le obţin urmărind zilnic
serialele radiofonice: eliminarea tensiunilor emoţionale, evadarea în imaginar şi
obţinerea de sfaturi pentru rezolvarea problemelor personale. Acest ultim aspect
subliniază responsabilitatea pe care o poartă scenariştii şi producătorii, pentru că,
pe lângă funcţia de divertisment, serialele radiofonice au şi o puternică funcţie
educativă. Acelaşi lucru poate ﬁ adus în discuţie, în prezent, referitor la serialele
şi ﬁlmele de televiziune.
Pe primul loc în privinţa impactului asupra publicului ţintă se situează televiziunea, prin programe care sunt accesate la nivel international. Apariţia de seriale cu
subiecte medicale sau inserarea de către scenarişti a unor detalii despre afecţiuni
sau obiceiuri legate de sănătate sunt oportunităţi de a educa populaţia, ultilizând
metode creative (Reese, 1998, apud Fleming et al., 2001, 338). În sălile de aşteptare
ale cabinetelor dentare, existenţa unor medii precum televizorul, video sau DVD
playerul ar putea ﬁ fructiﬁcată prin transmiterea de mesaje sanogene înregistrate
în prealabil. Din păcate, în ţara noastră se produc foarte puţine materiale educaS��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����
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tive, care să poată ﬁ distribuite publicului. Am întâlnit, de exemplu, un CD multimedia pentru copii, „PitiClic, Dinţişor şi Zâna Măseluţă”, produs de Infomedia Pro
(www.soft4kids.ro) şi un CD al companiei Colgate-Palmolive cu ﬁlmul de animaţie
„Călătorie în Împărăţia Dinţişorului”. Medicii dentişti, însă, nu sunt foarte preocupaţi
de folosirea timpului petrecut de pacienţi în sala de aşteptare în scopuri educative.
Revistele, în special cele destinate femeilor, au fost recunoscute ca o sursă de
informaţii referitoare la sănătate într-un studiu realizat de J.R. Kemm şi Ann Close
(1995, apud Fleming et al., 2001, 342). Femeile au un rol-cheie în îngrijirea familiei,
de aceea este important ca revistele să furnizeze informaţii pertinente referitoare
la sănătate. Autorul citează studii realizate de Ron M. Borland, Belinda Hocking et
al. (1991), Rona M. MacKie şi David Hole (1992) şi Martha M. Funnell et al. (1992)
şi aﬁrmă că eﬁcacitatea altor tipuri de materiale tipărite (ﬂuturaşi, broşuri, cărţi)
ar trebui reanalizată şi, dacă acestea se dovedesc utile, ar trebui produse şi distribuite în populaţie. Utilizarea diferitelor obiecte inscripţionate cu mesaje sanogene
sau a reclamelor din sălile de aşteptare ale instituţiilor medicale nu a fost urmată
de schimbări vizibile în atitudini şi comportament (Naidoo şi Wills, 1998, apud
Fleming et al., 2001, 342). Cu toate acestea, metoda este importantă pentru a
întări informaţiile transmise prin alte canale. Publicul ţintă va folosi aceste obiecte
inscripţionate pentru alte scopuri primare, de regulă diferite şi, de aceea, mesajul
sanogen nu va ﬁ în centrul interesului. Cu toate acestea, subiectul va ﬁ stimulat să
devină interesat de mesaj într-un alt context, mai larg.
Studiul lui Paul Fleming et al. (2001, 342) a arătat că publicul ţintă poate primi
mesajul sanogen şi prin intermediul internetului. Site-urile de specialitate pot oferi
informaţii relevante, pot facilita accesul la servicii de specialitate şi pot contracara
erorile generate de comunicările de marketing realizate în scopuri comerciale.
Autorul subliniază nevoia de a realiza programe destinate diferitelor grupuri de
public, atât pentru televiziune, cât şi pentru presa scrisă, care să creeze agenda
publică şi să informeze cu privire la păstrarea sănătăţii.
Se acceptă că procesul comunicării cuprinde un emiţător, un mesaj, un canal,
un receptor, o relaţie între emiţător şi receptor, un efect şi un scop al comunicării.
Procesul de codiﬁcare presupune că mesajul sanogen este tradus de către medic
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într-un limbaj (sau cod) care să poată ﬁ înţeles (decodiﬁcat, re-tradus) de receptor
(pacientul). Feedback-ul este esenţial în ajustarea proceselor de comunicare.
Întrucât transmiterea mesajului mediatic este unidirecţională, neexistând
posibilitatea unui feedback instantaneu, trebuie acordată o atenţie deosebită
codului folosit. Calitatea unui act de comunicare depinde, în mare măsură, de
pertinenţa codului utilizat, care trebuie adaptat la natura informaţiei transmise,
la scopul comunicării şi la caracteristicile publicului ţintă (Abric, 1999/2002, 25).
Codul optim este cel care permite cea mai bună înţelegere a mesajului şi trebuie
elaborat în funcţie de receptor. „Limbajul ştiinţiﬁc, spre deosebire de limbajul
obişnuit, exprimă necesitatea exactităţii în comunicare” (van Cuilenburg, Scholten
şi Noomen, 1991/2004, 159). Totuşi, orice om de ştiinţă trebuie să îşi deﬁnească
termenii cât mai aproape de limbajul sau convenţiile curente.
Pentru a analiza modul în care mesajul sanogen ajunge la audienţă, m-am
bazat pe modelul lui Stuart Hall (1980), formulat în legătură cu televiziunea, dar
posibil de extins şi la celelalte medii (apud McQuail şi Windahl, 1982/2004, 121).
Mesajul este constituit pe baza alegerilor făcute de emiţător (în cazul nostru, medicul) şi este organizat în semne şi simboluri speciﬁce culturii din care acesta face
parte. Mesajul este în aşa fel formulat, încât serveşte scopului de a orienta publicul
către anumite idei, credinţe, puncte de vedere (în cazul nostru, legate de starea
de sănătate oro-dentară). Pe de altă parte, publicul (ascultătorii, pacienţii) rezistă
adesea acestui demers şi interpretează informaţia prin prisma experienţei proprii
şi a culturii de apartenenţă. Aşadar, teoria lui Stuart Hall susţine că semniﬁcaţia
unui mesaj transmis nu corespunde întotdeauna cu ceea ce receptorii înţeleg, în
ciuda sistemelor lingvistice comune.
În demersul educativ prin intermediul mass-media pot apărea, aşadar, diferite bariere care împiedică atingerea scopului comunicării. În procesul de comunicare, o rezistenţă sau o barieră înseamnă orice lucru care reduce ﬁdelitatea
sau eﬁcienţa transferului de mesaj sau îl face să nu ajungă la destinatar (Abric,
1999/2002, 16). Barierele de limbaj pot deriva din diferenţele de pregătire şi
experienţă practică, dar şi din starea emoţională a participanţilor la comunicare.
Cuvintele şi expresiile confuze trebuie evitate în discurs. De asemenea, ideile
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preconcepute referitoare la un subiect (a se vedea concepţiile despre toxicitatea
ﬂuorului induse de presa românească în urmă cu câţiva ani) pot reprezenta obstacole în acceptarea mesajului.

E������� ������ ��������, ����������
� ����������� ����������
Educaţia pentru sănătate reprezintă o componentă importantă a promovării
sănătăţii, domeniu care focalizează asupra determinanţilor sănătăţii, având ca
scop reducerea riscului de îmbolnăvire prin politici şi acţiuni eﬁciente. Organizaţia
Mondială a Sănătăţii consideră că promovarea sănătăţii acolo unde oamenii
trăiesc, muncesc, învaţă sau se joacă este cel mai creativ şi mai eﬁcient mod de a
îmbunătăţi sănătatea şi, ca urmare, calitatea vieţii. În trecut, termenul de „educaţie
pentru sănătate” era folosit pentru a denumi o gamă largă de acţiuni, incluzând
mobilizarea socială. În prezent, pentru aceste activităţi se foloseşte termenul de
„promovarea sănătăţii”.
Educaţia pentru sănătate este parte integrantă a oricărui program preventiv,
indiferent dacă se adresează copiilor, adulţilor sau vârstnicilor. Programul Global
pentru Sănătate Orală al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii se orientează spre
combaterea factorilor de risc comuni bolilor orale şi bolilor generale cronice:
dieta, fumatul, consumul de alcool, igiena deﬁcitară (Watt, 2005, 713). Programul „Healthy People 2010”, de exemplu, încadrează programele educaţionale
între obiectivele sale, alături de creşterea accesului la servicii medicale şi
îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate publică (U.S. Department of Health
and Human Services, 2000, 17).
Un program preventiv poate conţine diferite măsuri, în funcţie de populaţiaţintă. De exemplu, programele destinate copiilor alătură ﬂuorizări locale, igienizare profesională şi sigilarea dinţilor proaspăt erupţi. Clătirile cu soluţii ﬂuorurate,
aplicaţiile locale cu ﬂuor sau utilizarea pastelor de dinţi cu ﬂuor sunt, în prezent,
metodele de elecţie, în detrimentul ﬂuorizării apei potabile, care necesită surse
centralizate de apă, dovada certă că populaţia foloseşte apa centralizată şi nu
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alte surse, posibilitatea economică şi ﬁnanciară de achiziţionare a tehnologiei
şi menţinerea ei în funcţiune (Hanganu şi Dănilă, 2002, 188). Cele mai de succes
programe, însă, au fost acelea în care măsurile proﬁlactice au fost susţinute de
lecţii de educaţie pentru sănătate, repetate la un interval de 3-6 luni. Pe de altă
parte, lecţiile în care sunt prezentate doar informaţii teoretice, nesusţinute prin
demonstraţii practice şi fără implicarea indivizilor, nu au condus la modiﬁcări
esenţiale ale cunoştinţelor şi atitudinilor (Moraru şi Dumitrache, 2003, 65).
Programele preventive pentru vârstnici se orientează către prevenirea şi controlul principalelor afecţiuni la vârsta a treia: pierderea dinţilor, probleme legate
de purtarea protezelor, cariile coronare şi radiculare, boala parodontală, xerostomia (senzatia de gură uscată), leziunile orale precanceroase şi canceroase. Barierele în calea accesului la serviciile de îngrijire orală sunt considerabile în rândul
vârstnicilor din ţările industrializate. În plus, probleme legate de mobilitate sau
de costurile percepute ale tratamentelor fac diﬁcile intervenţiile clinice, în special în cazul vârstnicilor neinstituţionalizaţi. De aceea, reprezentanţii Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii recomandă ca strategie preventivă abordarea comună a factorilor de risc cu scopul de a integra intervenţiile din domeniul sănătăţii orale în
programele preventive generale (Petersen şi Yamamoto, 2005, 87). Un beneﬁciu
al acestei abordări este acela că se concentrează pe îmbunătăţirea condiţiilor de
sănătate pentru întreaga populaţie, dar în special pentru grupurile prezentând un
risc ridicat, cum ar ﬁ adulţii vârstnici, atenuând astfel inegalităţile.
Educaţia pentru sănătatea orală este eﬁcientă şi la pacienţii vârstnici. Un
studiu clinic asupra persoanelor în vârstă suferind de boală parodontală a arătat
că educaţia în scopul modiﬁcării comportamentelor a ajutat pacienţii să îşi îmbunătăţească abilităţile de auto-îngrijire, cum ar ﬁ periajul şi utilizarea aţei dentare,
având ca urmare reducerea sângerării gingivale (Schou, 1995, apud Petersen şi
Yamamoto, 2005, 86). În cadrul unui alt program de sănătate publică realizat în
Danemarca au fost furnizate gratuit îngrijiri dentare complete pensionarilor, ceea
ce a condus la îmbunătăţirea stării de sănătate orală şi a calităţii vieţii în general.
Scopul programului a fost întărirea autonomiei şi capacităţii de autoîngrijire a
persoanelor vârstnice şi dezvoltarea unor atitudini, cunoştinţe şi practici de igienă
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orală. În plus, a crescut adresabilitatea acestora la servicii de medicină dentară
(Petersen şi Nortov, 1994, apud Petersen şi Yamamoto, 2005, 86).
Educaţia pentru sănătate reprezenta o problemă de interes pentru medicii şi
oamenii politici români încă de la începutul secolului trecut. Într-un articol publicat
în Revista de Igienă Socială, Gheorghe Banu (1937, 421) recomandă adoptarea unor
politici preventive care să risipească ignoranţa şi să conducă la constituirea unei
„conştiinţe a igienei sociale”. Academicianul român propune o programă pentru
studenţii facultăţilor de medicină care, pe lângă aspectele teoretice, cuprindea şi
vizite în fabrici, dispensare şi instituţii de asistenţă.
Completând orele de igienă din timpul şcolarizării, aşa-numita „educaţie
a maselor populare” se realiza, în acea perioadă, prin patru căi de comunicare:
orală (conferinţe de popularizare a informaţiilor), scrisă (presă, aﬁşe), prin imagini
artistice şi expoziţii/muzee (Banu, 1937, 433). În acea perioadă, era considerată
oportună existenţa, în ﬁecare unitate administrativă medicală, a unui serviciu
specializat în „propaganda de igienă”. Observ că între educaţie şi propagandă
nu se realizau diferenţe, prin cel de-al doilea termen înţelegându-se răspândirea
cunoştinţelor proﬁlactice în pături cât mai largi ale populaţiei (Banu, 1937, 436).
Mijloacele (canalele) de transmitere a mesajului pot ﬁ: conferinţe pe o anumită temă, cinematograful (ﬁlme destinate unui anumit public), evenimentele
cu scop propagandistic („Săptămâna copilului”, „Săptămâna sănătăţii”), expoziţiile ﬁxe sau ambulante, în trenuri care trec din oraş în oraş. Şi radio-ul poate
ﬁ utilzat pentru diseminarea informaţiilor medicale, un exemplu ﬁind programul „Sănătate prin radio” (Health by radio), desfăşurat în perioada 1921–1939 la
iniţiativa Departamentului pentru Sănătate al statului New York (Mitchell Cooper, 1942/1971, 363).
Ministrul Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale din perioada 1937-1938 mai recomandă
ca lecţiile educative să se desfăşoare (1) în „centre de învăţământ pentru mame”,
(2) în centre sociale amenajate în şcoli, în afara orelor de clasă, (3) prin consultaţii
gratuite de igienă şi (4) prin asociaţii care au ca scop educaţia maselor. Autorul
citat consideră că mesajul trebuie să accentueze aspectele pozitive, frumoase, artistice şi să le evite pe cele lipsite de impact sau care trezesc repulsie (Banu, 1937,
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434). Subiectele trebuiau alese în funcţie de publicul-ţintă (de exemplu, igiena materno-infantilă, bolile sociale, igiena muncii).
Unsprezece ani mai târziu, Clair E. Turner (1948, 8-13) a realizat o analiză a
modelului economic în care familia avea din ce în ce mai puţină responsabilitate,
în timp ce oamenii priveau către stat pentru a obţine ajutor în rezolvarea problemelor. O mare parte a taxelor nu erau la vedere, aşadar individul nu percepea, de
exemplu, modul în care plătea pentru serviciile medicale. Astfel, se vorbea despre „gratuitate”, fără a realiza faptul că populaţia contribuia ﬁnanciar, prin plata
asigurărilor medicale. Guvernul îşi asuma responsabilitatea îngrijirilor şi coordona
vieţile celor care nu erau în măsură să îşi poarte singuri de grijă.
Este, însă, oportună atitudinea paternalistă a statului sau acesta ar trebui să
ofere individului educaţia necesară pentru a-şi purta singur de grijă? Clair E. Turner
(1948, 9) propune înlocuirea termenilor „servicii” cu „educaţie” şi „protecţie guvernamentală” cu „responsabilitate individuală”. Educaţia îi oferă individului mijloacele prin care poate realiza singur anumite acţiuni, în timp ce serviciile ar trebui
să îl ajute în acele aspecte în care nu este capabil să se descurce singur. Serviciile
care intervin într-o măsură mai mare nu fac altceva decât să slăbească individul. În
opinia lui Clair E. Turner, programele de sănătate publică ar trebui să pună accentul
pe educaţia pentru sănătate şi mai puţin pe servicii. Dacă, în primii 18 ani de viaţă,
copiii beneﬁciază de servicii medicale şi dentare gratuite, în cadrul unor programe
de asigurări sociale sau de dispensarizare, aceştia vor învăţa că guvernul este responsabil de îngrijirile individuale.
În prezent, se cunosc două modele pentru asigurarea dispensarizării în medicina dentară: „modelul autoritar” şi „modelul liberal” (Oltean, 1996, 137). În cadrul
„modelului autoritar”, toate etapele sunt asigurate de statul paternalist în mod
democratic sau autoritar, iar indivizii se supun. Printre avantajele acestui model se
numără organizarea centralizată, cuprinderea largă a populaţiei, controlul facil al
activităţii şi rezultatelor. Totuşi, dezavantajele programelor autoritare sunt semniﬁcative: menţinerea stării de sănătate a indivizilor depinde de stat, ei necăpătând
deprinderi sanogene şi autonomie. În plus, personalul sanitar nu are o motivaţie
puternică pentru execuţii de calitate, iar programul este îngreunat de foarte multe
S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����

