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CUVINTE CHEIE : feţe furioase, mecanisme atenţionale, adolescenţă, dezvoltare, 
distorsiuni atenţionale, anxietate, modularea atenţiei de către emoţie 

Introducere 

Mintea umană este una dintre cele mai fascinante emergenţe ale evoluţiei. Pare să fie cel mai 
avansat „dispozitiv” de supravieţuire deoarece a oferit speciei noastre avantajul unor 
posibilităţi inifinite de adaptare prin cultură. Datorită minţilor noastre, noi, ca specie, avem 
acces la forme complexe de cooperare socială care ne permit să ne oferim suport unii altora şi 
să creăm o înţelegere comună şi o realitate împărtăşită astfel încât suntem avantajaţi mai mult 
decât alte specii. Cu aceste avantaje vine şi o vulnerabilitate sporită a fiecăruia dintre noi în 
faţa celuilalt. În consecinţă, mintea noastră se confruntă şi cu provocarea de a face faţă 
ameninţărilor generate de acest „contact” apropiat între minţile noastre. 

În cadrul acestei zone foarte generoase de meditaţie, cercetarea psihologică s-a focalizat 
asupra interacţiunilor proceselor cognitive şi emoţionale din minţile noastre. Doar unul dintre 
aspectele acestei problematici se referă la investigarea proceselor prin care minţile noastre 
percep, sunt atente la, construiesc şi deconstruiesc feţele emoţionale ale altor oameni. 
Înţelegând procesarea expresiilor faciale emoţionale ameninţătoare obţinem noi informaţii 
despre funcţionarea minţilor noastre atunci când suntem potenţial confruntaţi cu pericolul 
care vine dinspre o altă persoană exprimat de către aceasta prin afişarea unor semnale 
negative. 

Mintea unei persoane nu este sculptată doar de filogeneza noastră comună ci şi prin 
ontogeneza sa specifică. Interacţiunile noastre şi felul în care percepem semnalele emoţionale 
exprimate de alţii sunt individualizate şi influenţate puternic de traseul parcurs de fiecare 
dintre noi de la o vârstă la alta. 

Teza de faţă constă într-un efort de a deschide puţin mai mult o fereastră spre înţelegerea 
acestor chestiuni prin analiza unora dintre mecanismele atenţionale utilizate de către minte la 
confruntarea cu semnale faciale de ameninţare şi luând în considerare unele dintre 
variabilităţile inter-individuale care ar putea să nuanţeze comportamentul în aceste situaţii. În 
acest sens, teza se focalizează asupra tranziţiei de la copilărie la adolescenţă în condiţiile în 
care această etapă de vârstă rămâne relativ puţin investigată, deşi prezintă potenţialul unor 
revelaţii interesante şi a unor provocări continue.  
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1. Capitolul 1. Faţa umană  

Feţele sunt unul dintre cei mai relevanţi stimuli pentru adaptarea umană datorită valorii lor 
sociale şi emoţionale. Propria noastră faţă şi feţele celorlalţi conţin informaţii cruciale despre 
identitatea noastră, genul, vârsta, emoţiile şi intenţiile, şi, poate, chiar despre starea de 
sănătate şi calitatea ca partener (Rhodes, 2006). Cercetători din diferite domenii ale 
psihologiei au fost fascinaţi de feţe şi de asemenea rezultatele indică o anumită „fascinaţie” a 
sistemul cognitiv uman pentru feţe (Palermo & Rhodes, 2007).      

1.1 Neuroştiin ţele cognitive ale procesării fe ţelor 

Modelul principal de recunoaştere a feţelor diferenţiază între procesarea identităţii feţei şi 
emoţiilor exprimate de către feţe (Bruce & Young, 1986; Martens, Leuthold, & 
Schweinberger, 2010). O reţea complexă de structuri ale creierului din cortexul occipital şi 
cel temporal a fost identificată a fi crucială pentru procesarea feţelor. Girusul fusiform, 
cunoscut şi ca aria fusiforma a feţei (fusiform face area, FFA) poate extrage foarte repede 
informaţii perceptive pe baza proprietăţilor structural ale feţelor, descifrând trăsăturile statice 
şi a fost considerată locaţia desemnată pentru procesarea identităţii. Sulcusul temporal 
superior (superior temporal sulcus, STS) poate contribui la realizarea unei categorizări 
grosiere a stimulului ca având sau nu valenţe emoţionale prin reprezentarea elementelor 
dinamice ale expresiei feţei (Haxby, Hoffman, & Gobbini, 2000). Din aceste două structuri 
inputul procesat ajunge la complexul amigdalian şi la cortexul orbitofrontal, ambele fiind arii 
cheie pentru cogniţia socială. Perspectiva clasică ce descrie procesarea identităţii şi a 
emoţionalităţii feţelor, ca fiind independente, este pusă sub semnul întrebării de datele recente 
care indica posibilitatea unor interacţiuni (ex: Martens et al., 2010; Atkinson, Tipples, Burt, 
& Young, 2005). Aceste rezultate susţin ideea unei influenţe asimetrice a procesării identităţii 
asupra procesării expresiilor faciale, fără ca efectul invers să fie prezent. 

1.2 Procesarea feţelor cu expresii emoţionale 

Există cercetări care indică o procesare foarte rapiră a expresiilor emoţionale şi posibilitatea 
modulării emoţionale asupra FFA. Studii ce investighează activitatea electrică a creierului au 
stabilit N170 drept componenta specifică feţelor, relaţionată cu stadiile târzii ale encodării 
atunci când reprezentarea configuraţiilor globale ale feţei este generată (Eimer, 2000). 
Majoritatea studiilor ce folosesc ERP au raportat procesarea afectivă în stadii relative târzii, 
subsecvente celei reprezentate de componenta N170. Componentele ERP posterioare, în jurul 
a 250 ms după prezentarea feţei, sunt considerate a discrimina expresiile cu valenţe 
emoţionale de cele neutre (Purtoise & Vuilleumier, 2007). Totuşi, procesarea emoţiei pare să 
aibă loc în unele condiţii înainte ca N170 să poată fi identificată, expresia fiind procesată în 
primele 100 ms de la afişare, dacă atenţia nu este direcţionată înspre ea, aşa cum indică un 
studiu de Bayle şi Taylor (2010). A fost propusă ipoteza conform căreia activitatea din 
cortexul fusiform ar putea fi sporită de expresii emoţionale, în special de cele ce exprimă 
frică. În absenţa controlului voluntar, conexiunile de feedback direct dinspre amigdală ar 
sprijini această influenţă (Purtoise & Vuilleumier, 2007; vezi şi Herrington, Taylor, Grupe, 
Curby, & Schultz, 2011 pentru date preliminare despre un model de comunicare 
bidirecţională între amigdală şi FFA). Leziuni ale amigdalei în emisfera ipsilaterală anulează 
răspunsul, altminteri crescut, la feţe care exprimă frică în cortexul fusiform, în ciuda 
conservării efectelor atenţiei voluntare asupra aceleiaşi structuri. Este interesant că astfel de 
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efecte emoţionale ce apar devreme preced, dar nu modulează componenta N170 tipică feţelor 
(Purtoise & Vuilleumier, 2007). Pe baza acestor date, modularea emoţională a FFA nu pare a 
fi una directă dinspre STS şi nu contrazice în mod necesar rezultatele ce susţin ideea unei 
influenţe directe, asimetrice, a procesării identităţii asupra prelucrării expresiei faciale.   

Procesarea emoţională a feţelor permite diferenţierea între prieteni şi duşmani, potenţiali sau 
reali, fiind o sursa crucială de informaţie pentru interacţiunile sociale. Din această perspectivă 
este justificat să admitem ipoteza că expresiile faciale emoţionale sunt procesate automat şi 
sunt apoi subiectul unor distorsiuni ale atenţiei. Aceste ipoteze devin şi mai verosimile pentru 
expresiile faciale ce semnalizează pericolul (Palermo & Rhodes, 2007). Astfel, teama 
exprimată pe faţa unui conspecific poate aduce la cunoştinţa cuiva o ameninţare din mediu ce 
ar trebui evitată, o expresie furioasă ar putea indica intenţiile agresive imediate ale celuilalt, 
iar o faţă ce exprimă dezgust poate semnaliza o eventuală contaminare fizică (Palermo & 
Rhodes, 2007). Aşa cum am menţionat anterior, expresiile faciale par a fi decodate repede 
drept emoţionale sau nu. Sunt studii empirice ce susţin că informaţia emoţională poate fi 
discriminată devreme, de la 80 la 100 ms după prezentare (Palermo & Rhodes, 2007) (vezi 
teza originală pentru informaţii adiţionale). 

O concluzie preliminară ce poate fi extrasă este aceea că expresiile faciale sunt într-adevăr 
procesate rapid, cel puţin în termeni de prezenţă sau absenţă a valenţei emoţionale a 
stimulului şi expresiile foarte ameninţătoare sunt procesate ca reprezentând stimuli 
emoţionali cu importanţă ridicată, fără a fi necesară starea de conştienţă sau intenţionalitate. 
Totuşi, procesarea pre-atenţională (aceasta este procesarea fără nevoia resurselor atenţionale) 
a expresiilor faciale ameninţătoare a fost pusă la îndoială şi, astfel, rămâne o întrebare 
deschisă (pentru mai multe detalii a se vedea secţiunea 2.2.2. Chiar şi ameninţarea solicită 
resurse atenţionale – o dezbatere curentă)   

1.3 Trasee de dezvoltare în percepţia feţelor  

În achiziţia expertizei în recunoaşterea feţelor are loc o desfăşurare lentă a dezvoltării. 
Componenta ERP specifică procesării feţelor, N170, are o amplitudine scăzută şi o latenţă 
crescută în cursul copilăriei şi chiar în perioada adolescenţei de mijloc, comparative cu 
perioada adultă (ex: Taylor, McCarthy, Saliba, & Degiovanni, 1999). Studiile de imagistică 
arată că aria fusiformă a feţelor nu se activează mai mult atunci când sunt prezentate feţe 
comparativ cu alte categorii de obiecte în perioada copilăriei, până în jurul vârstei de 10 ani, 
şi chiar la cei de 12 până la 14 ani nu este activată atât de selectiv de feţe, cum se întâmplă la 
adulţi (Aylward et al., 2005).  

1.3.1 Recunoaşterea identităţii în cursul dezvoltării 

Atunci când se discută despre recunoaşterea feţelor, nou-născuţii arată, foarte repede în cursul 
dezvoltării, abilităţi remarcabile în recunoaşterea feţelor familiare, în mod special ale 
figurilor de ataşament. Studii ce au evaluat timpul petrecut privind şi cele de habituare au 
arătat că din primele zile ale vieţii copiii preferă să se uite la feţe familiare mai mult decât la 
cele nefamiliare (ex: Pascalis & de Schonen, 1994). În mod interesant nou născuţii 
demonstrează şi o anumită asimetrie în abilităţile de procesare a feţelor. Par a fi mai cursivi în 
procesarea feţelor de gen feminin în comparaţie cu cele de gen masculin (Ramsey-Rennels & 
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Langlois, 2006). Acest rezultat este interpretat ca un efect al experienţei mai îndelungate cu 
feţele femeilor (vezi teza original pentru mai multe detalii). 

Este interesant că unii autori subliniază că toate aspectele comportamentale calitative ale 
procesării feţelor adulţilor pot fi identificate la copiii preşcolari, începând cu vârsta de 4 ani, 
chiar dacă studiile ce folosesc RMN funcţional şi ERP par a indica o maturare mai degrabă 
târzie a răspunsurilor neuronale selective ale feţelor (McKone, Crookes, & Kanwisher, 2008). 
Totuşi, pare că până la vârsta de 7, 8 ani copiii nu demonstrează încă acea „mid-band 
specialization” pentru recunoaşterea feţelor tipică performanţelor adulţilor şi procesează în 
mod silimar feţele în poziţie verticală normală sau inversată (ex: Leonard, Karmiloff-Smith, 
& Johnson, 2010) (vezi textul tezei pentru mai multe detalii). 

1.3.2 Recunoaşterea expresiilor faciale emoţionale pe parcursul dezvoltării  

În copilărie, studiile arată că la 3 luni copiii pot discrimina deja între feţele ce exprimă 
bucurie şi cele care exprimă furie (Barrera & Maurer, 1981). Date indicând abilităţi stabile de 
discriminare între mai multe tipuri de expresii sunt disponibile din jurul vârstei de 4 luni şi s-
a relatat că la aproximativ 7 luni copiii se uită puţin mai mult la expresii ce indică teamă 
compartiv cu alte tipuri de expresii (Somerville, Fani, & McClure-Tone, 2011). Sunt date şi 
din studiile ce au folosit ERP despre latenţe centrale mediane negative mărite pentru feţe ce 
exprimă teamă în comparaţie cu bucurie la bebeluşii de 7 luni (Peltola, Leppanen, Maki, & 
Hietanen, 2009) şi răspunsuri hemodinamice diferite la expresii faciale bucuroase şi furioase 
la copiii de 6 până la 7 luni (Nakato, Otsuka, Kanazawa, Yamaguchi, & Kakigi, 2010). 

Este interesant că date din studii ce au utilizat înregistrări de potenţiale evocate indică faptul 
că procesele implicate în percepţia feţelor cu valenţe emoţionale se dezvoltă într-o manieră 
discontinuă în cursul copilăriei, astfel sensibilitatea spre o procesare configurală detaliată, 
similară celei observate la adulţi, se dezvoltă abia în jurul vârsei de 14 şi 15 ani (Batty & 
Taylor, 2006) (vezi textul tezei pentru mai multe detalii).  

1.3.3 Feţele cu valenţe emoţionale şi dezvoltarea creierului social: din copilările, prin 
adolescenţă spre perioada adultă  

Procesarea expresiilor faciale cu valenţe emoţionale în cursul diferitelor perioade de 
dezvoltare, odată ce copiii devin adolescenţi şi apoi adulţi, trebuie înţeleasă în contextual mai 
larg al dezvoltării socio-emoţionale. 