|

113

etape birocratice. Acest tip de programe este întâlnit în special la dispensarizarea
copiilor de vârstă şcolară, în instituţii de învăţământ. Sistemul scandinav presupune
transportul copiilor în clinici, în timp ce sistemul românesc, iniţiat de Ioan Gall în
1962 şi funcţional până în prezent, implică tratamente în cabinetele şcolare.
„Modelul liberal” implică statul în prevenţia primară, depistarea afecţiunilor
şi atenţionarea părinţilor cu privire la problemele dentare ale copiilor. Decizia
asupra momentului prezentării la medic aparţine însă familiei, iar statul plăteşte
tratamentul, dacă pacientul se prezintă într-un interval de timp prestabilit pentru control. Acest tip de program conduce la responsabilizarea pacienţilor copii şi
la familiarizarea lor cu programele de dispensarizare. Totuşi, nu poate ﬁ realizat
decât în societăţi democratice şi doar însoţit de măsuri preventive. Modelul liberal
împreună cu asigurările de sănătate funcţionează bine pentru populaţia adultă
(Oltean, 1996, 140).
În România, Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi descentralizate şi
reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei (Amariei, 1998, 38).
Astfel, contribuţiile la ﬁnanţarea serviciilor medicale sunt obligatorii atât pentru angajator, cât şi pentru angajat şi se calculează în funcţie de venit, în timp ce persoanele
dezavantajate beneﬁciază de ﬁnanţare publică. Serviciile de medicină dentară sunt
suportate de Casa de Asigurări de Sănătate nelimitat până la 16 ani, de două ori pe
an pentru grupa de vârstă 16–20 de ani şi o dată pe an pentru adulţi (Colegiul Medicilor din Bucureşti, Legea Asigurărilor Sociale de Sănătate nr. 145/1997).
Clair E. Turner (1948, 10) aﬁrma, în urmă cu mai bine de 50 de ani, că programele care implică trimiterea copilului la medic pentru consultaţie şi tratament au
rezultate superioare în timp, comparativ cu tratamentele din şcoli, susţinute de
Asigurările de sănătate. Primul tip de programe dezvoltă responsabilitatea copilului, cel de-al doilea determină acceptarea pasivă a îngrijirilor. De asemenea, autoarea citată propunea responsabilizarea copiilor în privinţa cantităţii, frecvenţei
şi calităţii dietei şi educarea lor în scopul prevenirii bolilor transmisibile. Indiferent
de tipul de afecţiune împotriva căreia acţionăm, programele nu trebuie gândite
ca servicii de sănătate aplicate indivizilor, ci ca acţiuni pe care le pot face ei înşişi
pentru a-şi menţine sau reface starea de sănătate.
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În prezent, în Statele Unite ale Americii, indivizii şi familiile au la dispoziţie
Planuri de sănătate şi „Planuri dentare” (Dental Plans, www.dentalplans.com)
care pot înlocui Asigurările medicale dentare, în care sunt cuprinse toate tratamentele, inclusiv cele ortodontice. De asemenea, pacienţii pot beneﬁcia rapid de
tratamente care, deşi subvenţionate de Asigurările de sănătate, nu pot ﬁ realizate
imediat datorită resurselor limitate, existând liste lungi de aşteptare. Dincolo de
avantajele ﬁnanciare ale abonamentelor dentare, acestea presupun o acţiune
conştientă din partea părinţilor şi, indirect, a copiilor. Părinţii sunt responsabili de
vizitele cu copiii la medicul dentist, spre deosebire de programele autoritare, în
care Asigurările de sănătate oferă tratamente gratuite în cabinetele şcolare.
În ţara noastră există centre medicale care propun pacienţilor diferite tipuri de
abonamente pentru servicii de medicină dentară. Corporaţiile oferă angajaţilor,
prin contract, posibilitatea de a beneﬁcia de tratamente dentare în cadrul acestor
clinici. Aceste servicii nu înlocuiesc Asigurările de Sănătate, dar beneﬁciarii lor pot
avea o mai bună stare de sănătate oro-dentară.
Educaţia pentru sănătate are profunde implicaţii sociale. Întreaga comunitate,
inclusiv şcolile, ia parte la rezolvarea problemelor medicale, acesta ﬁind un proces
democratic şi social. Educaţia pentru sănătate trebuie să includă experienţe de
învăţare planiﬁcată, prin care copilul intră în contact cu serviciile de sănătate şi
de control al bolilor transmisibile. Întregul program al copilului trebuie să includă
aceste experienţe. Nu este suﬁcient să îl învăţăm teoretic despre importanţa
igienei, ci el trebuie să experimenteze în afara clasei şi să îşi formeze propriile obiceiuri legate de igienă. Aşadar, educaţia trebuie să ﬁe permanentă: la şcoală, în
familie şi în viaţa de zi cu zi a comunităţii din care face parte.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca, în cadrul programelor preventive, accentul să cadă pe eliminarea factorilor de risc comuni bolilor dentare
şi afecţiunilor generale: dieta, fumatul, consumul de alcool, igiena deﬁcitară. În
acest context, aşadar, programele nu trebuie gândite ca servicii de sănătate aplicate indivizilor, ci ca acţiuni pe care le pot face ei înşişi pentru a-şi menţine sau
reface starea de sănătate, indiferent de afecţiunea împotriva căreia acţionăm.
Educaţia pentru sănătate are un rol de bază în transferul centrului de greutate de
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la atitudinea paternalistă a statului în privinţa îngrijirilor dentare la responsabilitatea individuală faţă de propria sănătate. În procesul luării deciziilor, educaţia
pentru sănătate mobilizează specialişti din mai multe ramuri ale societăţii: medici,
asistenţi medicali, sociologi, psihologi, mass-media, organizaţii guvernamentale
şi non-proﬁt.
De la expunerea la mesajul persuasiv/educativ până la schimbarea comportamentului, publicul-ţintă (consumatorul, pacientul) trece prin mai multe etape, în
funcţie de tipul de mesaj, de timpul în care este expus la campanie şi de etapele
în care este procesată informaţia. Repetarea mesajelor este esenţială pentru ﬁxarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor. Utilizarea mijloacelor de comunicare în masă este importantă pentru că informaţia este transmisă unui mare
număr de destinatari, dar şi datorită impactului pe care media, în special cele vizuale, îl au în crearea agendei publice.
Indiferent de canalul utilizat în scopul educaţiei pentru sănătate, limbajul
este esenţial pentru realizarea comunicării persuasive. Medicul dentist implicat
în educaţia pentru sănătate trebuie să „traducă” mesajul sanogen într-un limbaj
pe care pacientul (receptorul) să îl poată decodiﬁca. Utilizarea limbajului ştiinţiﬁc,
fără a ﬁ ulterior explicat în limbaj comun, conduce la confuzii în rândul publicului şi
la imposibilitatea însuşirii sau acceptării informaţiilor transmise.
Pentru ca educaţia să îşi atingă scopul (să producă schimbări de atitudine şi
comportament), este necesară dobândirea unor cunoştinţe privind strategiile de
persuasiune bazate pe intensiﬁcarea propriilor puncte tari, intensiﬁcarea punctelor
slabe ale adversarului, minimalizarea propriilor vulnerabilităţi şi minimalizarea
punctelor de rezistenţă ale părţii opuse. Utilizarea umorului are un efect puternic
asupra procesului persuasiv. Cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor lingvistice în
comunicare (prezentate în Capitolul 1) contribuie la captarea atenţiei publicului,
receptarea mesajului, înţelegerea semniﬁcaţiei acestuia, facilitând acceptarea lui
şi implicarea afectivă faţă de ideea, produsul, serviciul sau comportamentul promovat în campania de educaţie pentru sănătate.
Medicul dentist reprezintă o sursă primară de informaţie privind sănătatea orală
şi, de aceea, trebuie să îşi exerseze abilitatea de a comunica eﬁcient, astfel încât pa116
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cientul să accepte şi să realizeze o schimbare în stilul de viaţă, care să conducă la
îmbunătăţirea stării de sănătate şi la o creştere semniﬁcativă a calităţii vieţii.

E������ ���� ������� �� ��������
������ ��������
Educaţia pentru sănătate reprezintă un demers persuasiv, deoarece urmăreşte
să schimbe atitudinile şi comportamentele receptorilor. De aceea, este important ca
persoana care comunică informaţiile sanogene să ﬁe responsabilă, să aibă pregătire
în domeniul medical, să se aﬂe în slujba umanităţii şi, în particular, a comunităţii în
faţa căreia îşi manifestă autoritatea de expert. Etica discursului se fundamentează
pe respectul audienţei, responsabilitatea cunoştinţelor despre subiect, acurateţe şi
obiectivitate în comunicarea informaţiei şi atenţie la posibilele consecinţe ale discursului (Osborn şi Osborn, 1988, apud Moraru şi Dumitrache, 2003, 67).
Educaţia pentru sănătate este o activitate planiﬁcată şi structurată, având în
vedere obiectivele pe care dorim să le atingem. Un program preventiv, la fel ca şi
o lecţie de educaţie pentru sănătate, trebuie să respecte anumite etape care se
condiţionează reciproc şi care, uneori, se întrepătrund. Am adaptat mai jos etapele
planului unei campanii de relaţii publice propus de Cristina Coman (2001, 81-112)
la lecţia de educaţie pentru sănătate, autoare care aﬁrmă că formula de clasiﬁcare
a etapelor pe care a propus-o sintetizează diferitele modele din literatura de specialitate şi poate ﬁ adaptată la mai multe tipuri de campanii:
1. Deﬁnirea problemelor. Prin termenul „problemă”, sunt desemnate acele
situaţii nefavorabile care ar putea afecta organizaţia sau comunitatea (de exemplu, scăderea numărului de pacienţi ai cabinetului dentar, creşterea indicelui de
carie la copiii şcolari, imaginea generatoare de anxietate a medicului dentist în
conştiinţa colectivă). De asemenea, pot ﬁ semnalate oportunităţi în dezvoltarea
organizaţiei sau de popularizare a unor informaţii în rândul populaţiei (de exemplu, introducerea unui program de ﬂuorizare în comunităţile şcolare sau stimularea vizitelor bianuale la medic).
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2. Analiza situaţiei. Recunoaşterea existenţei unei probleme nu este suﬁcientă,
ﬁind necesară analiza cauzelor, precum şi a modalităţilor de eliminare sau simpliﬁcare a ei. În urma analizei, se poate realiza un „dosar de lucru” care cuprinde:
a. Factorii interni: persoanele reprezentative pentru organizaţie, istoricul
acţiunilor desfăşurate, atitudinile şi practicile de comunicare pe tema
respectivă. De exemplu, dacă ne propunem să realizăm o lecţie de
educaţie pentru sănătate într-o şcoală, vom analiza care este cea
mai potrivită persoană pentru relaţionarea cu elevii, ce mesaje pot ﬁ
transmise, în ce formă pot ﬁ prezentate aceste mesaje şi ce recompense
pot ﬁ oferite participanţilor la program.
b. Factorii externi, care ţin de publicul-ţintă: cine sunt, care sunt interesele
lor, cât sunt de implicaţi în această situaţie, care sunt sursele lor de
informare cu privire la subiectul abordat. În cazul lecţiei de educaţie
pentru sănătate, va trebui să cunoaştem vârsta copiilor, în funcţie de
care vom aprecia nivelul dezvoltării ﬁzice şi psihosociale. Vom dori să
aﬂăm care este mediul din care provin aceşti copii şi care sunt sursele
lor de informare cu privire la sănătatea orală. De asemenea, vom culege
informaţii cu privire la conţinutul, forma şi durata celorlalte programe de
promovare a sănătăţii derulate în şcoala respectivă.
c. Pe baza factorilor interni şi externi, se poate realiza o evaluare a situaţiei
de tip SWOT, care evidenţiază punctele tari (strengths) ale organizaţiei/
proiectului, punctele slabe (weaknesses), împrejurările favorabile sau
oportunităţile din mediu (opportunities) şi ameninţările cu care se
confruntă (threats).
3. Stabilirea obiectivelor. Dacă problema cu care ne confruntăm este bine
deﬁnită, atunci această etapă decurge ﬁresc. După Dennis L. Wilcox, Phillip H. Ault
şi Warren K. Agee (1914/1986, 172), obiectivele unei campanii pot ﬁ informaţionale
(care comunică date despre produs sau eveniment) şi motivaţionale (care urmăresc
o schimbare de atitudini şi acţiuni).
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O altă clasiﬁcare deosebeşte obiectivele de producţie, care se referă la realizarea unor acţiuni speciﬁce – de exemplu, distribuirea unor mostre de pastă de
dinţi într-o şcoală – de obiectivele de impact, care pot ﬁ informaţionale (când se
urmăreşte popularizarea unui eveniment), atitudinale (urmăresc modiﬁcarea atitudinilor) şi comportamentale (încurajează schimbarea comportamentelor). De
exemplu, o lecţie de educaţie pentru sănătate poate urmări informarea cu privire
la rolul dietei în apariţia cariilor dentare, poate dori modiﬁcarea atitudinilor faţă
de alimentele bogate în glucide simple şi poate urmări reducerea consumului de
prăjituri, caramele şi sucuri carbogazoase.
4. Identiﬁcarea categoriilor de public-ţintă este o etapă importantă, pentru că mesajul şi canalele de transmitere a acestuia vor ﬁ determinate de vârsta,
educaţia, statusul socio-economic, grupul de apartenenţă, valorile, cultura din
care fac parte receptorii.
5. Stabilirea strategiilor capabile să asigure realizarea obiectivelor propuse.
Aceste strategii au fost clasiﬁcate de Robert Kendall (1992/1996, 215-216) astfel:
a. Inactivitatea strategică;
b. Activităţi de diseminare a informaţiei (programe de informare publică,
apariţii în presă, conferinţe de presă etc.);
c. Organizarea de evenimente (ceremonii, lansări de acţiuni, acte de
caritate, concursuri);
d. Activităţi promoţionale (acţiuni de marketing, expoziţii, testări de
produse, dramatizări, strângeri de fonduri, acţiuni civice);
e. Activităţi organizaţionale (conferinţe, convenţii, seminarii, negocieri).
După ce strategia a fost aleasă şi veriﬁcată, se stabileşte planul de comunicare, calendarul campaniei şi bugetul.
6. Stabilirea tacticilor care materializează strategiile alese: evenimentele
speciale, media controlate (newsletters, scrisori, broşuri, site-uri de internet) şi
media necontrolate (agenţiile de presă, televiziunile, posturile de radio şi presa
scrisă, tipărită şi online)
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Obiectiv: Conştientizarea problemei de sănătate
Metode posibile:
- articole în ziare locale;
- expoziţii pe tema alimentaţiei sănătoase şi
controlului masei corporale, cu posibilitatea
măsurării greutăţii; calcularea indicelui de masă
corporală; informaţii despre activitatea fizică şi
demonstraţii de preparare sănătoasă a alimentelor;
- postere pe teme nutriţionale, expuse în centrele de
sănătate;
- programe la posturile de radio locale.
Obiectiv: Schimbarea socială

Obiectiv: Cunoaşterea

Metode posibile:
- Lucrul cu părinţii şi profesorii în vederea
introducerii alimentelor sănătoase în chioşcurile de
lângă şcoli;
- Lucrul cu reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate
Publică pentru introducerea unor alimente mai
sărace în carbohidraţi şi mai bogate în fibre în
meniul spitalelor;
- Lobby pe lângă producătorii de alimente pentru a
da informaţii mai detaliate pe etichetele
produselor.

Metode posibile:
- Lecţii de nutriţie ca parte a curiculei şcolare, în
orele de educaţie pentru sănătate;
- Sfaturi şi ajutor pentru pacienţi în cabinete şi
clinici din partea personalului specializat;
- Discuţii referitoare la nutriţie în diferite grupuri
existente în comunitatea-ţintă.

Promovarea
alimentaţiei sănătoase
Obiectiv: Modificarea comportamentului
Metode posibile:
- Grupuri de lucru şi susţinere pentru alimentaţie
sănătoasă şi controlul greutăţii;
- Susţinere individuală pentru pacienţii cu diete
speciale;
- Grupuri şi cluburi de bucătărie pentru dezvoltarea
abilităţii de a prepara mâncăruri sănătoase şi pentru
creşterea încrederii în forţele proprii;
- Reţete şi idei pentru gustarea de la şcoală.

Obiectiv: Conştientizare, schimbarea atitudinilor şi
comportamentelor
Metode posibile:
- Grupuri informale de educaţie prenatală a viitorilor
părinţi şi grupuri pentru pensionari;
- Lucrul individual cu clienţi care doresc fie să scadă
în greutate, fie să reducă sarea din alimentaţie sau
să mărească ingestia de fibre.

Fig. 2.1. Obiective şi metode de promovare a alimentaţiei sănătoase (apud Ewles şi
Simnett, 1992, 92)