O perspectivă neurobiologică asupra comportamentului adolescenţilor este sintetizată în 
modelul numit „Modelul dezechilibrului în dezvoltare” (Casey et al., 2011; Steinberg, 2008; 
Burnett et al., 2010) susţine că această vârstă este caracterizată de un dezechilibru între 
maturarea, funcţională şi structurală a regiunilor creierului esenţiale în susţinerea 
comportamentului afectiv şi bazat pe recompense şi maturarea ariilor creierului care susţin 
controlul cognitiv şi cel al impulsurilor. Acest dezechilibru ar fi caracteristic adolescenţei 
deoarece în copilărie ambele tipuri de regiuni sunt imature aproximativ în egală măsură, în 
timp ce în perioada adultă acestea sunt mature relativ în egală măsură (Somerville, Jones & 
Casey, 2010). Unele din structurile cerebrale discutate de acest model, amigdala şi cortextul 
prefrontal, sunt de asemenea implicate într-o reţea mai extinsă ce susţine şi procesarea 
feţelor. Astfel, predicţia acestui model ar indica procesări calitativ diferite ale expresiilor 
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faciale în cazul adolescenţilor comparativ cu adulţii sau copiii (vezi textul tezei extinse pentru 
informaţii adiţionale în legătură cu datele empirice care susţin acest model).  

Există asemănări semnificative între acest model neurobiologic al comportamentului 
adolescent şi „ Modelul reţelei de procesare a informaţiei”  sociale discutat de Nelson şi 
colaboratorii săi (Nelson, Leibenluft, McClure, & Pine, 2005) care susţine că nodul cognitiv-
reglator susţinut de cortexul prefrontal tinde să întârzie comparativ cu dezvoltarea altor 
noduri implicate în procesarea informaţiei sociale în perioada adolescenţei.  

 O altă perspectivă a schimbărilor cerebrale în cursul adolescenţei susţine că hormonii din 
pubertate sunt implicaţi într-o cascadă de modificări dinamice care sunt presupuse a iniţia 
apariţia unor noi componente ce ţin de procesarea feţelor în cursul adolescenţei, cum ar fi 
evaluări fine ale atractivităţii şi distorsiuni în sensul identificării mai uşoare a identităţii 
feţelor celor de aceeaşi vârstă (Scherf, Berhman, & Dahl, 2011). Datorită acestor noi 
„sarcini” de procesare a feţelor care apar în adolescenţă, conexiunile funcţionale dintre 
diferite regiuni ale creierului implicate în procesarea feţelor vor fi perturbate şi reorganizate, 
acestea având cel mai probabil drept consecinţă perturbarea temporară a abilităţilor de 
procesare, cum sunt recunoaşterea identităţii şi procesarea emoţională (vezi textul tezei 
extinse pentru informaţii adiţionale în legătură cu datele empirice care susţin această poziţie).  

A patra alternativă, „Modelul triadic”  (Ernst & Fudge, 2009; Burnett et al., 2010) propune 
pentru susţinerea comportamentul motivat interacţiunea a trei sisteme: apropierea, guvernată 
de striatum, evitarea, guvernată de amigdală şi un sistem de reglare guvernat de cortexul 
prefrontal. Acest model explică în termenii unui dezechilibru între nodurile de apropiere şi 
evitare comportamentul social şi emoţional al adolescenţilor (Ernst & Fudge, 2009).  

Din descrierea de mai sus similaritatea între trei dintre aceste modele este evidentă. Modelul 
dezechilibrului dezvoltării, Modelul reţelei de procesări ale informaţiei sociale precum şi 
Modelul triadic subliniază dovezile ce indică adolescenţa drept o perioadă a desincronizării în 
dezvoltarea funcţională a diferitelor regiuni ale creierului implicate în procesarea social-
cognitivă (aşa numitul „creier social”) asociat cu discontinuităţi comportamentale în anii 
adolescenţei. Sunt studii ce converg spre ideea că schimbările la nivel cerebral din 
adolescenţă pot fi caracterizate în termenii unei desincronizări în rata maturării dintre diferite 
arii corticale şi subcorticale (vezi textul tezei extinse pentru informaţii adiţionale în legătură 
cu datele empirice care susţin această poziţie). 

2 Capitolul 2. Reţele neurocognitive pentru înfruntarea 
pericolului şi semnale de ameninţare în expresia facială 

Mai multe direcţii de cercetare au evidenţiat propensiunea minţii umane de a fi biasată înspre 
stimuli negativi  (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs, 2001; Rozin & Royzman, 
2001; Ito, Larsen, Smith, & Cacioppo, 1998). 

2.1 Un modul filogenetic de detecţie a pericolului şi generare a fricii 

În aceeaşi linie cu datele ce susţin distorsiunile negative în procesarea umană a informaţiei 
este şi ipoteza conform căreia detectarea stimulilor ameninţători, care au o relevanţă 
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evoluţionistă adaptativă, i se acordă prioritate în sistemul cognitiv şi este susţinută de un 
modul avansat al fricii.   

Ca stare motivaţională ce promovează evitarea şi comportamentele de evadare, frica implică 
nevoia organismului de a fi vigilent faţă de indicii subtile care semnalizează pericolul. 
Reacţia de frică este adaptativă numai atunci când poate fi provocată cât mai devreme decât 
mai târziu în întâlnirile organismului cu potenţiale ameninţări. Mai mult, frica în sine implică 
o stare de mobilizare semnificativă a resurselor atenţionale care susţin trei tipuri de 
comportamente adaptative: „îngheţare”, luptă sau fugă (Ohman, 2005). Astfel, atât 
mecanismele preatenţionale cât şi cele atenţionale par cruciale în funcţionarea acestui modul 
care se presupune că a evoluat pentru detecţia pericolului (Ohman & Mineka, 2001). Un 
astfel de modul al fricii este văzut ca un mecanism de apărare care este activat preferenţial şi 
chiar şi automat de stimuli care sunt ameninţători din perspectivă evoluţionistă.   

Aşa cum expresiile faciale sunt de cele mai multe ori folositoare în reglarea cooperării şi 
competiţiei sociale (Schmidt & Cohn, 2001), este de aşteaptat ca sistemul de detecţie a fricii 
să fi dezvoltat o sensibilitate pentru expresiile faciale de ameninţare şi submisivitate. De 
exemplu, participanţii normali, non-anxioşi, au fost evaluaţi a detecta mai repede o expresie 
facială discrepantă furioasă, inserată între expresii faciale bucuroase sau neutre, în comparaţie 
cu situaţia inversă (Ohman, Lundqvist, & Esteves, 2001).       

2.2 Neurobiologia modulului fricii  

Aşa cum se consideră că modulul de frică funcţionează într-o manieră automată şi este relativ 
impenetrabil la controlul cognitiv, se susţine şi că o reţea neuronală dedicată, centrată pe 
amigdală, este responsabilă de funcţionarea acestui modul (Ohman & Mineka, 2001, Ohman, 
2005).   

Folosind condiţionarea clasică a fricii ca model pentru investigarea neurobiologiei emoţiei, 
LeDoux şi colaboratorii au avansat un model ce descrie două rute pentru procesarea 
stimulilor emoţionali, ambele implicând amigdala (Romanski & LeDoux, 1992). Ruta 
primară ar fi una talamo-amigdaliană, iar a doua – talamo-corticalo-amigdaliană (a se vedea 
Miu, 2008, pentru o sinteză), şi ar fi responsabilă pentru procesarea rapidă, inconştientă şi 
preatenţională, procesarea automată, a stimulilor emoţionali bazată pe inputurile grosiere de 
la cortexul vizual primar prin talamus. Ruta talamo-cortico-amigdaliană este responsabilă 
pentru procesarea conştientă şi detaliată a acestor stimuli, generând răspunsuri mai încet, 
implicând atenţia şi se bazează pe o procesare mai profundă a stimulilor.   

În ciuda unor dovezi care indică o implicare limitată a amigdalei în procesarea feţelor 
furioase (ex: Fusari-Poli, Placentino, Carletti, Landi, Allen, et al., 2009), alte studii oferă 
dovezi despre amigdală ca o locaţie care susţine procesarea emoţională în general, nu este 
specifică doar pentru procesarea feţelor care exprimă frică şi astfel, este asociată şi cu 
procesarea furiei (ex: Fitzgerald, Angstdat, Jelsone, Nathan, & Phan, 2006; Graham, 
Devinsky, & LaBar, 2007; Pichon, de Gelder, & Grezes, 2009; a se vedea teza extinsă pentru 
mai multe detalii).  

În abordarea de faţă se propune că este rezonabil să vedem feţele furioase ca un tip de 
expresie facial ameninţătoare care ar implica de asemenea într-o anumită măsură amigdala. 
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Totuşi datele arată că faţa furioasă este procesată într-o modalitate diferită faţă de cea care 
exprimă frică prin intermediul unor reţele neuronale care implică zone subcorticale şi 
corticale. Prin aceasta se susţine poziţia conform căreia deşi ambele expresii semnalează un 
pericol, fiecare oferă informaţii diferite observatorului (Davis, Somerville, Ruberry, Berry, 
Shin, & Whalen, 2011; vezi textul tezei integrale pentru mai multe detalii). Putem considera 
că în comparaţie cu frica, expresia de furie transmite un semnal mai direct de ameninţare 
legat de posibilitate unui pericol relativ iminent care ar veni din partea unei surse neambigue. 
Această lipsă de ambiguitate face ca semnalul să fie extrem de relevant pentru adaptarea în 
situaţii de dominare socială, dar poate explica, într-o oarecare măsură, şi implicarea mai 
limitată a amigdalei în procesarea furie în comparaţie cu frica. 

2.2.1 Procesarea pre-atenţională a feţelor ameninţătoare 

Un număr considerabil de studii par să susţină existenţa rutei talamo-amigdaliene, aşa-numită 
„ ruta scurtă şi murdară”, de procesare a ameninţării care este considerată a opera 
preatenţional şi subcortical (LeDoux, 2000; Phelps, 2006; Olsson & Phelps, 2004; Delgado, 
Olsson & Phelps, 2005). Pentru a detalia nişte exemple, atunci când subiecţii văd inversat şi 
mascat, feţe condiţionate pentru frică, activitatea neuronală a amigdalei drepte pare corelată 
cu activitatea nucleului pulvinar şi a coliculilor superiori şi este o conectivitate scăzută între 
amigdală şi cortexul fusiform şi cel orbitofrontal, ceea ce susţine existenţa unei reţele 
subcorticale spre amigdala dreaptă, prin mezencefal şi talamus (Moris, et al., 1999). De 
asemenea, amigdala arată activări mai puternice ca răspuns la stimuli faciali ameninţători în 
comparaţie cu cei neutri chiar dacă acestor stimuli nu le sunt alocate resurse atenţionale, un 
rezultat care este interpretat ca arătând că un răspuns la ameninţare este relaţionat cu stimuli 
care ar putea fi independenţi de atenţie (Vuilleumier, 2002).          

2.2.2 Chiar şi ameninţarea necesită resurse atenţionale – o dezbatere actuală  

Totuşi, investigaţii recente au ridicat întrebări asupra ideii că procesarea ameninţării de către 
amigdală este independentă de alocarea de resurse atenţionale (Silvert, Lepsien, 
Fragopanagos, Goolsby, Kiss, Taylor, Raymond, Shapiro, Eimer, & Nobre, 2007) (vezi textul 
tezei extinse pentru informaţii adiţionale în legătură cu datele empirice care susţin această 
poziţie). Astfel de cercetări pun sub semnul întrebării însuşi conceptual de automatizare a 
procesării emoţionale şi cercetătorii discută în aceste studii ipoteza că ceea ce a fost 
considerat dintr-o perspectivă „puternică”  a procesării automate ca fiind preatenţional şi total 
lipsit de conştienţă poate fi explicat mai acurat de o perspectivă „slabă” a automatizării 
(Pessoa, 2005). Aceasta ar însemna că percepţia subliminală a stimulilor emoţionali poate fi 
inconştientă din perspectivă subiectivă, dar  poate avea încă o conştienţă obiectivă 
(păstrându-se abilitatea de a ghici la un nivel peste nivelul şansei prezenta stimulului). De 
asemenea, stimulii emoţionali cărora nu li s-au alocat resurse atenţionale ar putea avea nevoie 
de un anumit nivel de resurse atenţionale pentru procesare (Okon-Singer, Tzelgov, & Henika, 
2007). Procesarea în lipsa alocării de resurse atenţionale poate fi definită în aceste situaţii 
drept o procesare a stimulilor emoţionali care nu necesită monitorizare conştientă.  

Implicaţiile rezultatelor menţionate mai sus pentru modulul de frică încep de la consideraţia 
că datele infirmă perspectiva alocării resurselor atenţionale în creier într-o manieră duală, 
automată versus non-automată. Astfel, propunerea unui modul cognitiv pentru procesarea 
ameninţării este serios chestionată.  
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2.3 Cercetări empirice asupra procesării  atenţionale a ameninţării 

Modelul modulului de frică susţine că li se acordă mai multe resurse atenţionale semnalelor 
de ameninţare din mediu  (Ohman & Mineka, 2001) şi această predicţie ar fi susţinută şi de 
versiunea revizuită a acestui model pe baza rezultatelor recente ce investighează distincţia 
preatenţional - atenţional. Astfel, detecţia rapidă a expresiilor faciale ameninţătoare poate fi şi 
consecinţă a modalităţii în care valenţa emoţională conţinută de aceşti stimuli modulează 
alocarea resurselor atenţionale în expuneri supraliminale. 

Date recente susţin rezultatele potrivit cărora nucleii amigdalieni joacă un rol important în 
procesele atenţionale, cu implicaţii directe în vigilenţă şi arousal. Pessoa a sintetizat recent 
într-un review rezultatele empirice care susţin perpectiva conform căreia amigdala este 
implicată în ceea ce este numită atenţie afectivă, aceasta definind mecanismele de 
interconectivitate neuronală care susţin modularea emoţională a percepţiei (Pessoa, 2010). 
Astfel, valoarea afectivă a stimulilor este considerată a detemina într-o oarecare măsură 
rezultatele competiţiei pentru resursele de procesare (vezi textul tezei extinse pentru 
informaţii adiţionale în legătură cu datele empirice care susţin această poziţie)   

2.3.1 Căutarea vizuală pentru expresiile faciale emoţionale 

O serie de studii s-au focalizat pe implicarea atenţiei selective în căutarea vizuală atunci când 
participanţii sunt confruntaţi cu stimuli relevanţi din perspectiva fricii (Frischen, Eastwood, 
& Smilek, 2008). Date din sarcinile ce folosesc sarcini de căutare vizuală ce implică expresii 
faciale susţin avantajul detectării feţelor ce exprimă furie (de ex: Ohman, Lundqvist, & 
Esteves, 2001; Lipp, Price, & Tellegen, 2009). 

Natura avantajului presupus al feţelor furioase a fost considerat şi discutat pe larg în termeni 
de procesare preatenţională versus atenţională dar şi în termeni de avantaj datorat conţinutului 
emoţional al expresiei versus perspectiva unui avantaj datorat trăsăturilor perceptive bazale 
ale feţei (Frischen et al., 2008) (vezi textul tezei extinse pentru informaţii adiţionale în 
legătură cu datele empirice care susţin această poziţie).  

 Este probabil mai sigur să conceptualizăm cercetările ce utilizează căutarea vizuală pentru 
expresii faciale emoţionale în termeni de amestec al efectelor preatenţionale şi al celor 
atenţionale. Aceasta este în aceeaşi linie cu perspectiva conform căreia valoarea emoţională a 
stimulilor este folosită în sistemul cognitiv pentru a modula alocarea atenţiei mai degrabă 
decât activarea sau dezactivarea unor programe de procesare automate şi modulare (Pessoa, 
2008; 2010).    
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2.3.2 Distorsiunile atenţionale înspre feţele ameninţătoare şi anxietatea1  

Dincolo de descoperirea preferinţei în procesarea acestor expresii faciale în populaţia 
generală, expresiile de frică şi mai ales cele de furie au fost considerate stimuli ameninţători 
extrem de relevanţi pentru persoanele cu tulburări emoţionale sau vulnerabilităţi pentru 
tulburările emoţionale (Bar-Haim et al., 2007; Cisler & Koster, 2010; Mogg & Bradley, 
1998; Cisler, Bacon, & Williams, 2009). S-a susţinut că diferenţele interindividuale in nivelul 
de anxietate pot modula nevoia de resurse atenţionale în procesarea expresiilor ameninţătoare 
(Fox, Russo, & Georgiou, 2005). Studiile ce investighează distorsiunile atenţiei asociate cu 
anxietatea au investigat atât nivelurile crescute ale anxietăţii non-clinice (anxietate ca stare şi 
ca trăsătură) cât şi diferite tipuri de tulburări de anxietate (anxietate generalizată, arahnofobii, 
anxietate socială, tulburarea de stress postraumatic) indicând fapul că aceste distorsiuni ale 
atenţiei în favoarea ameninţării pot fi observate la indivizi cu niveluri ridicate ale anxietăţii în 
mod consistent (Bar-Haim, et al., 2007; a se vedea şi Miu & Visu-Petra, 2009 pentru o 
sinteză).  

Cercetătorii au considerat posibilitatea ca distorsiunile atenţiei să fie factori etiologici pentru 
problemele de anxietate (de exemplu: MacLeod & Rutherford, 1993; Schmidt, Richey, 
Buckener, & Timpano, 2009). Această idee poate fi găsită şi în modelele larg acceptate ale 
procesării anxietăţii. De exemplu, aceste poziţii teoretice consideră distorsiunile atenţiei un 
posibil factor de menţinere implicat în starea generală de activare neuropsihologică sau de 
activare continuă a schemei de ameninţare specifică anxietăţii (Beck & Clark, 1997; Williams 
et al., 1988 apud. Mogg & Bradley, 1998) (vezi textul tezei pentru informaţii adiţionale în 
legătură cu datele empirice care susţin această poziţie).   

Într-o serie de studii ce au utilizat sarcini comportamentale bazate pe paradigma „dot-probe” 
dar şi în studiile ce au folosit ERP şi fMRI, s-a arătat în mod repetat că un răspuns 
comportamental crescut la ţinte ce înlocuiau feţe ce exprimau frică este asociat cu modulări 
ale activităţii creierului consistente cu o creştere a răspunsului de orientare a atenţiei spre 
acest tip de feţe (Pourtois & Vuilleumier, 2006). Astfel, folosirea unei feţe ce exprimă frică 
drept  amorsă ar putea activa amigdala şi ar putea genera un feedback înspre cortexul vizual 
care creşte apoi sensibilitatea ariilor responsabile de procesarea feţelor şi a ariilor occipitale 
care susţin procesarea timpurie a stimulilor. Datorită acestei modulări, mecanismele atenţiei 
spaţiale care orientează atenţia spre aceeaşi locaţie sunt temporar facilitate aşa cum sunt 
observate şi răspunsuri comportamentale mai rapide faţă de ţinte care sunt congruente spaţial 
cu feţele ce exprimă teamă. Datele par să susţină că această serie de evenimente nu este 
activată, în schimb, cu necesitate de expresii faciale ce exprimă bucurie (vezi textul tezei 
pentru informaţii adiţionale în legătură cu datele empirice care susţin această poziţie).            

Distorsiunile atenţiei înspre ameninţare asociate cu niveluri ridicate ale anxietăţii ca trăsătură 
ilustrează conexiunea dintre modularea emoţiei asupra atenţiei şi diferenţele interindividuale 

                                                 

1 Părţi din acest sub-capitol fac se regăsesc într-o lucrare publicată în colaborare cu Georgiana Susa şi Oana 
Benga şi sunt reproduse în textul tezei cu acordul lor şi al jurnalului; lucrarea în cauză este: Pitică, I., Susa, G., 
& Benga, O., (2010). The effects of attentional training on attentional allocation to positive and negative stimuli 
in school-aged children: an explorative single-case investigation, Cognition, Brain, Behaviour. An 
Interdisciplinary Journal, 14, 1, 91-119. 
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în vulnerabilitatea emoţională. Datele recente privind modificarea distorsiunilor atenţiei atrag 
atenţia asupra posibilităţii ca în anumite condiţii de stres crescut sau de vulnerabilitate 
emoţională, sistemul ce susţine modularea emoţională a atenţiei devine distorsionat în direcţia 
semnalelor de ameninţare şi detecţia ameninţărilor şi mecanismele de generare a reacţiilor de 
frică discutate mai sus devin hipersensibile. De asemenea, s-a discutat că o astfel de 
manifestare a hipersensibilităţii susţinută de distorsiunile atenţiei înspre ameninţare ar putea 
fi un factor etiologic implicat în anxietatea clinică (MacLeod & Rutherford, 1993; Schmidt, 
et al., 2009). 

2.3.3 Mecanisme de orientare înspre feţele ameninţătoare 

O întrebare care a declanşat adevărate discuţii în literatură se referă la natura distorsiunilor 
atenţiei: sunt aceste distorsiuni un rezultat al tendinţei de orientare mai frecventă spre stimuli 
ameninţători sau apar datorită dificultăţii de a dezangaja atenţia din procesarea acestor stimuli 
(Fox, Russo, Bowles, & Dutton, 2001)? Sarcina indiciului spaţial (Posner, 1980) este 
considerată a diferenţia între angajarea şi dezangajarea proceselor atenţiei. Sarcina indiciului 
spaţial măsoară efectul de orientare. Funcţia de orientare a atenţiei se descompune în trei 
operaţii: comutarea, angajarea şi dezangajarea, prin intermediul cărora resursele atenţiei sunt 
transferate dintr-o locaţie în alta (Weierich, Treat, & Hollingworth, 2008; Tincas, 2010). 
Astfel, văzută din perspective teoriei reţelelor atenţionale atenţia selectivă înspre ameninţare 
poate fi operaţionalizată în continuare în termini de comutare, angajare şi dezangajare. 

2.3.4 Detecţia feţelor ameninţătoare pe parcursul copilăriei şi adolescenţei 

Un aspect puţin studiat în relaţie cu procesarea feţelor ameninţătoare se referă la impactul 
asupra sistemului de detectare a ameninţării pe care îl au schimbările ce se produc de-a lungul 
dezvoltării, în atenţie, emoţie şi în interacţiunea dintre acestea două (vezi Hadwin, Donnelly, 
French, Richards, Watts, & Daley, 2003; Richards, 2000; Watters, Lipp, & Spence, 2004 
pentru exemple de studii cu populaţie alcătuită din copii). Relaţionat cu discontinuităţile din 
dezvoltarea interacţiunilor emoţie-cogniţie din pubertate şi adolescenţa timpurie evidenţiate 
în primul capitol, considerăm că în aceast interval de vârstă sunt mai multe detalii despre 
procesarea emoţiei şi în special feţele ameninţătoare ce rămân a fi descoperite. Cunoştinţe 
fundamentale în aceste domenii pot informa cercetarea, spre exemplu asupra unor probleme 
specifice dezvoltării anxietăţii sau a factorilor de vulnerabilitate versus mecanismelor de 
creştere şi dezvoltare în adolescenţă.    

Ca o concluzie finală a acestei secţiuni dedicate reţelelor neurocognitive care susţin 
înfruntarea pericolului şi a semnalelor de ameninţare în expresiile faciale, insistăm asupra 
observaţiei că cercetări recente nu par să susţină predicţiile în ceea priveşte procesarea 
ameninţării preatenţionale, automate, susţinute numai de structure subcorticale derivate în 
baza unui model care descrie un modul dedicat identificării fricii (Ohman & Mineka, 2001). 
Totuşi, există date ce susţin efectele valorii emoţionale şi ale valenţei stimulilor asupra 
resurselor atenţionale alocate în direcţia lor. Astfel, în această teză alegem să ne focalizăm 
asupra procesării supraliminale, atenţionale a expresiilor faciale emoţionale şi de a investiga 
predicţiile modelului de detecţie a pericolului şi generare a fricii în ceea ce priveşte detecţia 
favorizată a expresiilor faciale ameninţătoare în grupuri de vârste ce definesc tranziţia din 
perioada copilăriei de mijloc spre adolescenţă . 
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2.4 Obiectivele acestei teze 

Teza de faţă se concentrează asupra investigării predicţiilor asupra atenţiei în procesarea 
expresiilor ameninţătoare derivate în baza modelului unui modul de detecţie a pericolului şi 
generare a fricii, propus de Ohman, în cursul preadolescenţei şi adolescenţei. În prezent, sunt 
puţine studiile care tratează modalitatea în care se acordă prioritate expresiilor faciale 
ameninţătoare în cursul procesării în decursul dezvoltării; astfel, această investigare este în 
mare măsură exploratorie.     

Primul obiectiv se focalizează asupra întrebării dacă feţele ce exprimă furie sunt procesate 
preferenţial la vârste diferite în populaţia generală şi cum se reflectă aceasta la nivelul 
răspunsurilor atenţionale. În acest scop am utilizat o serie de sarcini care măsoară pe baza 
timpului de reacţie aspecte diferite ale detecţiei atenţionale. 

Al doilea obiectiv al demersului este centrat pe ipoteza că funcţionarea atenţiei în sarcinile cu 
expresii faciale emoţionale poate fi relaţionată cu diferenţele inter-individuale în anxietatea 
ca trăsătură şi astfel că anxietatea poate modula răspunsurile atenţionale la expresii faciale de 
furie. Aşadar, pe parcursul acestui demers de cercetare am măsurat întotdeauna anxietatea ca 
trăsătură şi am căutat asocieri între răspunsurile atenţionale şi diferenţele inter-individuale pe 
această dimensiune.    

Considerăm că o asemenea investigaţie în cursul copilăriei şi al adolescenţei este esenţială 
pentru extrinderea cunoaşterii procesării atenţionale a ameninţării şi în cele din urmă, pentru 
a înţelege mai bine interacţiunea dintre procesele automate şi controlate care duc la rezultate 
cognitive cum sunt distorsiunile atenţionale în tulburările de anxietate. 

Chiar dacă în mare măsură datele empirice revizuite în primele capitole ale acestei teze se 
referă la procesarea expresiilor ameninţătoare de frică, asumăm că procesele relaţionate 
emoţiei şi atenţiei fundamentale identificate de aceste studii sunt legate de procesarea 
semnalelor de ameninţare de pe faţa umană în general. În consecinţă, concluziile acestor 
studii pot să fie relevante şi pentru procesarea feţelor furioase. Am optat să utilizăm în cele 
trei studii realizate de către noi feţe furioase ca stimuli faciali ameninţători pentru a fi în 
congruenţă cu studiile din linia de cercetări care investighează modelul generării fricii propus 
de Ohman. Cum obiectivele noastre au fost derivate din premisele acestui model am utilizat 
feţe furioase pentru a putea relaţiona rezultatele şi concluziile noastre cu aceste premise.  

3 Capitolul 3. Studiul 1: Distorsiuni atenţionale spre ameninţare 
şi anxietatea ca trăsătur ă în copilăria de mijloc2 

Din perspectivă cognitivă, modalitatea de procesare a informaţiei emoţionale constituie un 
important factor etiologic şi de menţinere a tulburărilor de anxietate. Cercetări recente în ceea 

                                                 

2 Părţi din acest capitol se regăsesc într-o lucrare ce a fost publicată în colaborare cu Oana Benga şi sunt 
reproduse în textul tezei cu acordul său şi al jurnalului; lucrarea în cauză este: Pitică, I. & Benga, O., (2009). 
Associative and causal relations between attentional biases and anxiety: an analysis of theory and empirical 
findings, Cognition, Brain, Behaviour. An Interdisciplinary Journal, 13, 3, 285-297 
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ce priveşte anxietatea la vârsta adultă par să indice că tendinţa de fi mai degrabă atent la 
informaţia ameninţătoare din mediu joacă un rol important în aceste tulburări, dar şi în 
nivelele ridicate de anxietate subclinică. În 1997 Beck şi Clark au prezentat un model al 
procesării informaţiei în anxietate care a fost acceptat în general ca un cadru implicit sau 
explicit pentru studiile asupra distorsiunilor atentionale spre stimuli ameninţători (vezi textul 
tezei extinse pentru mai multe detalii). O serie de alte modele îşi propun să descrie şi să 
explice mai detaliat mecanismele de procesare a informaţei care duc la distorsionarea 
răspunsurilor atenţionale. Anxietatea ca trăsătură joacă un rol important în aceste modele. 
Tendinţa de a răspunde cu anxietate ca stare la anticiparea unei ameninţări într-o gamă largă 
de situaţii (Spielberger, 1972) este văzută ca o condiţie pentru prezenţa distorsiunilor 
atenţionale.  