7. Fixarea calendarului de lucru şi reprezentarea lui graﬁcă, într-un tabel.
8. Stabilirea bugetului şi evaluarea necesităţii strângerii de fonduri şi
atragerii de sponsori.
9. Stabilirea procedurilor de evaluare a obiectivelor informaţionale (expunerea, înţelegerea şi internalizarea mesajului), a celor atitudinale şi comporta120
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mentale şi evaluarea eﬁcacităţii distribuţiei mesajelor în diferitele canale media
(Hendrix, 1995, apud Coman, 2001, 111).
Linda Ewles şi Ina Simnett (1992, 83-120) au stabilit şapte etape de realizare
a unui program de promovare a sănătăţii, care se suprapun parţial pe planul unei
campanii de relaţii publice:
a. Identiﬁcarea necesităţilor şi priorităţilor.
b. Stabilirea scopului şi obiectivelor. În educaţia pentru sănătate, un
obiectiv poate ﬁ schimbarea atitudinilor şi comportamentelor indivizilor
faţă de sănătate, dar şi îmbunătăţirea politicilor sociale (de exemplu,
introducerea unei legi care interzice fumatul în birou, la locul de muncă)
sau chiar a procesului educativ (de exemplu, traducerea mesajelor
sanogene în limbile minorităţilor naţionale).
c. Stabilirea celei mai eﬁciente metode de atingere a scopurilor şi
obiectivelor. Autoarele citate au exempliﬁcat relaţia dintre obiective şi
metode în ﬁgura 2.1.
d. Identiﬁcarea resurselor: sunt luate în calcul resursele proprii şi persoanele
care pot colabora la realizarea programului, publicul ţintă, politicile
sociale, facilităţile şi serviciile existente.
e. Planiﬁcarea metodelor de evaluare: ce a acumulat publicul-ţintă în
urma programului şi în ce mod s-au obţinut aceste rezultate? Evaluarea
activităţii va conduce la o îmbunătăţire a programelor de promovare a
sănătăţii.
f. Stabilirea planului de acţiune şi a calendarului desfăşurării etapelor.
g. Start! Implementarea programului.
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Teoriile şi modelele schimbării atitudinale şi modul în care ele contribuie la
adoptarea de comportamente sanogene sunt permanent în atenţia educatorilor
şi cercetătorilor din domeniul sănătăţii. Voi prezenta în continuare câteva modele
şi metamodele ale comportamentului sanogen, derivate din teoriile psihosociologice discutate în Capitolul 1 şi aplicate la medicina dentară, pornind de la sinteza
realizată de Anne J. Søgaard (1993, 31-48).
1. Modelul Yale. Modelele elaborate în cadrul Programului de comunicare şi
schimbare a atitudinilor de la Universitatea Yale – prezentate pe larg în primul capitol – au fost aplicate în domeniu sănătăţii de către Irving Janis şi Seymour Feshbach (1953, apud Boncu, Ilin şi Sulea, 2007, 76). Cei doi cercetători au folosit un mesaj capabil să producă frică pentru a-i determina pe studenţi să îşi îmbunătăţească
igiena orală, pornind de la ipoteza că, în urma comunicării, subiecţii vor avea o
stare de tensiune emoţională neplăcută pe care vor dori să o înlăture.
Astfel, studenţii au fost împărţiţi în patru grupuri corespunzătoare a patru
condiţii experimentale. În condiţia „frică mare”, li s-au arătat imagini cu afecţiuni
grave şi s-a accentuat pe consecinţele dureroase ale unei igiene nesatisfăcătoare.
Grupului expus la mesaje care provocau „frică moderată” i s-a vorbit într-o manieră
mai impersonală şi i s-au arătat imagini mai puţin înspăimântătoare. În condiţia
„frică minimă”, studenţii primeau puţine informaţii care ar ﬁ putut genera frica
şi priveau radiograﬁi şi diagrame. Grupului de control i-au fost oferite informaţii
nerelevante pentru sănătatea orală (structura ochiului).
Pentru a vedea rezultatele expunerii la mesaje, au fost comparate rapoartele
subiecţilor cu privire la igiena orală înainte de experiment şi la o săptămână după.
Grupul expus mesajului care producea „frică mare” au considerat că au primit insuﬁciente informaţii privind prevenirea afecţiunilor prezentate şi au avut schimbări
minime în comportament. În schimb, în grupul aﬂat în condiţia „frică minimă”, au
fost înregistrate cele mai mare modiﬁcări comportamentale. Irving Janis şi Sey122
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mour Feshbach au concluzionat că mesajul care avea capacitatea de a stârni frica
nu a fost mai eﬁcient în producerea schimbărilor de comportament.
Continuând aceste cercetări, Richard I Evans et al. (1970, 221) au folosit, pe
lângă mesajele care produceau teama, şi conţinuturi pozitive, optimiste, pentru
a schimba comportamentul faţă de igiena dentară. În studiul lor, ei au creat cinci
situaţii: (1) frică mare, (2) frică redusă şi (3) mesaj pozitiv, toate trei urmate de
acelaşi set de recomandări, (4) recomandări şi (5) recomandări mult mai elaborate comparativ cu primele patru condiţii. Gradul de igienă era, apoi, evaluat
prin colorarea plăcii microbiene de către un specialist care nu ştia în ce situaţie
experimentală se aﬂase subiectul.
Rezultatele acestui studiu au arătat că mesajul care a produs frică foarte mare
a condus la o intensiﬁcare a periajelor dentare, dar care nu a fost urmată de un
nivel mai bun de igienă orală, ﬁind vorba despre complezenţă. În schimb, subiecţii
din grupurile expuse la mesaj pozitiv urmat de recomandări sau la recomandări şi
mesaje detaliate au avut valori ale indicelui de placă mult mai mici, ceea ce indică o
înţelegere şi acceptare a informaţiilor din timpul experimentului. Aşadar, datorită
apariţiei fenomenului de complezenţă, pentru a veriﬁca efectele comunicării în
sănătatea orală, sunt necesare și evaluări clinice obiective.
2. Locul controlului faţă de propria sănătate și eﬁcienţa personală. Această
abordare a locului controlului (Rotter, Chance şi Phares, 1972) evaluează în ce
măsură oamenii cred că sănătatea le este inﬂuenţată de propriul comportament
(control intern) sau de cauze exterioare (controlul altor persoane cu putere asupra
indiviului sau şansa). Locul controlului este un concept asemănător cu eﬁcienţa
personală (self-eﬃcacy), termen propus de Albert Bandura (1977, apud Syrjälä,
2006, 203), cu observaţia că acesta din urmă se referă la capacitatea individului
de a rezolva o situaţie speciﬁcă legată de sănătate, în timp ce primul reprezintă
o percepţie generalizatoare despre cine controlează propria sănătate (apud
Søgaard, 1993, 31).
Percepţia eﬁcienţei personale inﬂuenţează aderenţa la tratament, precum și obiceiurile sanogene legate de cavitatea orală. De aceea se urmărește
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îmbunătăţirea acesteia prin experienţe dentare pozitive, urmate de o mai bună
sănătate orală, prin susţinerea oferită de medicul dentist, prin interiorizarea unor
modele comportamentale sanogene încă din copilărie și prin dezvoltarea abilităţii
de a face faţă unor situaţii neplăcute în cabinetul dentar (Syrjälä, 2006, 206). Medicul dentist poate contribui la îmbunătăţirea percepţiei eﬁcienţei personale prin
câteva acţiuni care pot avea loc în timpul tratamentului dentar, propuse de AnnaMaija Syrjälä (2006, 210):
a. Oferiţi informaţii privind sănătatea orală
b. Încurajaţi pacientul și oferiţi-i suportul pentru a-și dezvolta abilităţile de
autoîngrijire dentară la domiciliu
c. Prezentaţi modele de comportament sanogen
d. Creati o atmosferă liniștită, plăcută în timpul vizitelor dentare, pentru a
diminua emoţiile negative ale pacientului
e. Ajutaţi pacientul să își descopere propriile competenţe de a rezolva
problemele dentare și să ia o decizie cu privire la schimbările comportamentale pe care le poate face.
3. Modelul difuzării inovaţiei (Rogers şi Shoemaker, 1971; Rogers, 1983), are
la bază rapiditatea cu care diferiţi indivizi traversează cinci etape: cunoaşterea,
interesul, încercarea, decizia şi adoptarea comportamentului. Din această
perspectivă, indivizii se împart în cinci categorii: (1) inovatori, care aparţin clasei de
mijloc, aventuroşi, cautând permanent informaţii referitoare la idei noi; (2) adoptatori timpurii, membri respectaţi ai sistemului social; (3) majoritatea timpurie,
formată din indivizi care adoptă noutatea înaintea altora; (4) majoritatea târzie,
având un nivel scăzut de status socio-economic şi inﬂuenţă socială; (5) retrograzii sunt ultimii care adoptă schimbarea şi, de regulă, sunt izolaţi faţă de reţelele
tradiţionale de socializare.
Primele trei categorii aleg noul comportament ca urmare a unui proces cognitiv legat de costurile şi beneﬁciile inovaţiei, în timp ce marea masă asimilează
idei noi datorită inﬂuenţei sociale. Acest model ia în considerare şi variabila
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„timp” în procesul de schimbare a comportamentelor, indiferent ce „mesaj” este
recepţionat de publicul-ţintă. Este un model asemănător ipotezei „comunicarea
în două trepte” (Katz şi Lazarsfeld, 1955), care aﬁrmă că noile idei sunt înţelese,
adoptate şi, ulterior, transmise în rândul populaţiei prin liderii de opinie (apud
Søgaard, 1993, 35, 36).
4. Modelul „marketingul social” constă în utilizarea tehnicilor marketingului
comercial pentru a promova adoptarea unui comportament care va îmbunătăţi
sănătatea sau bunăstarea publicului-ţintă sau a societăţii ca întreg (Weinreich,
1999, apud Tufănaru, 2004, 15). A fost folosit, de exemplu, pentru a creşte consumul de legume şi fructe, pentru a scădea consumul de grăsimi saturate şi pentru
a creşte utilizarea serviciilor medicale.
5. Modelul convingerilor sanogene (Rosenstock, 1966; Becker, 1974; Becker
şi Maiman, 1975; Janz şi Becker, 1984, apud Søgaard, 1993, 37) lansează ipoteza că
decizia de a acţiona în sensul modiﬁcării unui factor de risc pentru sănătate este
luată doar dacă individul este pregătit psihoogic pentru aceasta: el se consideră susceptibil la aceşti factori de risc şi îi percepe ca ﬁind ameninţători; crede că acţiunea
respectivă va scădea susceptibilitatea lui de a contacta boala; percepe costul psihologic pentru realizarea acţiunii ca ﬁind justiﬁcat de beneﬁciile pentru sănătate.
Ulterior, în acest model a fost introdusă şi eﬁcienţa personală (Rosenstock, Strecher
şi Becker, 1988). Cu toate că acesta este unul dintre cele mai citate modele, el nu
explică pe deplin toţi factorii implicaţi în adoptarea unui comportament beneﬁc.
6. Teoria protecţie-motivaţie (Rogers, 1983, apud Hanganu şi Dănilă, 2002,
265) adaugă conceptul de eﬁcacitate (convingerea că o anumită măsură preventivă
poate ﬁ eﬁcace). Eﬁcienţa personală se manifestă prin convingerea individului că
poate realiza cu succes anumite acţiuni (de exemplu, să renunţe la un obicei nociv
pentru sănătate). Teoria protecţie-motivaţie se referă la motivaţia de a lua parte la
o acţiune pentru protecţia sănătăţii. Probabilitatea ca schimbarea să ﬁe realizată
depinde de o serie de factori intrinseci sau extrinseci. De exemplu, probabilitatea
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continuării consumului de dulciuri (obicei dăunător sănătăţii orale) creşte datorită
beneﬁciilor intrinseci (plăcerea gustativă) şi extrinseci (aprobarea celor din jur). Factorii care scad probabilitatea continuării acestui tip de alimentaţie şi care generează
schimbarea sunt credinţele privind impactul pe care caria dentară, favorizată de
consumul de glucide, îl are asupra sănătăţii generale. Costurile schimbării ţin de diﬁcultatea de a rezista tentaţiei şi de efortul găsirii unor înlocuitori pentru dulciuri.
7. Modelul „acţiunea pentru menţinerea sănătăţii” (Tones, 1987; Tones, Tilford
și Robinson, 1990) serveşte ca fundament teoretic pentru cercetarea diverşilor factori care guvernează deciziile în vederea menţinerii sănătăţii: cunoaştere, credinţe,
valori, atitudini, tendinţe şi presiuni normative, căutând să arate cum sunt acestea
asociate cu intenţiile comportamentale. Modelul focalizează pe o acţiune singulară,
speciﬁcă (de exemplu, pe vizita bianuală la medicul dentist pentru control).
8. Teoria „spirala tăcerii” (Noelle-Neumann, 2001/2004, 25) accentuează importanţa canalelor de comunicare în masă, care au o asemenea inﬂuenţă, încât
publicul percepe o anumită poziţie ca ﬁind susţinută de majoritatea unei comunităţi. În această situaţie, este foarte puţin probabil ca persoanele care se opun
să-şi exprime opinia, pentru că se instalează teama de izolare socială. Pe de altă
parte, este mult mai probabil ca aceia care sunt în favoarea situaţiei să-şi exprime
părerea şi să o susţină, având drept consecinţă o spiralizare care favorizează opinia
respectivă, transformând-o într-o normă a comunităţii.
Cercetătorii din domeniul sănătăţii au încercat să grupeze mai multe teorii şi
modele şi să găsească numitorul lor comun. Voi prezenta, în cele ce urmează, câteva
metamodele relevante pentru schimbarea comportamentelor şi adoptarea unui stil
de viaţă sanogen, aşa cum au fost ele grupate de Anne J. Søgaard (1993, 50-54).
Analizînd 14 modele empirice, K. Michael Cummings, Marshall H. Becker şi
Maria C. Maile (1980) au identiﬁcat şase factori comuni de predictibilitate a comportamentului în favoarea sănătăţii: accesibilitatea la serviciile de sănătate, atitudinea faţă de îngrijirea sănătăţii, percepţia simptomelor bolii şi a ameninţării
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reprezentate de acestea, caracteristicile reţelei sociale din care face parte individul, cunoştinţele cu privire la boli şi caracteristicile demograﬁce.
Modelul propus de Mary W. Kersell şi John H. Milsum (1985) integrează factori
psihologici, psihosociali, sociali şi de mediu într-un model sistemic structurat pe
patru nivele: condiţii antecedente externe (moştenirea genetică şi mediul sociocultural de provenienţă), condiţii antecedente personale (dinamica demograﬁcă şi
medicală personală, socializarea), condiţii psihologice şi sociale (percepţia sinelui,
a inﬂuenţei sociale, a stării de sănătate şi a factorilor din mediu care inﬂuenţează
starea de sănătate) şi condiţii comportamentale (procesul de formare a intenţiilor,
abilităţile şi obiceiurile comportamentale).
Modelul transteoretic (Prochaska et al., 1994, apud Hanganu şi Dănilă, 2002,
271) focalizează asupra intenţiei şi a motivaţiei de a face o anumită acţiune. Individul traversează cinci etape în procesul de modiﬁcare a comportamentelor:
preintenţia, intenţia, pregătirea, acţiunea şi menţinerea sau prevenirea recidivei.
A aﬂa în ce etapă se aﬂă pacientul este un prim pas în a-l asista şi susţine în schimbarea stilului de viaţă.
Cele mai multe modele pleacă de la prezumţia că acţiunea se bazează pe un
proces raţional. Totuşi, multe dintre comportamentele cu impact asupra sănătăţii
nu sunt realizate datorită implicaţiilor lor (Hunt şi Martin, 1988). Modiﬁcarea comportamentului este adesea iniţiată de o persoană în momentul în care contextul
se schimbă şi vechea rutină devine o problemă (de exemplu, când un fumător se
mută în aceeaşi locuinţă cu un nefumător). Zeev Ben-Sira (1991) diferenţiază tipurile de comportament în funcţie de efortul necesar pentru realizarea lor. În opinia
autorului citat, sănătatea nu este recompensa cea mai importantă şi frecventă,
aşteptată în urma modiﬁcării comportamentelor. Alţi factori, precum înfăţişarea
exterioară, de exemplu, au o greutate mai mare în motivarea pentru schimbare.
Modelul promovării sănătăţii (Kar, 1983-1984) porneşte de la premisa că, la
populaţiile cu statusuri sociodemograﬁc şi biologic comparabile, comportamentul
faţă de sănătate depinde de cinci factori intrapsihici şi externi: intenţiile comportamentale, suportul social, accesibilitatea la mijloacele necesare acţiunii, autonomia personală şi situaţiile în care au loc acţiunile.
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Modelul acţiunii pentru sănătatea orală (Hølund, 1991) are la bază teoria
învăţării sociale, teoria procesării informaţiei şi jocul de rol. Ulla Hølund a folosit
acest model pentru modiﬁcarea comportamentelor adolescenţilor referitoare la
dietă. Cel mai important predictor al acestui comportament este consumul anterior de zahăr, celelalte variabile – cognitive (cunoştinţele şi credinţele), afective
(atitudinile) şi de mediu (statusul socioeconomic, genul) nu au adus explicaţii privind acest comportament. Programul de intervenţie imaginat de scriitoarea citată
a cuprins „învăţare prin predare”: copii de 14 ani au prezentat informaţii despre
zahăr în faţa unor copii de 11 ani. Aşadar, comportamentele alimentare sunt complexe şi nu pot ﬁ explicate doar prin modele cognitive. Un alt model referitor la
sănătatea orală (Faresjö et al., 1981) ia în considerare (1) cadrul general – aspecte
biologice, structurale precum ﬂuorul şi cadrul social, în care un rol important este
ocupat de organizarea serviciilor dentare – şi (2) componente individuale materiale (status socio-economic, educaţie), social-politice (utilizarea serviciilor medicale
dentare), mentale (cunoştinţe şi atitudini) şi ﬁzice (sex, vârstă).
Ultimul macromodel prezentat de Anne J. Søgaard (1993, 54) este cel elaborat
de Leif Edvard Aarø şi Magne Nylenna (1987), care înglobează aspectele cognitive,
atitudinile şi credinţele, precum şi relaţiile pe orizontală dintre ele, într-un tablou
amplu care ţine cont atât de caracteristicile individuale şi de procesele intrapsihice,
cât şi de aspecte precum climatul opiniilor, normele sociale şi comportamentale.
Comportamentul este înglobat între aceste „blocuri” de variabile, iar sănătatea
este consecinţa tuturor acestor factori. Între elementele modelului se realizează
un permanent feedback (Figura 2.2.).
Indiferent ce model sau combinaţie de modele se foloseşte ca premisă teoretică
în educaţia pentru sănătate, este important să privim individul ca ﬁind înconjurat
de o mulţime de factori interni şi externi, strâns corelaţi, care inﬂuenţează comportamentul. Unii dintre aceştia sunt intrapsihici, unii se aﬂă în reţeaua socială formală
sau în cea informală, în timp ce alţii sunt parte din structura comunităţii ca întreg.
De aceea, orice discuţie despre schimbarea atitudinilor faţă de sănătate şi
despre comportamentul sanogen ar trebui analizată pe fundalul tendinţelor din
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3
Educaţia pentru sănătate

Cunoştinţe

Climatul opiniilor

Credinţe

Normele sociale

Atitudini

Normele comportamentale

Comportament

Sănătate
Fig. 2.2. Macromodelul comportamentului sanogen (Aarø şi Nylenna, 1987, apud Søgaard, 1993, 54)

mediu care îl predispun pe individ la obiceiuri nesănătoase. Dincolo de alegerea
personală, există o serie de factori politici, economici, sociali şi culturali care trebuie discutaţi. Pentru înţelegerea procesului de schimbare a atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătate este necesară înţelegerea şi asimilarea tuturor
acestor modele, aparţinând mai multor discipline sociale, care se dovedesc complementare şi pot crea o imagine complexă a fenomenului studiat.
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Două cercări personale privind
sănătatea orală
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Î

n peridoada 2001-2005 am realizat o rubrică de medicină dentară, „Periuţa

de dinţi”, difuzată săptămânal la postul de radio „Vocea Speranţei” din Bucureşti
(94.2 FM). Ca medic dentist şi absolventă a unui Curs Postuniversitar de Jurnalism,
am planiﬁcat temele şi am editat textele, apoi le-am înregistrat şi am coordonat
prelucrarea lor şi introducerea efectelor speciale.
Fiecare rubrică avea o durată de trei până la cinci minute şi aborda un singur subiect, folosind limbajul comun sau explicând termenii ştiinţiﬁci folosiţi.
Am început prin prezentarea anatomiei şi ﬁziologiei cavităţii orale (structura
dintelui, funcţiile aparatului dento-maxilar), apoi am abordat teme din domeniul
proﬁlaxiei dentare (mijloacele de igienizare, metodele de ﬂuorizare, sigilarea),
discutând în cea de-a treia etapă despre bolile dentare şi tratamentele acestora
(caria şi complicaţiile ei, afecţiunile parodonţiului – ţesutul de susţinere a dintelui
în alveolă –, extracţia şi intervenţiile chirurgicale, tratamentele protetice şi implantologia). Am discutat şi despre albirea dinţilor şi stomatologia estetică, dar şi
despre legătura dintre bolile generale şi cele ale cavităţii orale.
Pentru realizarea rubricii, am citit textul, redactat în prealabil, iar materialul
audio a fost editat cu ajutorul programelor „Cool Edit Pro” şi „Adobe Audition”
de către un inginer de sunet, angajat al postului de radio „Vocea Speranţei”. Pentru subiectele care au permis acest lucru, am utilizat şi efecte sonore (de exem130
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plu, sunetul apei care curge, al periuţei de dinţi electrice sau al instrumentarului
rotativ din cabinet).