3.1 Date empirice despre distorsiunile atenţionale spre ameninţare 
asociate cu anxietatea la adulţi 

Rezultatele unui studiu meta-analitic din 2007 arată că în mod consistent distorsiunile 
atenţionale apar doar în cazul persoanelor cu nivele ridicate de anxietate. (Bar-Haim, Lamy, 
Pergamin, Bakermans-Kranenburg & van IJzendoorn, 2007). Aşadar, asocierea dintre 
distorsiunile atenţionale spre informaţia ameninţătoare şi anxietate a fost bine documentată şi 
studiile au început să abordeze posibilitatea de modificare a acestor distorsiuni astfel încât să 
determine modificarea nivelului şi a simptomelor de anxietate (Mathews & MacLeod, 2002; 
Amir, Beard, Burns & Bomyea, 2009; Eldar, Ricon & Bar-Haim, 2008).   

3.2 Date empirice despre distorsiunile atenţionale spre ameninţare 
asociate cu anxietatea la copii şi adolescenţi 

Distorsiunile atenţionale au fost analizate şi în cazul copiilor. Marea parte a cercetărilor din 
acest domeniu realizate cu copii sunt ghidate de ipoteza că asocierea distorsiunilor atenţionale 
cu anxietatea este similară la vârste mai tinere cu cea documentată la adulţi. În cazul copiilor 
există dovezi despre distorsiuni atenţionale asociate cu anxietatea clinică în studii care 
raportează că în cadrul unor sarcini cum ar fi sarcina de detecţie a ţintei sau sarcina Stroop 
emoţional cu stimuli sub forma unor cuvinte neutre sau care sugerează ameninţarea, copiii cu 
diferite tulburări de anxietate au tendinţa de a manifesta vigilenţă semnificativ crescută spre 
stimuli negativi sau interferenţă semnificativ mai mare datorată acestor stimuli, în comparaţie 
cu copiii fără psihopatologie (ex: Vasey, Daleiden, Williams & Brown, 1995; Taghavi, 
Neshat-Doost, Moradi, Yule & Daleiden, 1999). Diferenţe semnificative sunt raportate şi de 
studiile care utilizează imagini ca stimuli, în special imagini ale unor expresii faciale neutre, 
pozitive, sau negative (ex: Brotman, Rich, Schnajuk, Reising, Monk, Dickstein, Mogg, 
Bradley, Pine & Leibenluft, 2006).  

3.3 Rezultate contradictorii cu privire la asocierea dintre distorsiunile 
atenţionale şi anxietate în copilărie 

Oarecum în contradicţie faţă de concluziile meta-analizei realizate de către Bar-Heim şi 
colegii săi,  (2007), o serie de studii au raportat date care nuanţează tabloul distorsiunilor 
atenţionale spre ameninţare şi a legăturii dintre acestea şi anxietate în cazul copiilor şi 
adolescenţilor, chiar şi în situaţia unor nivele clinice de anxietate. Astfel, se pare că o 
vigilenţă clară faţă de ameninţare specifică anxietăţii clinice este observabilă mai ales atunci 
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când copiii au simptome severe sau comorbidităţi (Brotman, Rich, Schnajuk, Reising, Monk, 
Dickstein, Mogg, Bradley, Pine, & Leibenluft, 2006, Waters, Mogg, Bradley, & Pine, 2008). 
De asemenea, unele studii despre tuburările de anxietate în copilărie raportează o tendinţă a 
participanţilor de a evita stimulii ameninţători la un interval de expunere a acestora de 500 de 
ms considerat în literatură ca unul care surprinde orientarea iniţială a atenţiei, astfel încât se 
presupune că ar trebui să favorizeze surprinderea unor comportamente atenţionale de 
vigilenţă spre ameninţare. (Monk, Nelson, McClure, Mogg, Bradley, Leibenluft, Blair, Chen, 
Charney, Ernst, & Pine, 2006). Totuşi, alte date indică faptul că vigilenţa copiilor cu tulburări 
de anxietate ar putea să se refere la toţi stimulii emoţionali, nu doar la cei negativi sau 
ameninţători (Waters, Mogg, Bradley, & Pine, 2008, Boyer, Compas, Stanger, Colletti, 
Konik, Marrow, & Thomsen, 2006). În studiile care investighează anxietatea non-clinică în 
cazul copiilor de diferite vârste au apărut alte rezultate surprinzătoare. În unele cazuri 
distrosiunile atenţionale par să fie prezente indiferent de nivelul anxietăţii ca trăsătură 
(Waters, Lipp, & Spence, 2004, Morren, Kindt, van den Hout, & van Kasteren, 2003). Kindt 
şi colaboratorii săi au propus ipoteza conform căreia la vârste mai timpurii (înainte de 9-10 
ani) toţi copiii prezintă distrosiuni în sensul unei atenţii accentuate spre ameninţare, dar pe 
măsură ce dezvoltă o mai bună abilitate de control inhibitor, doar cei cu anxietate ridicată 
prezintă aceste distorsiuni şi la vârste mai mari, în timpul adolescenţei şi probabil la vârsta 
adultă (Kindt, Bogels, & Morren, 2003, Kindt, van den Hout, de Jong, & Hoekzema, 2000, 
Kindt & Van Den Hout, 2001). 

3.4 Obiectivele studiului 1 

Luând toate cele de mai sus în considerare se pare că pe măsură ce copiii cresc în vârstă 
fenomenul distrosiunilor atenţionale spre ameninţare asociate anxietăţii devine mai stabil. 
Acest studiu s-a focalizat asupra distorsiunilor atenţionale spre ameninţare şi asupra 
diferenţelor inter-individuale în ceea ce priveşte anxietatea ca trăsătură în cazul copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 11 şi 14 ani. La această vârstă, ne aşteptăm ca anxietatea ca trăsătură să 
moduleze alocarea atenţiei spre feţele care exprimă furie, dar nu va interacţiona cu alocarea 
atenţiei spre feţe neutre sau care exprimă bucurie.  

3.5  Metoda 

3.5.1 Participanţi 

Eşantionul de participanţi la acest studiu a cuprins 101 copii cu vârsta între 11 şi 14 ani, 45 
dintre ei fiind fete şi 58 fiind băieţi. Vârsta medie în acest eşantion a fost de 12 ani şi 3 luni.  

3.5.2 Stimuli şi echipament 

Stimulii utilizaţi în acest studiu constau în 64 de imagini reprezentând expresii faciale 
selectate dintr-un grup de 96 de imagini din următoarele baze de stimuli faciali: 22 de imagini 
din NimStim (Tottenham et al., 2009), 5 din setul de stimuli Ekman (Ekman & Friesen, 1976) 
şi 37 din stimulii dezvoltaţi de Mogg şi Bradley (Bradley, Mogg, Falla, & Hamilton, 1998). 
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3.5.3  Sarcina de detecţie a ţintei 

Distorsiunile atenţionale spre stimuli ameninţători au fost evaluate utilizând sarcina de 
detecţie a ţintei în baza protocolului descris de Mogg şi Bradley în studiile lor pe acest 
domeniu (ex: Bradley, Mogg, Falla, & Hamilton, 1998). Sarcina de detecţie a ţintei constă 
într-o serie de secvenţe care apar succesiv pe ecranul calculatorului, fiecare secvenţă fiind 
compusă din 4 evenimente: apariţia punctului de fixare în centrul ecranului pentru 500 de 
milisecunde, apariţia unei perechi de imagini reprezentând expresii faciale umane pentru 500 
de milisecunde, apariţia ţintei (în acest caz ţinta fiind o stea) în locul uneia dintre cele două 
imagini şi dispărând atunci când participanţii apasă una din două taste şi apariţia unui ecran 
gol cu rol de pauză pentru încă 500 de milisecunde. Perechile de imagini au fost poziţionate 
pe orizontală şi participanţii au fost instruiţi să apese tasta „A” când ţinta înlocuia imaginea 
din partea stângă a ecranului şi tasta „L” când o înlocuia pe cea din partea dreaptă.  

Au existat un total de 80 de perechi de stimuli, 32 dintre ele reprezentând expresii faciale 
furioase şi neutre, 32 reprezentând expresii faciale de bucurie şi neutre şi 16 perechi 
reprezentând combinaţii de expresii neutre-neutre. Întregul set de 80 de perechi de stimuli a 
fost utilizat de două ori, o data astfel încât ţinta să înlocuiască imaginea cu expresia 
emoţională (condiţia de congruenţă) şi o data astfel încât ţinta să înlocuiască imaginea cu 
expresia neutră (condiţia de incongruenţă). Toate perechile de stimuli au conţinut în număr 
egal imagini reprezentând femei şi bărbaţi.  

3.5.4 Scala Spence pentru Anxietate la Copii  

Anxietatea a fost măsurată cu versiunea în limba română a Spence Child Anxiety Scale 
(SCAS Scala Spence pentru Anxietate la Copii) care conţine 38 de itemi ce evaluează o gamă 
largă de simptome de anxietate la copii de vârstă şcolară. Acestora li se cere să estimeze cât 
de des trăiesc situaţiile descrise de fiecare item utilizând o scală de 4 puncte (1 – niciodată; 4 
– întotdeauna). Pe baza autoevaluărilor şi în concordanţă cu gruparea simptomelor pe 
tulburări de anxietate specificată de  DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), 
scala oferă un scor global precum şi scoruri pentru fiecare dintre cele 5 subscale: atac de 
panică şi agorafobie, anxietate de separare, frica de răni fizice, comportament obsesiv-
compulsiv, anxietate generalizată. Scala Spence pentru Anxietate la Copii este în curs de 
validare pe populaţia română. Studiile realizate pe alte populaţii indică o fidelitate înaltă atât 
a scalei globale cât şi a subscalelor (Spence, 1998; Spence, Barrett şi Turner, 2003) precum şi 
o bună validitate convergentă în raport cu Scala revizuită de anxietate manifestă pentru copii 
(RCMAS) şi o bună validitate discriminativă prin compararea copiilor cu nivel nonclinic de 
anxietate cu cei cu diagnostice clinice (Spence, 1998).  

Analiza consistenţei interne a Scalei Spence pentru Anxietate la Copii în cazul eşantionului 
implicat în acest studiu s-a dovedit una bună (ά = 0,89). 

Pe baza scorurilor globale participanţii au fost împărţiţi în copii cu nivel ridicat de anxietate 
(toţi copiii cu scorul egal sau mai mare decât mediana) şi copii cu nivel scăzut de anxietate 
(toţi copiii cu scorul mai mic decât mediana). 
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3.5.5 Procedura 

În prima etapă a acestui studiu copiilor li s-a prezentat cercetarea în clasă şi cei care au 
consimţit verbal pentru a participa au fost rugaţi să dea părinţilor lor formularul de 
consimţământ informat. Doar copiii care au înapoiat un formular de consimţământ informat 
semnat au fost incluşi în acest studiu. De asemenea, pentru participarea acestor copii la studiu 
şi-au dat acordul verbal şi profesorii lor.  

În a doua etapă studiul s-a derulat pe parcursul lunilor aprilie şi mai, 2009, în două şcoli din 
Cluj-Napoca şi Oradea. Atât datele pe baza chestionarului cât şi cele obţinute cu sarcina de 
detecţie a ţintei au fost obţinute în şcoală. Copiii au completat prima data Scala Spence în 
cardul unei sesiuni de grup, în clasă. Sarcina de detecţie a ţintei a fost completată individual 
de către fiecare copil doar în prezenţa unui experimentator. Copiii au fost aşezaţi la o distanţă 
de aproximativ 40 de centimentri faţă de ecran. Sarcina a fost prezentată copiilor ca un joc pe 
calculator şi li s-a cerut să citească instrucţiunile de la început. Înainte de a începe sarcina 
experimentatorul a sumarizat pentru fiecare copil ceea ce acesta sau aceasta are de făcut. 
După o etapă de antrenament copiii au fost întrebaţi dacă au înţeles ce au de făcut şi dacă 
doresc să contiuie jocul. Toţi copiii incluşi în analiză au parcurs etapa de antrenament si au 
înţeles regulile pe care trebuiau să le respecte.  Pentru fiecare copil programul a prezentat 
aleator perechile de imagini. La final fiecare copil a primit feedback pozitiv şi un abţibild ca 
recompensă. 

3.6  Rezultate 

Am calculat câte un indice mediu de distorsiune (Mogg & Bradley, 1999) separat pentru 
secvenţele cu feţe furioase şi cele cu feţe bucuroase scăzând din timpii medii de reacţie din 
condiţia incongruentă timpii medii de reacţie din condiţia congruentă. Valorile pozitive indică 
o distorsiune în sensul unei vigilenţe crescute pentru feţele emoţionale, iar valorile negative 
indică o distorsiune în sensul unei tendinţe de evitare a feţelor emoţionale. În baza unor teste t 
pentru un singur eşantion am verificat prezenţa unei distorsiuni atenţionale în cardul 
întregului eşantion de participanţi. Indicele mediu de distorsiune spre ameninţare, (M = 0.17, 
SD = 23.86),  nu a diferit de zero, t(100) = 0.07, p > .05, indicând absenţa unei distorsiuni 
atenţionale în legătură cu feţele furioase per ansamblu. Indicele mediu de distorsiune spre 
bucurie, (M = 1.91, SD = 24.42), a fost puţin mai ridicat, dar de asemenea, nu a diferit de 
zero, t(100) = 0.80, p > .05, indicând absenţa unei distorsiuni atenţionale în legătură cu feţele 
bucuroase per ansamblu. De asemenea, am comparat indicii de distorsiune medii pentru feţele 
furioase cu indicii de distorsiune medii pentru feţele bucuroase şi diferenţa nu a fost 
semnificativă statistic, t(99) = -0.55, p > .05.  

Teste t separate pentru efectul nivelului de anxietate asupra indicilor de distorsiune atât în 
cazul feţelor furioase cât şi în cazul feţelor bucuroase au indicat diferenţe nesemnificative 
statistic pentru feţele furioase, t(99) = -1.36, p > .05, cât şi pentru feţele bucuroase,  t(99) = -
1.22, p > .05 (vezi Tabelul 3.1 pentru valorile medii ale indicilor de distorsiune în cele două 
grupuri definite de nivelul de anxietate).  
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  Nivelul anxietăţii 
 

Tipul feţei  Anxietate scăzută Anxietate ridicată 

Faţă furioasă 0.17(23.86) -2.21 (23.63) 4.44 (24.83) 

Făţă bucuroasă 1.90(24.42) -0.44 (25.38)  5.59 (23.14) 

 

Tabelul 3.1: Valorile medii ale indicilor de distorsiune (abaterile standard între paranteze) 
pentru fiecare tip de faţă emoţională în cele două grupuri definite de nivelul anxietăţii 

3.7 Discuţie 

În acest studiu am încercat să replicăm într-un eşantion de copii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 
14 ani rezultate precendente care arată atenţie facilitată înspre expresiile faciale 
ameninţătoare cum ar fi feţele furioase şi o asociere între aceste distorsiuni atenţionale spre 
ameninţare şi anxietate. În mod interesant, rezultatele noastre au indicat absenţa per ansamblu 
a unor distorsiuni atenţionale legate de feţele furioase sau bucuroase în comparaţie cu cele 
neutre. Acest rezultat nu este neobişnuit mai ales pentru eşantioanele non-clinice (ex: Heim-
Dreger, Kohlmann, Eschenbeck, & Burkhardt, 2006; Eschenbeck, Kohlmann, Heim-Dreger, 
Koller, & Lesser, 2004, study 2). Totuşi, lipsa unor distorsiuni atenţionale în grupul de copii 
cu nivel ridicat de anxietate ca trăsătură este neaşteptat, dar nu în totalitate incongruent cu 
modelele alocării atenţiei în anxietate. Majoritatea abordărilor teoretice subliniează faptul că 
distorsiunile atenţionale spre stimuli ameninţători sunt accentuate mai ales în condiţii în care 
nivelelor ridicate de anxietate ca trăsătură li se adaugă nivele ridicate de anxietate ca stare 
(Williams, Watts, MacLeod, & Mathews, 1988; Mogg & Bradley, 1998).  

3.8 Integrarea rezultatelor primului studiu în cadrul m odelului unui 
modul al fricii 

Indicii de distorsiune observaţi în acest studiu arată că participanţii au alocat resurse 
atenţionale în mod egal celor două tipuri de feţe cu expresii emoţionale şi feţelor neutre. Mai 
mult, cei doi indici de distorsiune calculaţi nu au diferit în magnitudine unul faţă de altul ceea 
ce arată că participanţii nu au alocat atenţia diferenţiat între cele două tipuri de feţe cu 
expresii emoţionale. Acest rezultat nu e în concordanţă cu predicţiile care pornesc de la 
perspectiva conform căreia feţele furioase reprezintă un stimul cu relevanţă filogenetică ce 
semnalizează ameninţarea  şi care ar trebui să atragă în mod automat atenţia (Ohman & 
Mineka, 2001). Aşadar, considerăm că este important să examinăm mai în detaliu această 
ipoteză în cazul copiilor şi adolescenţilor pentru a explora condiţiile în care funcţionează 
acest modul al fricii. Rezultatele studiului de faţă trebuie considerate din perspectiva limitelor 
acestei investigaţii, cum ar fi eterogenitatea crescută a vârstelor din eşantionul nostru de 
participanţi. În consecinţă, în investigaţia următoare am cosiderat compararea directă a două 
grupe de vârstă pentru a putea delimita unele posibile efecte determinate de dezvoltare pe 
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parcursul tranziţiei de la copilărie spre adolescenţă. În plus, trebuie remarcat că se discută în 
literatură faptul că sarcina de detecţie a ţintei oferă doar o imagine statică asupra atenţiei 
(Yend, 2010)  şi, foarte probabil, oglindeşte efectul compozit al unor mecanisme atenţionale 
cum ar fi angajarea, dezangajarea şi comutarea spre şi de la expresiile emoţionale. În 
consecinţă, în următoarele studii am fost interesaţi să urmărim efectele specifice ale feţelor 
emoţionale, mai ales cele furioase, asupra subcomponetei de angajare a atenţiei.  

4 Capitolul 4. Studiul 2: Efectul de superioritate al feţei furioase 
în detecţie la copii şi adolescenţi  

Expresia facială de furie este considerată ca fiind un semnal foarte relevant pentru frică şi 
astfel ar trebui să activeze automat modulul filogenetic al fricii discutat de Ohman şi Mineka 
(2001). Investigaţiile experimentale asupra acestei poziţii s-au focalizat asupra implicării 
atenţiei selective în căutarea vizuală atunci când participanţii întâlnesc stimuli relevanţi 
pentru frică (Frischen, Eastwood, & Smilek, 2008).  

4.1 Rezultate empirice asupra căutării vizuale în studii cu adulţi  

În sarcinile de căutare vizuală efectul de superioritate al feţei furioase în detecţie se referă la o 
detecţie mai rapidă şi mai acurată a acestor feţe în comparaţie cu alte feţe emoţionale (de cele 
mai multe ori bucuroase sau prietenoase). Datele din studiile cu sarcina de căutare vizuală 
care utilizează expresii faciale susţin existenţa unui avantaj al feţei furioase în ceea ce 
priveşte performanţa de detecţie (e.g. Ohman, Lundqvist, & Esteves, 2001; Lipp, Price, & 
Tellegen, 2009a).  

Deoarece avantajul în detecţie al feţelor furioase a fost pus sub semnul întrebării datorită 
faptului că în mai multe rânduri efectul se datora unor variabile confundate (Purcell, Stewart 
& Skov, 1996), cercetătorii au urmărit să controleze stimuli faciali cât mai mult posibil pentru 
a se asigura că orice avantaj în viteza sau acurateţea detecţiei al unei feţe sau al alteia se 
datorează doar variaţiunilor din expresia emoţională. Astfel, utilizarea stimulilor faciali 
schematici a devenit destul de frecventă. Atunci când li se cere să stabilească dacă feţele 
afişate sunt toate la fel sau dacă una dintre ele este diferită, participanţii sunt mai rapizi în a 
detecta o faţă schematică furioasă decât una bucuroasă (în condiţiile în care mulţimea de feţe 
printre care erau inserate aceste ţinte erau compuse întotdeauna din feţe schematice neutre) 
(ex: Fox, Lester, Russo, Bowels, Pichler, & Dutton, 2000).  

Reprezentările schematice ale emoţiilor faciale pot fi problematice deoarece le lipseşte 
validitatea ecologica, pot să crească în mod artificial efectul de superioritate al feţei furioase 
deoarece duc la o similaritate crescută între distractori (Pinkham et al., 2010) şi nu par să fie 
imune la efectul confundat al unor elemente perceptive după cum s-a crezut la început 
(Coelho, Cloete, & Wallis, 2010; Purcell & Stewart, 2010; Mak-Fan, et al., 2011). Aşadar, 
este important ca efectul de superioritate al feţei furioase să fie observabil şi în sarcini mai 
ecologice şi totuşi bine controlate. În multe cazuri pentru a asigura controlul experimental 
asupra posibilelor variabile confundate ce ţin de caracteristicile bazale perceptive ale 
stimulilor, studiile au apelat la utilizarea unei singure identităţi în matricele de feţe afişate. În 
consecinţă, în aceste studii se afişează matrici conţinând clone ale aceleiaşi feţe cu 
posibilitatea ca una dintre ele să exprime o emoţie diferită şi au replicat astfel efectul de 
superioritate al feţei furioase (Fox & Damjanovic, 2006; Hortsmann & Bauland, 2006; Lipp, 
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Price, & Tellegen, 2009a; Williams, Moss, Bradshow, & Mattingley, 2005). Totuşi, unele 
rezultate au indicat şi o detecţie mai rapidă a expresiilor bucuroase, surprinse, sau dezgustate 
şi nu a celor furioase, înfricoşate sau triste (Calvo, Nummenmaa, & Avero, 2008). Calvo şi 
Marrero (2009) au observat că avantajul feţei bucuroase s-ar putea datora procesării automate 
a trăsăturii de bază reprezentate de un zâmbet cu gura deschisă.  

Creând sarcina cu o singură identitate la fiecare afişare nu se elimină problema creşterii 
artificiale a similarităţii între distractori şi nici problema lipsei de validitate ecologică a 
configuraţiei afişate. De aceea, o variantă “puternică” a efectului de superioritate al feţelor 
furioase ar considera că acestea trebuie să fie detectate mai rapid şi cu acurateţe mai mare 
decât cele bucuroase în cadrul unor mulţimi realiste de feţe cu identităţi multiple. Juth, 
Lundqvist, Karlsson, şi Ohman au utilizat o sarcină de căutare vizuală cu fotografii alb-negru 
ale unor feţe reale, cu identităţi multiple, într-un studiu din 2005. În mod surprinzător, pe 
parcursul a 3 experimente, faţa bucuroasă a fost găsită mai rapid decât faţa furioasă. Mai 
mult, nu a existat nici un efect consistent al anxietăţii sociale asupra vitezei de detecţie a 
furiei sau a bucuriei. Rezultatele au arătat că efectul de superioritate al feţei furioase este 
valid dar depinde de o serie de condiţii legate de redundanţa ţintelor şi de genul feţei. Feţele 
bucuroase erau avantajate în căutare cu excepţia cazurilor în care faţa ţintă era inserată ori 
printre distractori omogeni (o singură identitate) ori printre distractori selectaţi dintr-un grup 
restrâns de alternative, sau a cazurilor în care faţa ţintă era una masculină. Feţele masculine 
furioase inserate printre distractori faciali neutri sunt de fapt detectate mai rapid decât feţele 
bucuroase (a se vedea teza extinsă pentru mai multe detalii). 

După cum a fost subliniat într-o sinteză teoretică, efectele specificaţiilor sarcinii asupra 
performanţei în căutarea vizuală trebuie să fie luate întotdeauna în calcul atunci când 
verificăm prezenţa unui efect de superioritate a feţei furioase (Frischen, Eastwood, & Smilek, 
2008). Căutarea este un proces foarte contextualizat şi autorii subliniază importanţa 
menţinerii distractorilor şi a aşteptărilor participanţilor constante de la o condiţie la alta.  

Studiile asupra căutării vizuală care investighează detecţia feţelor emoţionale printre 
distractori se consideră că implică modulul fricii şi că astfel diferenţele inter-individuale în 
ceea ce priveşte anxietatea ar trebui să fie foarte relevante pentru performanţa în aceste 
sarcini. S-a sugerat că diferenţele în nivelul anxietăţii ar putea modula nevoia de resurse 
atenţionale în procesarea expresiilor emoţionale (Fox, Russo, & Georgiou, 2005).  

4.2 Rezultate empirice asupra căutării vizuale în studii cu copii 

Investigarea căutării vizuale pentru feţe emoţionale pe parcursul dezvoltării este limitată. 
Există câteva date importante care sugerează că avantajul feţei furioase este prezent pe tot 
parcursul dezvoltării. Se pare că şi bebeluşii de 8 până la 14 luni manifestă o orientare mai 
rapidă faţă de feţele furioase în comparaţie cu cele bucuroase prin faptul că îşi accelerează 
răspunsul atunci când stimulul spre care îşi întorceau capul era ameninţător (LoBue & 
DeLoache, 2010). Copiii preşcolari cu vârsta de 5 ani au manifestat detecţie mai rapidă a 
feţelor furioase sau înfricoşate decât a celor bucuroase, similar cu comportamentul de la 
vârsta adultă, atât când s-au utilizat imagini cu feţe reale cât şi când s-au utilizat imagini cu 
reprezentări schematice ale feţelor (LeBou, 2009). Aceste rezultate sunt destul de neaşteptate 
ţinând cont de controversele din studiile cu adulţi descrise mai sus. Rezultatele unui studiu 
care investiga în principal memoria vizuo-spaţială în relaţie cu anxietatea şi stimuli 
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reprezentaţi de feţe emoţionale reale la preşcolari au fost de asemenea interpretate ca fiind 
dovezi ale unei detecţii mai rapide a feţelor emoţionale în comparaţie cu cele neutre în cazul 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 7 ani (Visu-Petra, Tincas, Cheie, & Benga, 2009). Mai 
mult, au apărut şi efecte specifice unor anumite emoţii. Copii cu anxietate scăzută au avut 
tendinţa de a detecta feţele bucuroase mai repede şi mai bine decât copiii cu anxietate 
crescută, pe când aceştia din urmă au detectat mai eficient feţele furioase. Hadwin şi 
colaboratorii săi au arătat că şi copiii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani au fost mai rapizi în a 
căuta o faţă schematic furioasă în comparaţie cu a căuta o faţă bucuroasă sau neutră şi că în 
secvenţele în care ţinta lipsea anxietatea ca trăsătură crescută a favorizat o rapiditate mai 
mare în oferirea răspunsului în condiţia cu feţe furioase (Hadwin et al., 2003). Totuşi, efectul 
de superioritate al feţei furioase nu a fost observat în cazul unor feţe desenate care exprimau 
furie şi bucurie şi cu stimuli neutri compuşi prin amestecarea trăsăturilor feţei. Într-un alt 
studiu cu feţe schematice copiii cu vârsta între 8 şi 11 ani au detectat feţele furioase mai rapid 
decât pe cele neutre, triste sau bucuroase (Waters & Lipp, 2008). În cazul copiilor cu nivele 
ridicate de anxietate avantajul în detecţie s-a manifestat în cazul ambelor tipuri de feţe 
negative.  

Studiile nu au urmărit încă performanţa în sarcini de căutare vizuală emoţională în cazul 
adolescenţilor. Modelele teoretice despre dezvoltarea socio-cognitivă în preadolescenţă şi 
adolescenţă se bazează pe datele asupra schimbărilor în arhitectura funcţională cerebral ce ţin 
de dezvoltare (Casey et al., 2011; Nelson, et al., 2005; Ernst & Fudge, 2009). În aceste 
condiţii se pare că procesarea emoţiilor faciale se modifică pe parcursul acestei tranziţii, 
configuraţiile de activare ale creierului în cazul adolescenţilor părând să fie diferite atât faţă 
de cele ale copiilor cât şi faţă de cele ale adulţilor, cu toate că detaliile acestor schimbări nu 
sunt clare încă.  