Material şi metodă
Cercetarea a fost realizată cu ajutorul unui chestionar autoadministrat, trimis
prin poştă unui număr de 80 de subiecţi, ale căror date de contact se aﬂau într-o
baza de date pe care am format-o din câştigătorii concursurilor săptămânale de
la ﬁnalul rubricii. Plicul trimis prin poştă conţinea chestionarul, o scrisoare prin
care se solicita colaborarea la studiu, menţionându-se scopul ştiinţiﬁc şi caracterul
anonim al participării la cercetare, precum şi modalitatea de completare a chestionarului şi un plic timbrat autoadresat pentru răspuns. În următoarele două zile
după expedierea scrisorilor, am luat legătura telefonic cu ﬁecare dintre cei 80 de
ascultători din baza de date, prezentându-mă şi cerându-le ajutorul pentru realizarea acestui studiu.
Subiecţii au fost rugaţi să răspundă la un chestionar (Anexa 1) format din 26
de itemi, reprezentând 13 subiecte, ﬁecare formulat în două moduri: în limbaj comun şi utilizând termeni de specialitate. Aﬁrmaţiile au cuprins următoarele teme:
prevenirea cariei dentare, prevenirea bolii parodontale, prevenirea anomaliilor
dento-maxilare şi anxietatea faţă de tratamentele dentare.
Studiul a avut ca obiective veriﬁcarea modului în care mesajul transmis, codiﬁcat de către medic în cadrul emisiunilor, a fost recepţionat şi decodiﬁcat de receptor (ascultătorul), testarea cunoştinţelor asimilate şi a nivelului de înţelegere
a noţiunilor de sănătate orală transmise prin mass-media (radio), identiﬁcarea
nivelului de înţelegere a mesajului formulat în limbaj ştiinţiﬁc şi în limbaj comun,
identiﬁcarea şi eliminarea barierelor în comunicarea prin intermediul radioului şi
controlul răspunsului la mesajul sanogen.
Din cei 80 de subiecţi chestionaţi, au răspuns 49. Rata de răspuns prin poştă
este foarte mare (61%) şi se datorează, pe de o parte, ataşării plicului timbrat de
răspuns şi, pe de altă parte, abordării telefonice individuale a tuturor subiecţilor
după expedierea scrisorilor şi solicitării verbale a sprijinului pentru cercetare. La
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aceasta rată de răspuns a contribuit şi faptul ca radio „Vocea Speranţei” este un
post de nişă, cu speciﬁc religios, non-comercial, care beneﬁciază de un public stabil, ﬁdelizat în timp.
Fiecarui set de două aﬁrmaţii care abordau aceeaşi temă i s-a acordat un cod,
datele ﬁind analizate statistic cu ajutorul programului SPSS. S-au respectat codurile 1 – 4 pentru ﬁecare întrebare, în aceeaşi succesiune (1 = „dezacord”, 2 = „parţial
de acord”, 3 = „acord”, 4 = „foarte de acord”). Am efectuat statistica descriptivă,
urmărindu-se, pentru ﬁecare set de itemi, distribuţia scorurilor 3 şi 4 („de acord” şi
„foarte de acord”), acestea atestând faptul că ascultătorii şi-au însuşit cunoştinţele
despre subiectele abordate.
Am urmărit, de asemenea, şi numărul de perechi de răspunsuri 1 – 4 în cadrul
seturilor de aﬁrmaţii („dezacord” şi „foarte de acord”), acestea indicând o confuzie
între noţiunile prezentate în limbaj de specialitate şi în limbaj comun. Totodată,
s-a facut analiza statistică de corelare a seturilor de aﬁrmaţii luate în studiu,
exprimată de coeﬁcientul de corelare Spearman. Nu s-a utilizat analiza folosind
coeﬁcientul Pearson, datorită faptului că variabilele utilizate nu au o distribuţie
după curba normală.

R�������� �� ��������
Respondenţii au avut vârste cuprinse între 21 şi 80 de ani (Figura 3.1.), cu o pondere mai mare a sexului feminin (86%). Participanţii la sudiu au fost, în proporţie
de 46%, persoane încadrate în muncă şi 54% pensionari. Mai mult de jumătate dintre participanţii la studiu aveau studii medii şi doar 9% erau absolvenţi de şcoală
generală (Figura 3.2.).
Aﬁrmaţiile care abordau aceeaşi temă, una în limbaj ştiinţiﬁc şi cealaltă în
limbaj comun, au fost grupate şi analizate în paralel, calculandu-se pentru ﬁecare
pereche coeﬁcientul Spearman (Tabelul 3.1.).
Primul set de aﬁrmaţii (1 şi 25) se referă la sângerarea gingivală la periaj.
Aﬁrmaţia 1 foloseşte limbajul comun, „boală a vaselor gingiei”, iar aﬁrmaţia 25
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Fig. 3.1. Distribuţia pe vârste a subiecţilor (N=49)

Fig. 3.2. Distribuţia subiecţilor în funcţie de educaţie (N=49)

limbajul de specialitate, respectiv „fragilitatea vaselor capilare gingivale”. Am
observat, în ambele variante de formulare a întrebărilor legate de afecţiunile
gingiei, numărul mare de răspunsuri tip 3 (41% şi 35%) şi 4 (47% şi 33%), semn că
respondenţii cunosc subiectul. Am identiﬁcat doar 4 perechi de răspunsuri 1 – 4,
care denotă confuzie în ceea ce priveşte modalitatea de exprimare. Coeﬁcientul
Spearman este nesemniﬁcativ statistic.
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Afirmaţia 25
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 25 și 1

Afirmaţia 1

Afirmaţia 2
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 2 și 16

Afirmaţia 16

Afirmaţia 3
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 3 și 26

Afirmaţia 26

Afirmaţia 4
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 4 și 11

Afirmaţia 11

Afirmaţia 21

afirmațiile 21 și 5

Afirmaţia 5

Afirmaţia 18
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 18 și 6

Afirmaţia 6

Afirmaţia 7
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 7 și 19
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Correlation Coefficient

Afirmaţia 19
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,000

N
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Sig. (2-tailed)
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N
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Afirmaţia 8
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 8 și 14

Afirmaţia 14

Afirmaţia 9
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 9 și 22

Afirmaţia 22

Afirmaţia 24
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 24 și 10

Afirmaţia 10

Afirmaţia 20
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 20 și 12

Afirmaţia 12

Afirmaţia 17
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 17 și 13

Afirmaţia 13

Afirmaţia 15
Coeficientul
Spearman pentru
afirmațiile 15 și 23
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.
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N

49
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.

N
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Tabelul 3.1. Corelaţiile nonparametrice în cadrul perechilor de aﬁrmaţii ale Chestionarului privind
cunoştinţele de medicină dentară ale ascultătorilor postului de radio „Vocea Speranţei” din Bucureşti
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Aﬁrmaţiile 2 şi 16 abordează tema anxietăţii dentare în limbaj de specialitate
(„temeri obiective”) şi, respectiv, în limbaj comun („teama de medic”). Am observat o lipsă de corelare între răspunsuri şi un procent mic de răspunsuri 3 şi 4, mai
frecvente, însă, la aﬁrmaţia care foloseşte limbajul de specialitate.
Aﬁrmaţiile 3 şi 26 se referă la patologia mucoasei orale în termeni de specialitate,
în cazul aﬁrmaţiei nr. 3 („cheilita angulară”, „candidoza orală”) şi utilizând termenul
popular de „mărgăritărel”. Am observat o rată mare de necunoaştere a termenilor:
37% răspunsuri de tip 1 la ﬁecare dintre cele două aﬁrmaţii. Au existat trei grupe de
răspunsuri 1–4, care indică o confuzie în ceea ce priveşte termenii utilizaţi. Coeﬁcientul Spearman cu valoarea 0,452 indică o mai bună corelare între răspunsuri.
Prin setul de aﬁrmaţii 4–11 am dorit să aﬂu dacă respondenţii ştiu că este
necesară o radiograﬁe înainte de extracţia dentară. În limbaj de specialitate,
am formulat astfel: „extracţia precedată de un examen radiologic”, iar în limbaj comun: „trebuie făcută o radiograﬁe înainte de extracţie”. Am observat că
subiecţii cunosc bine subiectul: 61%, respectiv 67% de răspunsuri 4 – „foarte de
acord” – şi nici un răspuns „dezacord” la aﬁrmaţia formulată în limbaj comun.
Am obţinut un grad semniﬁcativ statistic de corelare între răspunsuri, cu un coeﬁcient Spearman de 0,646.
Aﬁrmaţiile 21 şi 5 se referă la deformaţiile osoase din rahitism (în limbaj de
specialitate, am folosit termenul general de „boală metabolică”. Am observat o
rată mare a răspunsurilor de tip „foarte de acord” (57%, respectiv 65%) şi nu am înregistrat nici o pereche de răspunsuri 1–4, care ar ﬁ indicat o confuzie. Coeﬁcientul
de corelare Spearman este semniﬁcativ din punct de vedere statistic.
Aﬁrmaţiile 18 şi 6 testează cunoştinţele cu privire la depunerile de tartru, denumit, în limbaj comun, „piatra pe dinţi” (aﬁrmaţia 6). Subiectul este foarte bine
cunoscut: 53%, respectiv 61% răspunsuri „foarte de acord”. Coeﬁcientul de corelare Spearman este semniﬁcativ din punct de vedere statistic.
Utilizarea apelor de gură este tema abordată în aﬁrmaţiile 7 şi 19, formulată în
limbaj profesional (aﬁrmaţia 7), utilizându-se termenul „gingivită”, şi în limbaj comun, folosind termenul „bolile gingiei”. Din statistica descriptivă, am observat o
mare rată a răspunsurilor 3 şi 4, care arată o bună cunoaştere a subiectului. Coeﬁ136
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cientul de corelare Spearman tinde spre o valoare semniﬁcativă. Acest lucru este important deoarece, în ambele întrebări, a fost utilizat acelaşi termen, „ape de gură”.
Setul de aﬁrmaţii 8–14 abordează tema periajului dentar. Termenul „periaj
intempestiv”, folosit la aﬁrmaţia 8, a fost înlocuit cu cel de „periaj puternic” la
aﬁrmaţia 14. Am notat un număr mai mare de răspunsuri tip 3 (49, respectiv 40%)
şi 4 (20% şi 40%), care marchează o neînţelegere a conţinutului propoziţiei. De
asemenea, am obţinut 4 perechi de răspunsuri 1–4, care indică o confuzie cu privire la subiectul propus. Cele două aﬁrmaţii nu corelează statistic, coeﬁcientul
Spearman ﬁind de 0,231.
Perechea de aﬁrmaţii 9–22 se referă la obiceiurile vicioase, folosind limbajul
de specialitate („interpunerea creionului între arcade”) şi limbajul comun („roaderea creionului”). Răspunsurile cele mai numeroase sunt „foarte de acord” (57
şi 65%), dar un procent mai mic dintre participanţii la studiu răspunde corect la
întrebarea care utilizează termenii ştiinţiﬁci. Am întâlnit doar două răspunsuri care
arată o confuzie cu privire la subiect. Coeﬁcientul de corelare Spearman nu este
semniﬁcativ statistic.
În formularea aﬁrmaţiei 10, am folosit termenul „colonie de microbi”, care
deﬁneşte placa bacteriană. În limbaj de specialitate (aﬁrmaţia 24), am utilizat
expresia „ecosistem responsabil de producerea cariei”. Am obţinut o rată foarte
mare a răspunsurilor „foarte de acord” (55, respectiv 53 de procente), probabil
pentru că subiectul este bine cunoscut de publicul ţintă. Coeﬁcientul Spearman
are valoarea 0,740.
Aﬁrmaţiile 20 şi 12 veriﬁcă dacă subiecţii au înţeles care este rolul ﬂuorului:
„repară spărturile” (limbaj comun) şi „cicatrizează leziunile” (limbaj de specialitate). Am observat o rată crescută de răspunsuri de tip 1 (31 şi 49%), care indică o
necunoaştere a subiectului, iar coeﬁcientul de corelare are valoarea 0,532.
Întrebările 17 şi 13 focalizează pe anatomia dintelui. Smalţul este „stratul care
acoperă dintele” (întrebarea 13) şi „un ţesut protector” (întrebarea 17). Am obţinut
o foarte mare rată de răspunsuri „foarte de acord” (67%, respectiv 81%), dar şi un
număr mare de perechi 1 – 4, care indică necunoaşterea noţiunilor. Rezultatele
obţinute sunt semniﬁcative statistic, la un coeﬁcient Spearman de 0,548.
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Ultimul set de aﬁrmaţii se referă la rolul ﬂuorului şi la modalităţile de administrare: sistemică şi locală. În aﬁrmaţia15 am folosit limbajul de specialitate şi în
aﬁrmaţia 23 am ales termenii „paste” şi „pastile”. Am observat că respondenţii nu
cunosc acest subiect, răspunsurile ﬁind aproape egal distribuite între ranguri. Există
10 perechi de răspunsuri 1–4, care indică necunoaşterea noţiunilor şi confuzie cu
privire la termenii utilizaţi. Coeﬁcientul Spearman nu este semniﬁcativ statistic.