4.3 Obiectivele studiului 2 

Luând în calcul toate cele descrise mai sus am gândit două experimente pentru a investiga 
efectul de superioritate în grupuri de preadolescenţi şi adolescenţi utilizând sarcini de căutare 
vizuală cu stimuli fotografici. Acest studiu şi-a propus să compare performanţa în căutarea 
vizuală emoţională a copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 ani (preadolescenţi) şi cea a 
adolescenţilor cu vârsta între 13 şi 15 ani. Am fost interesaţi să replicăm în cadrul acestor 
intervale de vârstă puţin studiate în acest domeniu efectul de superioritate al feţelor furioase 
ce a fost raportat anterior la alte vârste şi am ales să utilizăm fotografii ale unor feţe reale ca 
stimuli ecologici. Pentru a lua în considerare „lecţiile” din literatura cu adulţi despre efectele 
specificaţiilor sarcinii asupra căutării vizuale am construit două sarcini astfel încât să putem 
verifica efectul de superioritate a feţei furioase atât printre distractori omogeni (o singură 
identitate afişată) cât şi printre distractori eterogeni (mai multe identităţi afişate). Pe parcursul 
a două experimente am măsurat şi anxietatea ca trăsătură a participanţilor pentru a putea 
monitoriza dacă asocierea dintre aceste diferenţe inter-individuale şi performanţa în căutare, 
mai ales în raport cu feţele aminţătoare, este prezentă. În baza modelelor teoretice şi a 
rezultatelor precedente efectul de superioritate al feţei furioase ar trebui să apară indiferent de 
nivelul anxietăţii ca trăsătură, dar ar putea fi accentuat de anxietate. Totuşi, cum datele asupra 
acestei probleme sunt limitate, investigaţia noastră asupra efectelor datorate anxietăţii a fost 
exploratorie.  
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4.4 Experimentul 1: Căutarea vizuală printre distractori omogeni 

În primul experiment am fost interesaţi să investigăm efectul de superioritate al feţei furioase 
într-o sarcină de căutare vizuală construită astfe încât să maximizeze omogenitatea între 
feţele distractoare care înconjurau faţa ţintă. Aşadar, am utilizat 9 feţe cu aceeaşi identitate, 
una dintre ele afişând o expresie emoţională diferită în comparaţie cu celelalte opt. Ne-am 
aşteptat ca feţele furioase să fie detectate mai rapid şi mai acurat.  

4.4.1 Metoda 

4.4.1.1 Participanţi 

Un total de 98 de copii au luat parte la acest experiment. Participanţii au format două grupe 
de vârstă: 57 de copii (26 de băieţi şi 31 de fete) au avut vârsta cuprinsă între 9 şi 11 ani şi 41 
de copii (18 băieţi şi 23 de fete) au avut vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani. În grupul de vârstă 
9-11 ani vârsta medie a fost de 10 ani şi 3 luni, iar în grupul de vârstă 13-15 ani vârsta medie 
a fost de 13 ani şi 11 luni. Toţi copiii erau înscrişi la două şcoli din Cluj-Napoca şi Oradea.  

4.4.1.2 Stimuli şi echipament 

Fotografiile a 2 indivizi, unul bărbat şi celălalt femeie, din setul de imagini NimStim 
(Tottenham et al., 2009), au fost folosite ca stimuli în acest experiment. Fiecare dintre cei doi 
indivizi efişau o expresie de neutralitate, una de furie şi una de bucurie. Pentru furie şi 
bucurie am selectat imaginile care afişau cele mai intense expresii. De asemenea, pentru a 
controla posibilitatea unui efect confundat al dinţilor care contrastează cu restul imaginii în 
cazul expresiilor de bucurie cu zîmbete cu gura deschisă am folosit atât pentru bucurie cât şi 
pentru furie imagini cu feţe cu gurile deschise şi cu dinţii vizibili. Toate imaginile au fost 
editate pentru a fi în tonuri de gri, cu nivele similare de luminozitate şi contrast şi să aibă 
aceleaşi dimensiuni (497 x 606 pixeli). De asemenea, am eliminat elementele care înconjurau 
faţa precum păr, urechi, gât, etc., pentru a reduce posibilitatea ca efectul să fie datorat în mod 
confundat unor elemente perceptive bazale.  

4.4.1.3 Sarcina de căutare vizuală cu o singură identitate 

Sarcina de căutare vizuală a constat în 126 de secvenţe. Fiecare secvenţă a început cu un 
punct de fixare afişat central pentru 500 ms, urmat de o matrice 3 x 3 compusă fie din feţe 
masculine fie din feţe feminine afişată până la răspunsul participantului şi s-a încheiat cu un 
ecran gol afişat pentru încă 500 de milisecunde. Toate feţele afişate într-o secvenţă aveau 
aceeaşi identitate, dar expresia emoţională a uneia dintre cele 9 feţe putea să fie diferită de la 
o secvenţă la alta. Combinaţiile dintre expresiile faciale au rezultat în 7 condiţii 
experimentale: ţintă furioasă printre distractori neutri, ţintă bucuroasă printre distractori 
neutri, ţintă furioasă printre distractori bucuroşi, ţintă bucuroasă printre distractori furioşi, 
toate feţele neutre, toate feţele furioase şi toate feţele bucuroase. Matricile cu toate feţele 
având aceeaşi expresie au fost folosite pentru a conferi un sens sarcinii şi nu au intrat în 
analiză. Participanţii au fost rugaţi să indice prin apăsarea unei taste din două variante dacă 
există o faţă diferită în fiecare matrice.  
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4.4.1.4 Scala Spence pentru Anxietate la Copii (SCAS) 

Am utilizat SCAS pentru a aduna date asupra nivelului de anxietate ca trăsătură al 
participanţilor. Chestionarul a fost descris în detaliu în secţiunea Metoda a primului studiu. 
În cadrul experimentului de faţă scorul mediu gobal de anxietate a fost de 31.51 (SD=17.11) 
pentru cei cu vârsta între 9 şi 11 an şi de 25.61 (SD=10.02) pentru cei cu vârsta între 13 şi 15 
ani. De asemenea, am avut o consistenţă internă bună per ansamblul întregului eşantion 
pentru scala globală. Coeficientul Alpha Cronbach a atins 0,85 

4.4.1.5 Procedura 

Copiilor li s-a prezentat proiectul de cercetare în clasă şi acelora care au consimţit verbal 
pentru a participa li s-a cerut să ducă părinţilor pentru a fi semnate formulare de 
consimţământ informat pentru participarea la studiu. Doar copiii care au returnat formularul 
semnat de către un părinte au fost incluşi în studiu. De asemenea, copiii care au participat la 
acest studiu au primit şi acordul de participare din partea profesorilor lor.  

Atât datele adunate în baza chestionarului cât şi cele adunate cu sarcina de căutare vizuală au 
fost colectate în şcoli, în două etape. Prima dată, copiii au completat SCAS în timpul unei 
sesiune de administrare a chestionarului de o oră cu întreaga clasă. Asistenţii de cercetare au 
oferit copiilor toate explicaţiile şi clarificările pe care aceştia le-au solicitat pe parcursul 
completării chestionarului. În al doilea rând, sarcina de căutare vizuală a fost parcursă 
individual, într-o sală separată. Copiii au fost aşezaţi în faţa calculatorului, la aproximativ 40 
de cm de ecran. Sarcina a fost prezentată copiilor ca un joc pe calculator. Li s-a cerut să 
citească instrucţiunile afişate la începutul sarcinii. Înainte de a rula sarcina efectivă asistentul 
de cercetare a sumarizat pentru fiecare copil ceea ce i se cere să facă. După o etapă de 
antrenament, copiii au fost întrebaţi dacă au înţeles ce au de făcut şi dacă doresc să continue 
jocul.. Toţi copiii au finalizat cu succes etapa de antrenament şi au înţele regulile pe care 
trebuiau să le respecte. Pentru fiecare copil programul a prezentat secvenţele în ordine 
aleatoare. La final fiecare copil a primit feedback pozitiv şi un abţibild. Sarcina a durat în 
medie 20 de minute.  

4.4.2 Rezultate 

Prima dată am urmărit dacă există o corelaţie între scorurile la anxietate şi timpii de reacţie şi 
procentul de răspunsuri corecte. Deoarece nici o corelaţie semnificativă nu a apărut pentru 
nici una dintre cele două grupe de vârstă nu am inclus mai departe anxietate în analiză.  

4.4.2.1 Efecte principale 

O ANOVA mixtă 2x2x2 a indicat un efect principal al variabilei Tipul Ţintei, F(1, 96)=9.08, 
partial η2 =.09 pentru timpii de reacţie şi pentru procentul de răspunsuri corecte, F(1, 
96)=60.16, partial η 2 =.38, un efect principal al variabilei Tipul Distractorilor, F(1, 
96)=121.29, partial η 2 =.56 pentru timpii de reacţie şi F(1, 96)=38.21, partial η 2 =.28 pentru 
procentul de răspunsuri corecte şi un efect principal al variabilei Grupa de Vârstă, F(1, 
96)=23.5, partial η 2 =.2 pentru timpii de reacţie şi  F(1, 96)=8.34, partial η 2 =.08 pentru 
procentul de răspunsuri corecte. Primul efect principal a arătat că feţele furioase au fost 
detectate mai rapid şi mai acurat decât cele bucuroase. Efectul Tipului Distractorilor a indicat 



25 

 

că ţintele de ambele tipuri au fost detectate mai rapid şi mai acurat printre distractori neutri în 
comparaţie cu situaţia când erau inserate printre distractori emoţionali. De asemenea, timpii 
de reacţie şi acurateţea a diferit între cele două grupe de vârstă, cu timpi de reacţie mai rapizi 
şi acurateţe mai bună în cazul adolescenţilor.  

4.4.2.2 Efecte de interacţiune 

Totuşi, aceste efecte principale au fost calificate de două efecte de interacţiune. În primul 
rând, interacţiunea dintre Tipul Distractorilor şi Grupul de Vârstă în cazul timpilor de reacţie 
a indicat că adolescenţii au fost mai distraşi de fundalurile emoţionale faţă de cele neutre în 
comparaţie cu participanţii mai mici, F(1, 96)= 11.06, partial η2=.1.  

 

Figura 4.2: Efectul de interacţiune dintre variabila Tipul Distractorilor şi variabila Grupul 
de Vârstă 

În al doilea rând, efectul de interacţiune dintre Tipul Ţintei şi Tipul Distractorilor în cazul 
timpilor de reacţie a indicat că feţele furioase au fost detectate mai rapid decât cele bucuroase 
doar atunci când erau inserate printre distractori neutri,  F(1, 96)= 13.45, partial η2=.12. 
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Figura 4.3: Efectul de interacţiune dintre variabilele Tipul Ţintei şi Tipul Distractorilor 

4.4.3 Discuţie 

Aceste rezultate oferă printre primele dovezi ale unui efect de superioritate în detecţie a feţei 
furioase atât într-un grup de preadolescenţi cât şi în unul de adolescenţi. Acest rezultat este în 
aceeaşi direcţie cu rezultatele studiilor anterioare realizate cu adulţi care raportează în mod 
similar o detecţie mai rapidă şi mai acurată a feţelor furioase în comparaţie cu cele bucuroase 
inserate printre feţe neutre (e.g. Lipp et al., 2009a). De asemenea, configuraţia rezultatelor de 
faţă se potriveşte cu datele din studiile cu copii (Hadwin, et al., 2003; Waters & Lipp, 2008; 
LoBou, 2009). Împreună cu rezultatele noastre, aceste date descriu o imagine a continuităţii 
de-a lungul dezvoltării. Copiii mici, preşcolari, copiii de vârstă şcolară, preadolescenţii şi 
adolescenţii, în mod similar cu adulţii, demonstrează o detecţie mai rapidă a feţelor 
ameninţătoare cum sunt feţele furioase. Totuşi, trebuie observat că tipul distractorilor a 
modulat avantajul feţei furioase astfel încât acesta a fost observabil doar printre feţe neutre. 
Aşadar, aceasta poate fi văzută ca un semn că există limite ce ţin de context în manifestarea 
efectului de superioritate al feţei furioase (vezi Ohman et al, 2009 pentru o discuţie).  

 Trebuie să menţionăm că prioritatea acordată feţei furioase în procesare nu a fost asociată cu 
nivelul anxietăţii ca trăsătură, rezultat întrucâtva similar cu cel raporat de Hadwin et al. 
(2003). Este posibil ca anxietatea ca trăsătură să nu aibă o influenţă specifică asupra 
proceselor emoţionale implicate în detecţia accelerată a feţelor furioase.  

 De asemenea, trebuie să observăm faptul că distractorii din această sarcină pot juca un rol 
important în performanţa copiilor şi adolecenţilor. Feţele emoţionale sunt distractori mai 
puternici deât cele neutre şi acest lucru se accentuează în cazul adolescenţilor în comparaţie 
cu preadolescenţii. În mod interesant, acest rezultat indică spre o distractibilitate mai 
accentuată în cazul adolescenţilor atunci când se confruntă cu informaţie emoţională 
irelevantă pentru sarcină şi sugerează o zonă de discontinuitate în dezvoltare.  În mod similar, 
deşi nerelaţionat în mod specific cu căutarea vizuală, Monk et al. (2003) au raportat despre 
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conţinutul emoţional al unor feţe irelevante pentru sarcină care a activat mai puternic ACC, 
OFC şi amigdala în cazul adolescenţilor în comparaţie cu adulţii. 

4.5 Experimentul 2: Căutarea vizuală printre distractori eterogeni 

Am realizat al doilea experiment cu un alt eşantion de participanţi aparţinând aceloraşi două 
grupuri de vârstă. Designul a fost foarte similar cu primul experiment. Singura diferenţă a 
apărut la nivelul sarcinii de căutare vizuală unde fiecare fotografie a reprezentat o persoană 
diferită. Acest aranjament a dus la matrici cu 9 identităţi diferite. Din moment ce toţi stimulii 
dintr-o matrice difereau între ei, copiilor li s-a cerut de această dată să caute o faţă cu o 
expresie diferită. Pe baza datelor raportate de Pinkham et al. (2010) cu o paradigmă foarte 
similară, dar cu participanţi adulţi, am emis ipoteza că feţele furioase vor fi detectate mai 
rapid decât feţele bucuroase şi pe baza rezultatelor noastre anterioare cu sarcina cu o singură 
identitate, ne-am aşteptat ca acest efect să nu fie relaţionat cu anxietatea ca trăsătură. 