Concluziile cercetării
Studiul de evaluare a eﬁcacităţii educaţiei pentru sănătate prin intermediul
radio-ului a arătat că, atunci când noţiunile nu sunt cunoscute, modul în care a
fost formulată întrebarea nu este important. Când temele de discuţie sunt cunoscute foarte bine de către public (de exemplu, necesitatea efectuării unei radiograﬁi înainte de orice extracţie dentară), răspunsurile corelează, demonstrând, de
asemenea, o importanţă mai mică a tipului de limbaj utilizat.
Când se foloseşte un limbaj de specialitate, chiar dacă este vorba despre un
conţinut cunoscut de către receptor, răspunsurile nu mai corelează. Asocierea
unor termeni profesionali cu unii cunoscuţi de către pacient, în limbaj comun, contribuie la înţelegerea fenomenelor descrise (de exemplu, „placa bacteriană este o
colonie de microbi care produce caria dentară”).
Un aspect important care a rezultat din studiu este că anumite subiecte, pe
care le-am considerat bine cunoscute, nu erau, de fapt, înţelese de către public, cu
toate că acesta era format din ascultătorii ﬁdeli ai emisiunii, care fuseseră expuşi în
mod repetat la mesajul educativ. Cercetarea este un argument în favoarea ideii că,
pentru o educaţie eﬁcientă a pacienţilor, trebuie utilizat un limbaj accesibil grupului ţintă, evitând termeni de specialitate sau, dacă aceştia sunt folosiţi, atunci trebuie explicaţi în limbaj comun. De asemenea, prin această cercetare, pentru prima
dată în ţara noastră, am cuantiﬁcat consecinţele transmiterii de informaţii privind
sănătatea orală prin limbaj profesional şi limbaj comun către publicul-ţintă.
Utilizarea mijloacelor de comunicare în masă în scopul educaţiei pentru sănătate oro-dentară este o oportunitate pe care trebuie să o avem permanent în ve138
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dere. Numărul mare de subiecţi care primesc mesajul sanogen, dar şi autoritatea
de care se bucură mass-media sunt puncte forte în demersul educativ. Totuşi, nu
trebuie pierdut din vedere modul în care are loc codiﬁcarea şi, ulterior, decodiﬁcarea mesajului. Utilizarea limbajului ştiinţiﬁc, fără a ﬁ explicat în limbaj comun,
conduce la confuzii, la imposibilitatea publicului ţintă de a accepta sau a-şi însuşi
informaţiile. În acest fel, practic, scopul comunicării educative nu este atins.
Mesajul trebuie adaptat la caracteristicile demograﬁce şi de stil de viaţă ale
publicului ţintă, pe de o parte, dar şi la politica editorială a instituţiei media participante la campania de educaţie pentru sănătate. Subiectele care nu interesează direct publicul nu vor ﬁ reţinute. În plus, orice program de educaţie pentru sănătate
oro-dentară trebuie să ﬁe conceput pe termen lung, pentru a cumula efectele expunerii la informaţii.

S��������� ������������ �� ����������������
����������� �� ��������� �����:
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În perioada septembrie – noiembrie 2009, am realizat o cercetare experimentală privind schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătatea
orală, pornind de la teoriile şi modelele discutate în Capitolul 1. Am realizat un
program de educaţie pentru sănătate destinat copiilor şcolari, care a implicat
diferite canale de comunicare şi tehnici de persuasiune. Programul de educaţie
pentru sănătate a fost structurat pe următoarele etape:
1. Deﬁnirea problemei. Igiena deﬁcitară şi consumul crescut de glucide,
asociate cu o adresabilitate redusă la cabinet şi cariile pe dinţii temporari
constituie cauzele formării proceselor carioase pe dinţii deﬁnitivi, adesea
imediat după apariţia lor pe arcadă.
2. Analiza situaţiei. Existenţa unor şcoli generale fără cabinet
stomatologic face ca informaţiile despre sănătatea şi igiena cavităţii
orale, precum şi despre dieta cariogenă, să nu ajungă la copii direct
S��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����
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de la specialişti. În prezent, companiile producătoare de produse
de îngrijire dentară nu au în desfăşurare nici un program educativ
la scară naţională, iar Ministerul Sănătăţii nu investeşte suﬁciente
resurse în medicina primară. Cu toate că asistenţa medicală dentară
a copiilor este gratuită, costurile ﬁind suportate de Casa Asigurărilor
de Sănătate, părinţii se prezintă la cabinetele dentare de specialitate
împreună cu copii lor mai ales pentru urgenţe.
3. Stabilirea obiectivelor. Programul a avut obiective informaţionale
(comunicarea privind factorii de risc ai cariei şi metodele preventive)
şi motivaţionale (schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de
sănătatea orală).
4. Publicul ţintă a fost format din copiii de 8-10 ani din două şcoli fără
cabinet stomatologic din cartierul Ferentari din Bucureşti.
5. Strategiile folosite pentru atingerea obiectivelor propuse în acest
program au fost diseminarea informaţiilor, organizarea de evenimente şi
activităţi promoţionale.
6. Tacticile folosite au fost: participarea copiilor la demonstraţii privind
periajul corect, însoţite de prezentări susţinute pe cale orală şi vizionarea
unui ﬁlm educativ având ca temă prevenţia oro-dentară.
7. Stabilirea bugetului necesar desfăşurării studiului şi obţinerea unei
sponsorizări.
8. Stabilirea modalităţilor de evaluare a eﬁcienţei programului.
Programul de educaţie pentru sănătate a avut la bază ierarhia învăţării
(Chaﬀee şi Roser, 1986, apud McQuail şi Windahl, 1982/2004, 153), model în care
întâi apar modiﬁcări la nivel cognitiv, urmate de cele afective şi, la ﬁnal, comportamentale. Învăţarea s-a realizat, la unul dintre grupuri, prin comunicare persuasivă,
utilizând mijloacele audio-vizuale (un ﬁlm de animaţie cu mesaj educativ), iar la
celalalt grup prin contact interpersonal, care a cuprins mijloace verbale orale, o
demonstraţie practică şi participare activă a copiilor, care au fost rugaţi să exempliﬁce tehnica de periaj învăţată..
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Am plecat de la prezumţia că, în şcolile aﬂate în cartierul Ferentari, cei mai
mulţi copii provin din familii cu status socio-economic scăzut. De asemenea,
presupun că, în şcolile fără cabinet medical dentar, cei mai mulţi elevi nu a fost
niciodată la o consultaţie, deci nu a avut nici un contact cu medicul dentist. Am
mai presupus că aceşti copii realizează periajul dentar o dată pe zi, consumă alimente bogate în glucide şi, în special, dulciuri şi bomboane şi că au o frecvenţă
mare a meselor şi gustărilor.
Cercetarea experimentală a urmărit evaluarea eﬁcienţei celor două metode de
educaţie pentru sănătate în schimbarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor
faţă de problemele dentare. Am considerat că utilizarea mijloacelor audiovizuale,
adaptate vârstei, pentru transmiterea mesajului va avea un impact mai puternic şi
va produce modiﬁcări mai importante comparativ cu transmiterea pe cale orală a
aceloraşi informaţii.

Material şi metodă
Studiul s-a desfăşurat în perioada septembrie – noiembrie 2009 în două şcoli
generale din cartierul Ferentari, Bucureşti: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 136, situată
în Prelungirea Ferentari nr. 68 şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 135 „Ştefan cel Mare”,
situată în Calea Ferentari nr. 172. Cele două şcoli au fost alese, în primul rând,
pentru că nu au cabinete stomatologice şi, în al doilea rând, pentru că sunt situate
într-un cartier în care locuiesc persoane considerate ca având un status socio-economic mai scăzut.
În prima etapă a programului, am obţinut acordul directorilor celor două şcoli
pentru realizarea cercetării (Anexele 2 şi 3). Apoi am obţinut acordul companiei
Colgate-Palmolive pentru utilizarea ﬁlmului de animaţie „Călătorie în Împărăţia
Dinţişorului” („Dr. Rabbit and the Legend of the Tooth Kingdom”, Figura 3.3.) exclusiv în scop educativ.
Populaţia de studiu a fost formată din elevii înscrişi în clasele a II-a, a III-a şi
într-o clasă a IV-a din Şcoala cu clasele I-VIII nr. 136, pe care o voi numi în continuS��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����
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Fig. 3.3. Copertile CD-ului „Călătorie în Împărăţia Dinţişorului”

are „şcoala A” şi din elevii înscrişi în clasele a II-a şi a III-a din Şcoala cu clasele I-VIII
nr. 135, denumită în cele ce urmează „şcoala B”.
Am aplicat un chestionar format din 16 întrebări (Anexa 4), prin care am
cules date privind frecvenţa şi motivele vizitelor la medicul dentist, obiceiurile de
igienizare şi utilizarea mijloacelor cariopreventive, frecvenţa şi calitatea dietei,
percepţia despre propriul aspect ﬁzionomic, emoţiile legate de cabinetul stomatologic, interesul faţă de şase probleme, simptome, boli sau tratamente dentare
(afecţiunile ortodontice, haliotza – mirosul neplăcut al gurii –, cariile, edentaţiile,
durerea dentară şi aparatul dentar). Prin ultima întrebare, am dorit să aﬂăm care
sunt atitudinile copiilor faţă de câteva aspecte ale sănătăţii orale:
a. Asocierea dintre ﬁzionomie (aspectul dinţilor) şi calităţi precum
inteligenţa şi bunătatea, ţinând cont de efectul de halou al frumuseţii
discutat în Capitolul 1;
b. Asocierea dintre afecţiunile orale şi statusul socio-economic scăzut (carii
– sărăcie) sau vârsta înaintată (edentaţie – bătrâneţe);
c. Valorizarea propriei stări de sănătate prin asocierea dintre igiena orală şi
aspectul ﬁzionomic plăcut, pe de o parte şi stima de sine, pe de altă parte;
142
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d. Asocierea dintre vizitele la cabinetul dentar şi nivelul de educaţie;
e. Perceperea problemelor dentare ca factori care inﬂuenţează negativ
starea de sănătate generală;
f. Atitudinea faţă de purtătorii de aparat ortodontic.
Aplicarea chestionarului iniţial a durat două săptămâni, în special datorită faptului că elevii claselor a doua aveau nevoie de ajutor din partea operatorului de chestionar şi a învăţătoarei pentru completarea răspunsurilor. Mai mult chiar, la şcoala A,
câţiva copii de clasa a II-a şi a III-a au declarat că nu ştiu să scrie şi să citească.
Următoarea etapă a constat într-o lecţie de educaţie pentru sănătate realizată
diferit în cele două şcoli. Informaţiile transmise au fost similare: frecventarea
cabinetului dentar în mod regulat, rolul plăcii microbiene în apariţia cariilor, dieta
cariogenă (calitate şi cantitate), periajul corect cu periuţa de dinţi şi pastă cu ﬂuor
şi folosirea mijloacelor auxiliare de igienizare (aţa dentară).
La şcoala A, aﬂată în renovare, nu exista posibilitatea folosirii mijloacelor
moderne de educaţie pentru sănătate. De aceea, am prezentat lecţia verbal şi
am realizat o demonstraţie a unei tehnici de periaj pe modelul de studiu oferit de
ﬁrma Colgate-Palmolive. Elevii şcolii B au vizionat ﬁlmului de animaţie „Călătorie
în Împărăţia Dinţişorului” în sala de spectacole.
La trei săptămani după ﬁnalizarea programului, toţi copiii participanţi la
studiu au completat un chestionar format din 7 întrebări (Anexa 5) privind atitudinile şi comportamentele faţă de câteva dintre variabile prezentate anterior.
Unii copii au dorit să scrie cu propriile cuvinte, în spaţiul rămas liber, ce au învăţat
ei din acest program.
La ﬁnalul programului, ﬁecare copil a primit un cadou oferit de ﬁrma ColgatePalmolive, reprezentat de o periuţă de dinţi pentru copii, o pastă de dinţi cu ﬂuor
Colgate, jocul educativ „Întoarce-te în Împărăţia Dinţişorului” şi un pliant cu sfaturi
pentru părinţi privind îngrijirea cavităţii orale a copilului (Figura 3.4.).
Datele au fost analizate statistic cu ajutorul programelor Microsoft Excel,
SPSS şi MedCalc.
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Periuţa şi pasta de dinţi cu ﬂuor

Jocul educativ „Întoarce-te în Împărăţia Dinţişorului”
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7

Pliant informativ pentru părinţi
Fig. 3.4. Cadoul oferit de compania Colgate-Palmolive:
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Rezultate şi discuţii
Populaţia de studiu a fost formată din 320 de copii, dintre care 126 (39%) erau
elevi ai Şcolii A şi 194 (61%) erau elevi ai Şcolii B. Participanţii la studiu au avut
vârstele cuprinse între 7 şi 13 ani, cu o medie de vârstă de 8,6 ani. În ambele şcoli,
au fost 49% fete şi 51% băieţi.
Am dorit să aﬂu ocupaţia părinţilor pentru ﬁecare elev participant la studiu,
în vederea realizării unei caracterizări a mediului de provenienţă al copilului. Analizând datele colectate, am împărţit subiecţii în trei grupe: (1) copiii care provin
dintr-un mediu cu nivel scăzut (părinţii ﬁind muncitori necaliﬁcaţi, încarceraţi sau
şomeri/ casnice); (2) familii cu nivel mediu (muncitori caliﬁcaţi şi cadre medii) şi
(3) familiile de funcţionari şi intelectuali. Rezultatele arată că, la şcoala A, copiii
provin din familii cu nivel scăzut (49%) sau mediu (50%) din punct de vedere al
ocupaţiei tatălui. În acest grup, 80% dintre mame sunt casnice sau muncitoare
necaliﬁcate şi nici unul dintre copii nu a declarat că părinţii săi sunt intelectuali.
La şcoala B, cea mai mare parte a copiilor au taţii cu profesii încadrate în nivelul
mediu (65%), existând însă 20 de procente de copii provenind din familii cu nivel
înalt. În acest grup, 23% dintre copii au declarat că mamele lui desfăşoară un tip
de muncă intelectuală.
Datele cercetării conﬁrmă o frecvenţă mai mare a copiilor aparţinând unor
familii de nivel mediu şi ridicat în grupul al doilea (şcoala B), comparativ cu
primul grup: chi-pătrat=46,00, pragul de sensibilitate p=<0,0005 pentru variabila
„ocupaţia tatălui” şi chi-pătrat=56,12, p=<0,0005 pentru „ocupaţia mamei” (Tabelele 3.2. şi 3.3.).
Cea mai mare parte a copiilor din primul grup nu a fost niciodată la un cabinet
stomatologic (58%) şi doar 10% dintre subiecţi au declarat că au fost mai mult de
trei ori. În cel de-al doilea grup, 29% dintre copii nu au fost niciodată la medicul
dentist, dar un procent aproape egal (28%) dintre elevi au avut mai mult de trei
vizite la cabinet.
Elevii care nu au fost niciodată într-un cabinet au declarat că nu au avut probleme dentare (27%), că nu au vrut sau nu au avut cu cine sa meargă (câte 5 pro146
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Fig. 3.5. Frecvenţa periajului înainte şi după program, şcoala A (N=126)
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Fig. 3.6. Frecvenţa periajului înainte şi după program, şcoala B (N=194)

cunoştinţele cu privire la mijloacele de igienizare a cavităţii orale. Copiii din primul
grup au aﬁrmat că se spală pe dinţi cu periuţa (97%) şi cu pasta (87%), însă unul
singur a notat apa de gură şi şase copii au declarat că folosesc guma de mestecat.
Cu toate că 21% dintre elevii din şcoala B au declarat, la începutul programului, că
folosesc aţa dentară, la întrebarea deschisă din chestionarul ﬁnal, 13 dintre ei şi-au
amintit de acest mijloc auxiliar de igienizare.
Din dieta copiilor din primul grup fac parte alimente cariogene precum
prăjiturile (la 84% dintre subiecţi), băuturile carbogazoase (77% dintre subiecţi),
bomboanele (70% dintre subiecţi), jeleurile (81% dintre subiecţi). Aproape toţi copiii din cel de-al doilea grup (95%) au declarat că mănâncă fructe, iar proporţiile alimentelor cariogene sunt ceva mai mici (băuturi carbogazoase consumă doar 44%
dintre subiecţi, bomboane 42% şi jeleuri 41%). Toţi elevii, indiferent de şcoală,
primesc zilnic o masă gratuită în cadrul programului „Cornul şi laptele”, aceste alimente ﬁind cariogene şi, deci, afectând starea de sănătate orală a copiilor.
La începutul programului, cei mai mulţi dintre elevii Şcolii A au declarat că
mănâncă de maxim cinci ori pe zi; la ﬁnal, am observat că frecvenţa dietei a rămas
nemodiﬁcată (Figura 3.7). În schimb, în cadrul Şcolii B, copiii care au vizionat ﬁlmul
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Fig. 3.8. Numărul de mese pe zi înainte şi după program, şcoala B (N=194)
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sunt, totuşi, principalele temeri ale copiilor în cabinetul dentar. Astfel, pe primele
trei locuri se aﬂă durerea, mirosul şi zgomotul făcut de aparate. Câţiva copii au dat
mai multe detalii: „Îmi e frică de ac”; „Nu îmi place mirosul de medicamente”; „Nu
îmi place tratamentul cu freza”; „Nu îmi place chestia aia care bâzâie şi din care
iese fum”; „Nu-mi plac seringa şi medicamentele”; „Mă cam sperii când îmi scoate
dinţii, dar îmi place la doctoriţă”.
Elevii Şcolii B au declarat, în proporţie de 61%, că sunt relaxaţi în cabinet. Ei au
enumerat, totuşi, aspectele neplăcute ale vizitei la dentist: lumina lămpii dentare,
zgomotele, mirosurile şi instrumentele: „Îmi e frică de cleştele de dinţi. Pentru că
este înfricoşător”; „Îmi este foarte, foarte, foarte, foarte frică de albină”; „Când
văd cleştele, mi se face rău”; „Nu îmi place acea soluţie mentolată”; „Îmi e frică de
maşina aia care bâzâie”; „Mie îmi e frică de cârligul de la dentist”.
Am dorit să aﬂu dacă programul educativ a modiﬁcat în vreun fel atitudinea
copiilor faţă de problemele ortodontice (dinţii strâmbi), halitoză (mirosul neplăcut
al gurii), cariile dentare, edentaţii (dinţii lipsă) şi durerea dentară. De asemenea,
am dorit să aﬂu ce atitudine au copiii faţă de purtătorii de aparat dentar. Am calculat frecvenţele simple şi am aplicat testul McNemar, care măsoară diferenţa dintre
proporţiile celor două variabile (înainte şi după realizarea experimentului).
Rezultatele obţinute în şcoala A au arătat că 30% dintre copii nu sunt interesaţi
de dinţii strâmbi la începutul programului, la ﬁnal procentul acestora scăzând foarte puţin. Testului McNemar are valoarea de 5,56% la un interval de conﬁdenţă de
95% cu o valoare p>0,05, deci rezultatele obţinute nu sunt semniﬁcative statistic.
În cel de-al doilea grup, 29% dintre copii nu erau interesaţi de dinţii strâmbi la momentul iniţial, însă la ﬁnal doar 16% dintre ei mai aveau această atitudine. Testul
McNemar relevă o diferenţă de 12,89%, cu un p value<0,05, deci rezultatul este
semniﬁcativ statistic.
Iniţial, 24% dintre copiii Şcolii A au declarat ca nu sunt interesaţi de mirosul
neplăcut al gurii. La ﬁnalul programului, 21% dintre elevi manifestă dezinteres
faţă de halitoză. Reducerea cu 3% nu este semniﬁcativă statistic, testul McNemar
relevând un p=0,617>0,05. La începutul programului, 24% dintre copiii celui de-al
doilea grup erau dezinteresaţi de mirosul neplăcut al gurii, însă în urma programuS��������� ������������ �� ���������������� ���� �� ��������� �����
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lui 11% mai manifestau indiferenţă faţă de această problemă. Rezultatul este semniﬁcativ, testul McNemar indicând o diferenţă de 12,89 de procente cu chi-pătrat
de 10,867 şi un p<0,05.
Atitudinea faţă de dinţii cariaţi, edentaţii sau durerea dentară nu s-a schimbat
semniﬁcativ statistic în urma programului în rândul copiilor din şcoala A. În celălalt
grup, însă, am observat modiﬁcări semniﬁcative ale atitudinilor faţă de cariile dentare (procentul celor dezinteresaţi de această problemă a scăzut de la 25 la 15,
test McNemar cu p=0,013<0,05), edentaţii (procentul copiilor care nu considerau
dinţii lipsă ca ﬁind o problemă a scăzut de la 43 la 25, diferenţa de 18,56% la testul McNemar ﬁind asociată unui p< 0,0001) şi durerea dentară (iniţial, 30% dintre
copii s-au arătat dezinteresaţi de durerea dentară iar în urma expunerii la mesaje
sanogene, numărul lor s-a înjumătăţit, cu o diferenţă de 15,98% şi p=0,0002).
Mai mult de jumătate dintre copiii Şcolii A (56%) au susţinut la începutul programului că nu le place aparatul dentar. În urma asimilării de informaţii privind
sănătatea orală, proporţia acestora a scăzut la 48%. Această modiﬁcare nu este
semniﬁcativă statistic (testul McNemar are un p=0,1447>0,05). În şcoala B, a crescut procentul copiilor care aﬁrmă că nu le plac aparatele dentare (de la 54% la
58%), diferenţă nesemniﬁcativă statistic.
Am dorit să aﬂu care este atitudinea copiilor faţă de estetica dentară şi cum
se modiﬁcă aceasta în urma programului de educaţie pentru sănătate. În primul
grup, iniţial, 67% dintre copii erau de acord cu aﬁrmaţia „Cine are dinţi frumoşi este
inteligent(ă)”. La ﬁnalul programului, procentul acestora a scăzut la 57. Diferenţa
relevată de testul McNemar nu este semniﬁcativă statistic (valoarea p = 0,080 este
mai mare decât 0,05). În grupul al doilea (şcoala B), procentul copiilor care sunt de
acord cu legătura dintre frumuseţea dinţilor şi inteligenţă a scăzut de la 47% la 27%.
Testul McNemar, care măsoară diferenţa dintre proporţiile celor două variabile, are
valoarea 19% la un interval de conﬁdenţă de 95% (între 9,79 şi 26,86) şi cu o valoare
p<0,05. Aşadar, diferenţa între cele două variabile este semniﬁcativă statistic. Efectul educaţiei pentru sănătate a fost vizibil, în acest caz, prin faptul că elevii nu au mai
avut un mod stereotipal de gândire, asociind frumuseţea cu inteligenţa, ﬁind expuşi
efectului de halo al frumuseţii despre care am vorbit la pagina 67.
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În primul grup (şcoala A), procentul copiilor care sunt de acord cu aﬁrmaţia „Aspectul dinţilor exprimă respectul faţă de tine însuţi” a scăzut în urma programului
de la 80 la 66. Diferenţa de 14,40% relevată de testul McNemar este semniﬁcativă
statistic la un p=0,01. Având în vedere acest lucru, pot aﬁrma că, în acest caz, am
obţinut un efect opus celui vizat de programul de educaţie pentru sănătate. Şi în
atitudinea lotului de copii de la şcoala B s-a înregistrat o modiﬁcare: dacă, iniţial, 77%
dintre copii erau de accord cu aﬁrmaţia „Aspectul dinţilor exprimă respectul faţă de
tine însuţi”, la ﬁnalul programului doar 65% considerau acest lucru ca ﬁind adevărat.
Testul McNemar are un p=0,002<0,05, deci diferenţa este semniﬁcativă statistic.
Am dorit să aﬂu care este atitudinea iniţială a copiilor faţă de purtătorii de
aparate ortodontice şi dacă aceasta se modiﬁcă în urma expunerii la mesaje sanogene, cu toate că nici una dintre cele două lecţii de educaţie pentru sănătate nu a
abordat acest subiect. La prima şcoală, procentul copiilor care erau de acord că
purtătorii de aparate ortodontice sunt interesanţi a rămas neschimbat (34%). La
şcoala B, procentul copiilor care erau de acord cu aﬁrmaţia de mai sus a scăzut,
diferenţa neﬁind însă semniﬁcativă statistic (test McNemar cu p=0.321>0,05).
Atitudinea faţă de legătura dintre sănătatea orală şi cea generală nu s-a modiﬁcat la copiii din primul grup. În schimb, procentul copiilor care erau de acord cu
aﬁrmaţia „Dinţii cariaţi îmi afectează sănătatea” a crescut de la 71 la 85. Testul McNemar arată o diferenţă de 13,92%, cu 95% interval de conﬁdenţă şi cu un p=0,00.
Legătura dintre afecţiunile oro-dentare şi venituri este complexă şi nu face
obiectul studiului de faţă, însă am dorit să aﬂu opinia participanţilor la studiu despre acest subiect. Am observat că mai mult de jumătate dintre copiii şcolii A considerau că cele două variabile sunt în relaţie, procentul scăzând la 40% în ﬁnalul
studiului. Diferenţa este semniﬁcativă la un p=0,027<0,05. Modiﬁcarea este şi mai
mare la cel de-al doilea grup: 17,53%, cu un p<0,0001. Presupun că, în urma programului de educaţie pentru sănătate, copiii au înţeles care sunt factorii de risc ai
cariei dentare şi au fost mai puţin supuşi unor stereotipuri existente în societate.
Mi-am propus să veriﬁc şi prezenţa unui alt stereotip: legătura dintre aspectul
inestetic al dinţilor şi răutate. Procentul copiilor din şcoala A care erau de acord cu
această aﬁrmaţie a crescut puţin, nesemniﬁcativ statistic, între cele două testări.
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În schimb, în lotul test (şcoala B), procentul copiilor care au această prejudecată a
scăzut (testul McNemar indică o diferenţă de 11,34%, p=0,001).
Iniţial, 64% dintre elevii din primul grup consideră că edentaţiile sunt un semn
al vârstei înaintate, iar atitudinea lor nu se modiﬁcă semniﬁcativ în urma programului. În celalalt grup, însă, în urma vizionării ﬁlmului, un procent mai mic de
copii au continuat să facă legătura între dinţii lipsă şi bătrâneţe. Testul McNemar
indică o diferenţă de 20,10%, chi pătrat = 19,780, p<0,0001. Aşadar, modiﬁcarea
atitudinală a fost semniﬁcativă statistic.
Atitudinea faţă de igiena orală şi legătura acesteia cu respectul de sine au fost
măsurate prin variabila „Cine se spală pe dinţi se consideră pe sine important”. La
începutul studiului, copiii din primul grup au fost de acord cu această aﬁrmaţie
în proporţie de 67%, iar la ﬁnal procentul a crescut la 81. Testul McNemar indică
o diferenţă de 14,29%, p=0,01. O diferenţă foarte mare între atitudinea iniţială şi
cea ﬁnală am găsit, însă, la elevii celeilalte şcoli: 27,32% la testul McNemar, cu chi
pătrat = 31,080 şi p<0,0001.
Legătura dintre frecventarea cabinetului stomatologic şi nivelul de educaţie
a fost recunoscut, iniţial, de 80% dintre elevii primului grup, însă la ﬁnal doar 68%
mai aveau aceeaşi atitudine, modiﬁcare nesemniﬁcativă statistic. În schimb, în
grupul al doilea, procentul elevilor care erau de acord că „cei care merg la cabinetul dentar sunt bine educaţi” a crescut de la 71 la 83 (test McNemar cu p=0,060,
deci nesemniﬁcativ statistic).
Câţiva dintre participanţii la studiu au notat ce au reţinut din acest program de
educaţie pentru sănătate. Iată câteva dintre declaraţiile lor: „Eu am învăţat că este
foarte bine să ne spălăm pe dinţi, că dacă avem dinţi frumoşi şi curaţi ne respectăm
pe noi înşişi” (Robert); „Eu am învăţat să mă spăl mereu pe dinţi şi să ﬁu cuminte”
(Raluca); „Bacteriile sunt rele!” (Florin); „Eu am învăţat să mă spăl după ﬁecare
masă şi când am carii să ma duc la medicul stomatolog” (Adrian); „Am învăţat să
nu mănânc dulciuri şi să mănânc sănătos” (Ioana); „Eu am învăţat că trebuie să mă
spăl des pe dinţi, să scot bacteriile, dacă nu pot cu periuţa, atunci cu aţa dentară”
(Flavian): „Noi, copiii, trebuie să mergem la dentist dacă avem probleme dentare.
Trebuie să ne spălăm pe dinţi ca să învingem cariile” (Laura).
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Concluziile cercetării experimentale
Programele de educaţie pentru sănătate desfăşurate în şcoli au ca scop formarea, consolidarea sau schimbarea atitudinilor copiilor şi, ulterior, a comportamentelor acestora faţă de propria stare de sănătate. De la expunerea la mesajul
persuasiv/ educativ până la schimbarea comportamentului, publicul-ţintă trece
prin mai multe etape, în funcţie de tipul de mesaj, de timpul în care este expus la
campanie, de modul în care este procesată informaţia.
În studiul de faţă, am dorit să veriﬁc dacă felul în care este prezentat mesajul în cadrul lecţiilor de educaţie pentru sănătate inﬂuenţează măsura în care
au loc schimbările atitudinale. Pentru aceasta, am ales două şcoli aﬂate într-un
cartier periferic al Bucureştiului, fără cabinet stomatologic şi la care învăţau copii
aparţinând cu precădere unor familii cu status socio-economic mediu şi scăzut.
Aşa cum am presupus la începutul cercetării, cei mai mulţi dintre copii au o
dietă cariogenă, consumând multe glucide şi având un număr mare de mese şi
gustări pe zi şi nu beneﬁciază de un aport de ﬂuor pe cale generală. Acest lucru
conduce la observaţia că singura metodă preventivă acesibilă o constituie igiena
dentară. Rezultatele au arătat, din păcate, că mulţi copii se spală pe dinţi doar o
singura dată pe zi cu periuţa şi cu pasta şi că cei mai mulţi nu folosesc mijloace
auxiliare precum apa de gură sau aţa dentară.
Mai mult de jumătate dintre elevii din ambele loturi, care au frecventat cabinetele dentare, au declarat că s-au simţit relaxaţi. Totuşi, nivelul anxietăţii faţă de
medicul dentist nu poate ﬁ evaluat corect şi complet printr-o singură întrebare şi
în afara contextului stomatologic. Sunt necesare, aşadar, studii suplimentare care
să utilizeze instrumente create special pentru măsurarea nivelului de anxietate
dentară a copiilor. Aspectele neplăcute ale vizitei la dentist, menţionate de copii,
sunt durerea, lumina lămpii dentare, zgomotele, mirosurile, gustul substanţelor
antiseptice şi instrumentarul rotativ.
Programul de educaţie pentru sănătate a modiﬁcat atitudinea copiilor de 7-8
ani faţă de problemele, bolile, simptomele sau tratamentele dentare, rezultate
semniﬁcative statistic obţinându-se, însă, doar în grupul al doilea, cel al copiilor
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care au vizionat ﬁlmul de animaţie. În rândul acestora, a crescut numărul celor
care declară că nu le plac dinţii strâmbi, mirosul neplăcul al gurii, edentaţiile sau
cariile dentare. Atitudinea faţă de purtătorii de aparate ortodontice nu s-a modiﬁcat în niciunul dintre cele două grupuri.
În ceea ce priveşte atitudinile copiilor faţă de diferite aspecte ale sănătăţii
orale, am observat modiﬁcări semniﬁcative şi mai numeroase în rândul copiilor
din şcoala B, care au vizionat ﬁlmul de desene animate. Astfel, atitudinea acestora faţă de estetica dentară s-a schimbat semniﬁcativ, mai puţini copii asociind
frumuseţea dinţilor cu inteligenţa.
În ceea ce priveşte legătura dintre aspectul dinţilor şi respectul faţă de sine,
atitudinile s-au modiﬁcat în sens opus celui vizat de program: în ambele grupuri,
procentul celor care considerau că există o legătură între cele două elemente a
scăzut semniﬁcativ. Am găsit, însă, în ambele grupuri modiﬁcări semniﬁcative ale
atitudinii faţă de asocierea dintre igiena dentară şi stima de sine. Probabil că utilizarea termenului abstract „respect” în primul caz a condus la o neînţelegere a sensului
întrebării, de unde a rezultat o confuzie în acordarea răspunsurilor. În schimb, la
cealaltă variabilă, am folosit cuvântul „important”, accesibil înţelegerii copiilor.
Atitudinile faţă de purtătorii de aparate ortodontice nu s-au modiﬁcat semniﬁcativ nici pentru acest set de variabile, probabil pentru că, în conţinutul lecţiilor
de educaţie pentru sănătate nu s-a accentuat pe importanţa alinierii corecte a
dinţilor pe arcade. În schimb, atitudinea faţă de impactul sănătăţii orale asupra
celei generale s-a modiﬁcat semniﬁcativ statistic la copiii de la şcoala B. Acest
rezultat este îmbucurător, în contextul în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii
urmăreşte, în prezent, abordarea unitară a celor două componente şi eliminarea
factorilor de risc comuni bolilor orale şi generale.
Atitudinea faţă de asocierea problemelor dentare cu sărăcia s-a modiﬁcat semniﬁcativ statistic în ambele grupuri, diferenţa ﬁind mai mare, însă, în cel de-al doilea grup. În schimb, un alt stereotip – legătura dintre aspectul neplăcut al dinţilor şi
răutate – nu s-a modiﬁcat semniﬁcativ decât în al doilea grup, format din elevii care
au vizionat ﬁlmul de desene animate. Atitudinea faţă de edentaţii s-a schimbat doar
în grupul celor care au participat la lecţia realizată cu mijloace audio-vizuale. Aceşti
copii nu au mai asociat pierderea dinţilor cu înaintarea în vârstă.
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În lecţiile de educaţie pentru sănătate este necesară folosirea mijloacelor moderne multimedia pentru transmiterea informaţiilor, pentru că acestea captează
şi menţin atenţia copiilor. Adaptarea conţinutului şi formei mesajului la vârsta, capacitatea de înţelegere şi interesele publicului-ţintă conduce mai frecvent la schimbarea atitudinilor faţă de problemele, bolile, tratamentele şi îngrijirea dentară în
general. Repetarea mesajelor este esenţială pentru ﬁxarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor. Elevii au participat, într-adevăr, la lecţii planiﬁcate în
şcoală, însă acestea vor ﬁ utile doar în condiţiile în care procesul de învăţare va
continua în familie, în comunitate şi în viaţa de zi cu zi a copilului.
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Concluzii