4.5.1 Metoda 

4.5.1.1 Participanţi 

Un număr de 88 copii au luat parte la acest experiment. Participanţii f ăceau parte şi de 
această dată din două grupuri de vârstă: 50 copii (23 băieţi şi 27 fete) cu vârste cuprinse între 
9 şi 12 ani, şi 38 copii (17 băieţi şi 21 fete) cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani. În grupul de 
9-12 ani, vârsta medie a fost 10 ani şi 7 luni, iar în grupul de 13-15 ani, vârsta medie a fost 13 
ani şi 8 luni. Toţi copiii erau înscrişi la două şcoli din Cluj-Napoca şi Oradea. 

4.5.1.2 Stimuli şi echipament 

Fotografiile a 18 indivizi, 9 bărbaţi şi 9 femei, din setul de imagini NimStim (Tottenham et 
al., 2009), au fost utilizate ca stimuli în acest experiment. Fiecare dintre cei 18 indivizi afişa o 
expresie neutră, una de furie şi una de bucurie. Stimulii au fost prelucraţi pentru a controla 
posibilele variabile confundate, urmând protocolul descris în secţiunea Metodologie a 
primului experiment. 

4.5.1.3 Sarcina de căutare vizuală cu identităţi multiple 

Sarcina de căutare vizuală a constat în 126 secvenţe de prezentare a stimulilor. Fiecare 
începea cu un punct de fixaţie prezentat timp de 500 ms, urmat de o matrice 3x3 cu feţe 
masculine şi feminine până în momentul în care participantul dădea răspunsul şi se încheia cu 
un ecran gol cu o durată de 500 ms. Toate feţele dintr-o secvenţă aveau identităţi diferite, iar 
expresia emoţională a oricăreia dintre cele nouă feţe putea diferi de la o secvenţă la alta. 
Combinaţiile de expresii faciale au generat aceleaşi 7 condiţii din primul experiment. 
Participanţilor li s-a cerut să indice – apăsând una din două taste – dacă exista o faţă cu o 
expresie diferită în matrice. 

4.5.1.4 Scala Spence pentru Anxietate la Copii (SCAS) 

Am utilizat SCAS pentru a colecta date asupra nivelului de anxietate ca trăsătură a tuturor 
participanţilor. În experimentul actual scorul mediu de anxietate pentru scala globală a fost 
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30.30 (AS=13.08) pentru grupul de 9-12 ani şi 27.89 (AS=11.50) pentru grupul de 13-15 ani. 
Am obţinut şi o consistenţă internă bună pentru scala globală. Coeficientul Alfa Cronbach la 
nivelul întregului eşantion a atins 0,83. 

4.5.1.5 Procedura 

Procedura studiului a fost exact aceeaşi cu cea descrisă în Experimentul 1. 

4.5.2 Rezultate 

Când am analizat corelaţiile dintre scorurile la anxietate, timpii de reacţie şi procentul de 
răspunsuri acurate nu am observat o asociere semnificativă între anxietate şi procentul de 
răspunsuri corecte în nici una dintre grupele de vârstă, în consecinţă nu am inclus anxietatea 
în nici una dintre analizele asupra răspunsurilor corecte. Totuşi, anxietatea a corelat 
semnificativ şi pozitiv cu timpii de reacţie per ansamblul tuturor condiţiilor experimentale şi 
al ambelor grupe de vârstă la un loc (r=.31, p<.05) şi a fost inclusă în analizele asupra 
timpilor de reacţie ca o variabilă covariată. 

4.5.2.1 Efecte principale 

Construirea acestui al doilea experiment a implicat compararea variaţiilor în timpii de reacţie 
în funcţie de patru variabile independente şi de Anxietatea ca Trăsătură ca variabilă covariată 
şi a interacţiunilor dintre acestea: Tipul de Ţintă (faţă furioasă sau bucuroasă), Tipul de 
Distractori (feţe neutre sau emoţionale), Grupul de Vârstă (preadolescenţi cu vârsta între 9 şi 
11 ani şi adolescenţi cu vârsta între 13 şi 15 ani) şi Sexul Participanţilor  (fete sau băieţi)3. În 
cazul datelor despre acurateţea răspunsurilor am utilizat aceeaşi configuraţie a comparaţiilor 
în funcţie de variabilele independente fără a include însă variabila Sexul Participantului 
deoarece analize preliminarii au indicat lipsa unor variaţii legate de sexul participanţilor în 
acurateţea răspunsurilor. De asemenea, am eliminat din analiză covariata. Un efect principal 
al Tipului de Ţintă atât pentru timpii de reacţie, F(1, 85)=5,94, partial η2 =0,07, cât şi pentru 
procentul de răspunsuri corecte, F(1, 85)=9,68, partial η 2 =0,09, a fost semnificativ.  Acelaşi 
lucru a fost valabil pentru Tipul de Distractori, F(1, 85)=27,79, partial η 2 =0,25 pentru timpii 
de reacţie, respectiv F(1, 85)=116,1, partial η 2 =0,56 pentru procentul de răspunsuri corecte. 
Efectul principal al Grupului de Vârstă a fost semnificativ pentru acurateţe, F(1, 85)=8,34, 
partial η 2 =0,08, în timp ce a existat şi un efect principal al anxietăţii pentru timpii de reacţie, 
F(1, 85)=7,34, partial η2 =0,08.  

4.5.2.2 Efecte de interacţiune  

Rezultatele au indicat de asemenea că variabila Tipul Distractorilor a interacţionat cu 
varabila Sexul Participantului, F(1, 83)=7.62, partial η 2 =.08, şi a rezultat în diferenţe în 
timpii de reacţie între fete şi băieţi în funcţie de tipul de faţă distractoare (vezi Figura 4.5.) 

                                                 

3 Acest factor a fost inclus deoarece analize preliminarii au indicat efecte legate de sexul participanţilor în timpii 
de reacţie în unele dintre condiţiile experimentale.  
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Figura 4.5. Efectul de interacţiune dintre Tipul Distractorilor şi Sexul Participanţilor 

În această a doua sarcină, rezultatele indică faptul că toţi participanţii au detectat faţa furioasă 
mai repede şi cu mai mare acurateţe decât faţa veselă, în toate condiţiile sarcinii şi indiferent 
de vârstă sau scorul de anxietate. În plus, toţi participanţii au prezentat timpi de detecţie mai 
rapizi şi o acurateţe mai bună atunci când distractorii erau neutri faţă de situaţia în care erau 
emoţionali, indiferent de tipul ţintei, vârstă şi scorul la anxietate. Totuşi, după cum a indicat 
interacţiunea dintre factorii Tipul Distractorilor şi Sexul Participanţilor  fetele, indiferent de 
vârstă, au manifestat o căutare a ţintei semnificativ mai rapidă printre distractorii emoţionali 
comparativ cu băieţii. Mai mult, adolescenţii au fost în general mai acuraţi, dar nu au fost în 
mod semnificativ mai rapizi decât copiii preadolescenţi. De asemenea, cu cât scorurile la 
anxietate ale tuturor participanţilor au fost mai mari, cu atât timpii de reacţie în toate 
condiţiile experimentale au fost mai lungi. 

În concluzie, observând un efect de superioritate al furiei în cazul utilizării unor feţe reale şi 
cu multiple identităţi, am replicat rezultatele lui Pinkham et al. (2010), însă de această dată la 
participanţi preadolescenţi şi adolescenţi. 

4.5.2.3 Efecte asociate cu genul feţelor 

Deoarece rezultate contradictorii au pus recent sub semnul întrebării efectul superiorităţii 
furiei, indicând un avantaj al detecţiei pentru faţa bucuroasă şi oferind dovezi pentru un 
avantaj similar al feţelor furioase doar atunci când reprezentau persoane de gen masculin (ex: 
Ohamn, et al., 2009), am luat în considerare şi analiza efectului genului ţintei asupra 
performanţei participanţilor în sarcina cu identităţi multiple. De aceea, am realizat o ANOVA 
de tip 2x2x2x2x2 asupra timpilor de reacţie, cu Tipul Ţintei, Genul Ţintei şi Tipul 
Distractorilor ca factori intra-subiect şi Grupul de Vârstă şi Sexul Participanţilor  ca factori 
inter-subiecţi. Rezultatele au indicat un efect principal al Tipului Ţintei, cu detecţie mai 
rapidă a feţelor furioase comparativ cu cele vesele, F(1, 86)= 32,72, p< 0,05, partial η2 =0,28. 
De asemenea, am identificat un efect principal al Tipului de Distractori, ţintele fiind găsite 
mai rapid printre distractori neutri, F(1, 86)= 183,38, p< 0,05, partial η2 =0,68. Aceste efecte 
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au fost însoţite de interacţiunile Tipul Ţintei x Tipul Distractorilor, F(1, 86)= 4,43, p< 0,05, 
partial η2 =0,05, Tipul Distractorilor x Sexul Participanţilor , , F(1, 84)= 5.58, p< .05, partial 
η

2 =.06, şi Tipul Ţintei x Genul Ţintei x Tipul Distractorului x Grupul de Vârstă, F(1, 86)= 
9,10, p< 0,05, partial η2 =0,10. Pentru a investiga mai departe această interacţiune cu patru 
variabile, am realizat o serie de ANOVA suplimentare la nivelul fiecărui grup de vârstă. În 
grupul de vârstă de 9-12 ani, interacţiunea dintre Tipul Ţintei, Genul Ţintei şi Tipul 
Distractorilor nu a fost semnificativă, F(1, 48)= 2,83, p> 0,05. 

Cu toate acestea, la nivelul grupului de adolescenţi, interacţiunea cu trei variabile a fost 
semnificativă, F(1, 38)= 7,16, p< 0,05, partial η2 =0,16. Aşa cum indică Figura 4.6, feţele 
furioase masculine au fost detectate mai rapid în fiecare caz, în timp ce feţele furioase 
feminine au fost detectate mai rapid decât feţele bucuroase doar printre distractorii 
emoţionali. Astfel, se pare că în cazul adolescenţilor, facilitarea detecţiei feţelor furioase într-
un display ecologic este accentuată suplimentar de faptul că ţinta care afişa expresia 
stimulatoare era de gen masculin şi de existenţa unui fundal distractor care avea de asemenea 
o valenţă emoţională. 
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Figura 4.6: Efectul de interacţiune dintre Tipul Ţintei, Tipul Distractorilor şi Genul Ţintei la 
adolescenţi 



31 

 

4.5.2.4 Compararea celor două sarcini 

Deoarece rezultatele celui de-al doilea experiment au fost întrucâtva diferite de primul 
experiment (lipsa efectelor de interacţiune între Tipul Ţintei şi Tipul Distractorilor sau Tipul 
Distractorilor şi Grupul de Vârstă, de această dată) am comparat timpii de reacţie şi 
procentul de răspunsuri corecte cu toate condiţiile combinate între cele două versiuni ale 
sarcinii de căutare vizuală. Această analiză este foarte speculativă deoarece eşantioane 
diferite de participanţi au parcurs cele două sarcini diferite. Totuşi, dacă a doua sarcină a fost 
mai dificilă datorită eterogenităţii dată de feţele distractoare cu identităţi multiple, ne-am 
astepta la timpi de reacţie mai înceţi şi la o acurateţe redusă în această a doua sarcină. 
Rezultatele indică faptul că, aşa cum era de aşteptat, căutarea printre feţele distractoare cu 
identităţi multiple a fost mai dificilă. Răspunsurile au fost mai lente, t(196)=-8,72, p<0,05 şi 
mai puţin acurate, t(196)=8,57, p<0,05, în sarcina cu identităţi multiple. 

4.5.3 Concluziile studiului 2 

În mod interesant, am observat un efect mai puternic de superioritate a furiei în a doua 
sarcină chiar dacă aceasta a fost, foarte probabil, o sarcină de căutare mai dificilă. Feţele 
furioase au fost detectate mai eficient comparativ cu cele vesele, atât printre distractori neutri 
cât şi emoţionali, la nivelul ambelor grupuri de vârstă. Prin comparaţie, în primul experiment, 
avantajul furiei a fost prezent doar când distractorii erau feţe neutre. Datorită eterogenităţii 
mai ridicate la nivelul display-urilor cu identităţi multiple, feţele distractoare nu pot fi grupate 
şi ignorate cu uşurinţă ca non-ţinte, prin urmare, o strategie de căutare serială mai lungă este 
necesară (Duncan & Humphrey, 1989). Din acest punct de vedere, studiile anterioare au 
sugerat o probabilitate redusă a unui efect clar de superioritate a furiei atunci când solicitările 
sarcinii sunt mai ridicate datorită display-urilor eterogene (Ohman, et al., 2009; Juth, et al., 
2005). Astfel, rezultatele celui de-al doilea experiment sunt destul de neaşteptate deoarece par 
să sugereze că faţa furioasă este şi mai avantajată în fluxul de procesare într-o sarcină mai 
dificil ă. Există două aspecte care trebuie luate în considerare în raport cu asemenea rezultate 
contraintuitive. Pe de altă parte, a doua sarcină de căutare vizuală diferea de prima şi din 
perspectiva cerinţelor sarcinii, astfel încât s-a modificat natura constrângerilor atenţionale 
descendente şi voluntare ale sarcinii. Pe de altă parte, analiza suplimentară a efectelor genului 
feţelor a indicat că în cazul adolescenţilor, efectul superiorităţii furiei s-a datorat în cea mai 
mare parte unui avantaj general al feţei masculine furioase, faţa feminină furioasă fiind 
detectată mai repede şi mai acurat decât faţa veselă feminină doar printre distractori 
emoţionali şi nu printre distractori neutri. Prin urmare, este posibil ca schimbările 
ontogenetice să aibă un impact asupra performanţei de căutare vizuală, modulând efectul de 
superioritate al furiei. 