Î

n medicina dentară, preocupările pentru schimbarea stilului de viaţă şi

adoptarea unor atitudini şi comportamente sanogene sunt din ce în ce mai vizibile
în ţara noastră. Dincolo de predispoziţia individuală a pacienţilor, afecţiunile orodentare au, în mare parte, o etiologie microbiană. Cu toate acestea, stilul de viaţă
are un rol favorizant important în apariţia cariilor şi afecţiunilor pulpare, a bolii
parodontale şi cancerelor oro-maxilo-faciale. Acesta cuprinde obiceiurile de igienă
oro-dentară, creşterea rezistenţei smalţului prin ﬂuorizare, alimentaţia bogată în
glucide, consumul de alcool şi tutun şi frecvenţa vizitelor la medicul dentist.
Orice discuţie despre schimbarea atitudinilor faţă de sănătate şi despre comportamentul sanogen trebuie să ţină cont de tendinţele din mediu, care îl pot predispune pe individ la obiceiuri nesănătoase. Dincolo de alegerea personală, există
o serie de factori politici, economici, sociali şi culturali care trebuie cunoscuţi, în
vederea ajustării răspunsurilor proprii. De aceea, sunt necesare o permanentă informare a pacienţilor cu privire la factorii de risc controlabili, care aparţin stilului de
viaţă, şi încercări susţinute în vederea schimbării atitudinilor şi comportamentelor
faţă de sănătatea orală. Medicii urmăresc implicarea pacientului în deciziile privind
propria sănătate şi transformarea lui dintr-un receptor pasiv al îngrijirilor medicale
într-un participant activ la actul terapeutic. Pacientul poate căpăta cunoştinţele
şi abilitatea de a se ajuta singur şi disponibilitatea de a colabora cu practicianul
dentar în vederea menţinerii rezultatelor tratamentului.
Schimbarea atitudinilor şi comportamentelor de consum reprezintă obiectivul principal al ﬁrmelor de publicitate şi al departamentelor de marketing ale
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companiilor care distribuie produse de igienă orală. În acest domeniu, interesele
comerciale şi cele educaţionale coincid, pentru că un consum mai mare de pasta
de dinţi, de exemplu, presupune o îmbunătăţire a gradului de igienă oro-dentară.
Strategiile şi tehnicile de persuasiune utilizate în promovarea produselor pot ﬁ
învăţate şi aplicate şi de medici, cadre didactice şi specialişti în sănătate publică în
lecţiile, programele şi campaniile de educaţie pentru sănătate. Participarea activă,
crearea disonanţei sau consonanţei cognitive, strategiile de intensiﬁcare şi minimalizare în comunicarea persuasivă pot creşte impactul mesajului şi pot favoriza
modiﬁcarea stilului de viaţă al pacientului.
În lucrarea de faţă, am prezentat principalele teorii şi modele ale schimbării
atitudinilor şi comportamentelor, oferind exemple şi făcând aplicaţii în medicina
dentară, principiile enunţate regăsindu-se în două cercetările personale realizate
în perioada 2005-2009. Primul studiu, ﬁnalizat în anul 2005, a subliniat importanţa
comunicării pentru sănătate utilizând mass-media, care au devenit, în prezent,
principala sursă de informare pentru milioane de oameni. Aplicarea în practică a
teoriilor limbajului persuasiv facilitează acceptarea şi reţinerea mesajului. Totuşi,
pentru ca scopul comunicării să poată ﬁ atins, trebuie avut în vedere modul în
care are loc codiﬁcarea de către medic şi, ulterior, decodiﬁcarea informaţiilor de
către pacient (telespectator, ascultător, cititor, utilizator de internet). Utilizarea
limbajului ştiinţiﬁc, fără a ﬁ explicat în limbaj comun, conduce la confuzii și la imposibilitatea publicului ţintă de a accepta sau a-şi însuşi informaţiile.
Mesajul trebuie adaptat la caracteristicile demograﬁce şi de stil de viaţă
ale receptorului, pe de o parte, dar şi la politica editorială a instituţiei de presă
participantă la campania de educaţie pentru sănătate. Subiectele care nu
interesează direct publicul nu vor ﬁ reţinute. În plus, orice program de educaţie
pentru sănătate oro-dentară trebuie să ﬁe conceput pe termen lung, pentru a cumula efectele expunerii la informaţii.
Considerând că educaţia pentru sănătate este principalul mijloc de formare
a unor atitudini şi obiceiuri sanogene, am realizat o cercetarea experimentală în
două şcoli fără cabinet dentar din Bucureşti, ai căror elevi nu mai participaseră
la programe informative de sănătate orală. Impactul factorilor socio-economici
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asupra comportamentelor legate de sănătatea orală a fost, şi de această dată,
evident, printr-o frecvenţă scăzută a vizitelor dentare, prin obiceiuri nesanogene
(frecvenţă mică a periajului, dietă cariogenă), prin indiferenţă faţă de problemele
dentare şi prin existenţa unor imagini stereotipale privind diferite aspecte ale
sănătăţii orale.
În urma programului, a fost conﬁrmată ipoteza că utilizarea mijloacelor
moderne de comunicare – audio-vizuale şi multimedia – în lecţiile adresate copiilor determină schimbări mai importante în atitudinile şi, ulterior, în comportamentul acestora comparativ cu metodele clasice, constând în prezentări orale şi
demonstraţii cu ajutorul modelelor de studiu. De asemenea, a fost şi de această
dată evidenţiată importanţa adaptării conţinutului şi formei mesajului la vârsta,
capacitatea de înţelegere şi interesele publicului-ţintă.
Parteneriatele public-privat din cadrul cercetărilor personale, cum au fost cele
între Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Medicină Dentară
şi companii care înţeleg conceptul de responsabilitate socială, precum ColgatePalmolive şi radio „Vocea Speranţei”, au creat cadrul ca aspectele ştiinţiﬁce să
poată ﬁ completate de programe de educaţie pentru sănătate. În viitor, îmi propun
să realizez o rubrică de medicină dentară pentru televiziune şi să evaluez impactului mesajului transmis prin acest canal. Cercetarea experimentală desfăşurată în
cartierul Ferentari poate ﬁ repetată în orice altă instituţie de învăţământ din ţară,
în special în zonele defavorizate socioeconomic.
Realizarea unor programe de promovare a sănătăţii în locurile în care oamenii muncesc, învaţă sau îşi petrec timpul liber, precum şi prin mass-media, este
esenţială şi poate ﬁ realizată prin parteneriate public-privat şi implicarea companiilor producătoare de materiale pentru igiena dentară în proiecte ştiinţiﬁce. Comunicarea şi educaţia pentru sănătate stau la baza formării deprinderilor sanogene
şi a relaţiei cu medicul dentist şi, de aceea, este nevoie de o orientare a resurselor
către medicina omului sănătos, pentru prevenirea instalării afecţiunilor oro-dentare asigurându-se, astfel, starea de bine la nivel ﬁzic, psihic şi social.
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ANEXA 1

Chtionarul privind cunoştinţele
de medicină dentară ale ascultătorilor
postului de radio „Vocea Speranţei”
din Bucureşti
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ANEXA 2
15

Acordul Direorului Şcolii
cu clasele I-VIII nr. 136
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ANEXA 3
16

Acordul Direorului Şcolii
cu clasele I-VIII nr. 135
şi al Comitului de părinţi
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ANEXA 5
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CHESTIONAR
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