4.5.3.1 Detecţia pericolului şi setul atenţional descendent 

O explicaţie pentru avantajul atenţional al feţelor furioase atât printre distractori neutri cât şi 
emoţionali în sarcina a doua, mai dificilă, bazată pe căutare serială, ar putea fi relaţionat cu 
tipul de instrucţiuni date participanţilor. În a doua sarcină, scopul sarcinii a fost relaţionat în 
mod explicit cu expresiile emoţionale (căutarea unei feţe cu o expresie emoţională diferită). 
Aceasta ar putea indica faptul că efectul de superioritate al furiei a fost facilitat prin 
intermediul unui „şablon” atenţional impus în manieră descendentă care accentuează 
relevanţa emoţiei pentru sarcină (Desimone & Duncan, 1995). 
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4.5.3.2 Efecte ontogenetice în căutarea vizuală a ameninţării 

Un alt rezultat interesant al celui de-al doilea experiment a fost indicat de analiza 
suplimentară asupra efectelor genului feţei la nivelul căutării vizuale la preadolescenţi 
comparativ cu adolescenţii. Pentru adolescenţi, dar nu şi pentru preadolescenţi, avantajul 
furiei a fost modulat de genul feţei, cu o detecţie mai rapidă doar a feţelor furioase masculine 
atât printre distractori neutri cât şi care exprimau bucurie. Studiul de faţă oferă una din 
primele dovezi ale avantajului furiei în căutarea vizuală pe parcursul dezvoltării. Mai mult, 
indică o posibilă schimbare ontogenetică de la un nivel general al avantajului furiei în 
preadolescenţă la unul asociat cu faţa masculină în adolescenţă şi la vârsta adultă (Williams 
& Mattingley, 2006; Ohman, et al., 2009; Lipp et al., 2009b) şi sugerează faptul că genul 
masculin ar putea facilita detecţia feţelor furioase începând din adolescenţă. 

Pe lângă chestiunea detecţiei ţintei, diferenţele de vârstă s-au manifestat în acest studiu şi în 
efectele feţelor emoţionale în distractibilitate. Feţele emoţionale au fost mai distractoare decât 
cele neutre în ambele sarcini, dar doar în cazul adolescenţilor aceste efect la nivel de 
distractibilitate par a fi accentuate în sarcina cu o singură identitate. Faptul că adolescenţii 
manifestă o distractibilitate mai mare în faţa expresiilor emoţionale este un rezultat congruent 
cu perspectiva conform căreia în timpul tranziţiei de la copilărie la vârsta adultă apare o 
desincronizare între dezvoltarea structurilor cerebrale care susţin procesarea afectivă şi 
dezvoltarea structurilor cerebrale şi a reţelelor funcţionale care susţin controlul cognitiv şi 
printre altele şi atenţia ghidată endogen (Casey et al., 2011; Steinberg, 2008; Burnett et al., 
2010). 

Este interesant că în sarcina cu identităţi multiple nu am observant diferenţe de vârstă în ceea 
ce priveşte distractibilitatea datorată feţelor emoţionale, dar au apărut efecte legate de sexul 
participanţilor. Spre deosebire de băieţi, în cazul fetelor efectul distractor al feţelor 
emoţionale în comparaţie cu cel al feţelor neutre a fost semnificativ mai redus. În alte 
cuvinte, fetele au manifestat o vulnerabilitate redusă în faţa distragerii atenţiei de către feţele 
emoţionale faţă de băieţi, indiferent de vârsta lor. Acest rezultat este unul foarte interesant 
deoarece merge în aceeaşi direcţie cu studiile asupra maturării circuitelor care leagă cortexul 
prefrontal şi amigdala în timpul adolescenţei. De exemplu, un studiu cu copii cu vârsta 
cuprinsă între 9 şi 17 ani a indicat că participanţii de sex feminin au manifestat o creştere 
progresivă în activarea prefrontală relativ cu cea a amigdalei în cazul alocării atenţiei spre 
feţe cu expresii de frică, în timp ce participanţii de sex masculin nu au manifestat aceste 
diferenţe legate de vârstă în balanţa dintre activarea zonelor prefrontale şi activarea amigdalei 
(Killgore, Oki, & Yurgelun-Todd, 2001). Pe de altă parte, un studiu care compara 
adolescenţii cu adulţii nu a identificat nici o diferenţă în legătură cu sexul participanţilor în 
activarea neuronală a adolescenţilor când li s-a cerut să evalueze intensitatea emoţională a 
feţelor furioase, înfricoşate, bucuroase şi neutre. Femeile adulte au manifestat activare 
accentuată a OFC şi a amigdalei în comparaţie cu bărbaţii adulţi când procesau ameninţarea 
non-ambiguă (feţe furioase) comparativ cu ameninţarea ambiguă (feţele înfricoşate, de 
exemplu). Această configuraţie diferenţiată de activare nu s-a regăsit în grupul de adolescenţi 
care au manifestat cu toţii activare similară cu bărbaţii adulţi (McClure, et al., 2004). După 
cum menţionează aceşti autori, este posibil ca adolescenţa să reprezinte o perioadă de 
tranziţie pe parcursul căreia diferenţele ce ţin de sex în detaliile procesării emoţionale se 
dezvoltă progresiv. Există date care susţin un avantaj mic, dar consistent, al persoanelor de 
sex feminin în recunoaşterea expresiilor faciale emoţionale pe parcursul dezvoltării (Herba & 
Phillips, 2004). Totuşi, la diferite vârste diferenţele legate de sex ar putea să devină active sau 
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mai accentuate atunci când sarcina implică într-o măsură mai mare interacţiunea dintre 
procese emoţionale şi cognitive. O recenzie recentă concluzionează că în baza dovezilor pe 
care le avem la momentul de faţă ne putem astepta ca diferenţele legate de sex în procesarea 
feţelor emoţionale să apară şi de la o etapă de vârstă la alta (Somerville, et al., 2011). În ceea 
ce priveşte rezultatele noastre, subliniem faptul că efectele legate de sexul participanţilor au 
fost vizibile doar în sarcina relativ mai solicitantă, pe parcursul unor secvenţe care solicitau 
inhibarea unor distractori emoţionali. Considerăm că aceste date constituie dovezi că pe 
parcursul tranziţiei de la copilăria de mijloc spre vârsta adultă (în comparaţie cu o perioadă a 
adolescenţei strict definită) s-ar putea să intre în funcţie un avantaj al fetelor în reglarea, prin 
intermediul controlului atenţional, procesării semnalelor emoţionale.  

Rezultatele studiului de faţă trebuie văzute din perspectiva unor limite ale acestei investigaţii. 
În primul rând, datorită lipsei unei comparaţii directe a performanţei de căutare vizuală a 
preadolescenţilor şi adolescenţilor cu adulţii, orice dovadă a schimbărilor ontogenetice care 
se produc din copilăria târzie de-a lungul tranziţiei către vârsta adultă trebuie văzută ca 
preliminară. În al doilea rând, aşa cum am menţionat anterior, impactul cerinţelor sarcinii nu 
a fost studiat sistematic în această cercetare. În al treilea rând, ar fi important să comparăm 
detecţia feţelor furioase cu detecţia altor tipuri de feţe emoţionale în afară de cele bucuroase. 
Nu în ultimul rând, studiul de faţă cu paradigma de căutare vizuală lasă deschisă întrebarea 
referitoare la mecanismele atenţionale specifice care susţin efectul de superioritate al furiei. 
Sarcina de căutare vizuală nu poate diferenţia între rolurile angajării atenţionale faţă de ţintă 
şi inhibiţia distractorului deoarece fiecare căutare şi detecţie a unei ţinte include ambele tipuri 
de procese, în conjuncţie. 

4.5.4  Implicaţii pentru studiul 3 

Judecate împreună, rezultatele acestor două experimente susţin aserţiunea că faţa furioasă are 
un avantaj comparativ cu faţa bucuroasă la nivelul detecţiei, atât în preadolescenţă cât şi în 
adolescenţă. 

Următoarea întrebare pe care o punem în această teză este relaţionată cu investigarea 
suplimentară a detecţiei facilitate a feţelor furioase. Detecţia mai rapidă şi mai acurată a 
feţelor furioase poate fi văzută ca un efect al mecanismelor atenţionale de bază implicate în 
selecţia vizuală a stimulilor emoţionali. Astfel, în ultimul studiu am realizat două experimente 
cu scopul de a investiga posibila modulaţie emoţională a componentelor de comutare şi 
angajare ale orientării vizuale. 

5 Capitolul 5. Studiul 3: Detecţia ameninţării şi angajarea 
resurselor atenţionale asupra feţelor furioase, în cazul 
adolescenţilor 

Orientarea atenţională este o funcţie de bază care sprijină abilitatea mamiferelor de a detecta 
semnale de ameninţare sau de posibilă recompensă (Klein, 2000). Un număr din ce în ce mai 
mare de studii au arătat că orientarea este doar una din cele trei funcţii ale atenţiei, care 
implică reţele neuronale perfect identificabile (Fan, McCandliss, Fossella, Flombaum, & 
Posner, 2005; Posner & Peterson, 1990). Funcţia de orientare este susţinută de o reţea care 
implică partea superioară a cortexului parietal, joncţiunea parietală temporală, câmpurile 
frontale ale ochilor şi colliculus-ul superior (Posner & Fan, 2008). Prin activarea acestei 
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reţele, procesarea unui anumit input senzorial (selectat) este mai accentuată, prin comutarea 
atenţiei către acesta. (Waszak, Li, & Hommel, 2010) 

5.1 Mecanimsme de orientare a atenţiei 

Orientarea atenţiei se realizează în trei paşi, care asigură fie mişcarea ochilor (orientare făţişă 
- overt), fie doar poziţionarea resurselor atenţionale (orientare ascunsă - covert) de-a lungul 
câmpului vizual (Kelin, 2004). Succesiunea paşilor prin care orientarea atenţiei are loc este 
următoarea: dezangajarea atenţiei de la obiectul curent, comutarea atenţiei şi fixarea ei spre 
un obiect diferit sau spre o caracteristică diferită a obiectului. Foarte interesant e faptul că 
reţeaua de orientare poate opera independent şi relativ automat pentru a realiza această 
succesiune de paşi, ca răspuns la un stimul discrepant din mediul înconjurător (orientare 
exogenă) sau poate opera prin interacţiune cu reţeaua executivă de atenţie, astfel încât 
dezangajarea, comutarea şi fixarea atenţiei sunt puse sub control voluntar (orientare 
endogenă) (Klein, 2004; Fuentes, 2004). 

5.2 Angajarea, dezangajarea şi facilitarea atenţională a procesării 
ameninţării 

Pe măsură ce cercetarea distorsiunilor atenţionale spre ameninţare a devenit mai interesată de 
mecanismele care susţin acest fenomen, a apărut din ce în ce mai pregnantă întrebarea dacă 
distorsiunea atenţională este un rezultat al dificultăţii dezangajării faţă de stimulii negativi 
sau/şi o angajare facilitată de către astfel de stimuli. (e.g. Fox, Russo, Bowels, & Dutton, 
2001). Facilitarea angajării faţă de ameninţare este cel mai probabil dată de activarea 
amigdalei, astfel că este cel mai probabil mecanism care să explice acea detecţie mai rapidă şi 
mai acurată a stimulilor relevanţi pentru frică, cum ar fi faţa furioasă. (Cisler & Koster, 2010; 
Ohman, 2005). De aceea considerăm că pentru a înţelege mai departe efectul de superioritate 
în detecţie al furie, trebuie să investigăm orientarea atenţiei şi în mod special maniera în care 
valoarea de ameninţare a stimulilor vizuali modulează componenta de angajare a orientării. 

5.3 Date empirice asupra distorsiunilor legate de ameninţare în orientarea 
atenţiei la adulţi şi copii 

Studiile cu sarcina indiciului spaţial au investigat distorsiunea atenţională pentru stimuli de 
ameninţare, concentrându-se pe mecanismele atenţionale ale orientării. Datele arată o 
orientare mai puternică spre stimuli ameninţători, mai ales în cazul unui nivel de anxietate 
mai ridicat (Fox, Russo, Bowles, & Dutton, 2001; Yiend & Mathews, 2001; Amir, Elias, 
Klumpp, & Przeworski, 2003; Koster, Crombez, Verschuere, Van Damme, & Wiersema, 
2006). Se pare că această sporire a atenţiei spre stimuli negativi, specifică anxietăţii, se 
datorează mai ales dificultăţii de dezangajare (Cisler & Koster, 2010), dar există şi dovezi 
care să susţină o angajare facilitată spre stimuli foarte ameninţători, la expuneri scurte de 
timp (Koster, Crombez, Verschuere, Van Damme, & Wiersema, 2006) sau spre indici 
emoţionali mascaţi (Carlson & Rinke, 2008).  

Toate aceste studii care investighează componenta de orientare a atenţiei ca mecanism 
implicat în distorsiunea atenţională spre ameninţare au fost realizate cu adulţi. Chiar dacă 
dezvoltarea orientării a fost investigată la mai multe grupe de vârstă (ex: Rueda et al., 2004; 
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Brodeur & Enns, 1997), modularea orientării de către stimuli cu conţinut emoţional, în 
copilărie şi adolescenţă, este cu siguranţă un domeniu insuficient studiat încă. 

5.4 Obiectivul celui de al treilea studiu 

În acest studiu am realizat două experimente cu sarcina indiciului spaţial, în încercarea de a 
extinde cunoştinţele legate de orientarea atenţiei spre ameninţare în adolescenţă şi de a 
investiga angajarea atenţiei de către feţe mânioase. 

5.5 Experimentul 1: feţele emoţionale ca şi indicii exogene 

In primul experiment al celui de-al treilea studiu am folosit o sarcină a indiciului spaţial 
exogen cu feţe emoţionale, neutre şi feţe fără expresie ca indici periferici şi am urmărit 
diferenţe în timpul de reacţie la ţinte neutre, în funcţie de tipul de indiciu, a validităţii 
indiciului şi a diferenţei de timp dintre apariţia indiciilor şi apariţia ţintei (stimulus onset 
asynchrony-SOA). Principalul obiectiv al acestui experiment a fost de a investiga angajarea 
atenţională versus dezangajarea, faţă de feţele mânioase, într-un eşantion de adolescenţi care 
fac parte din populaţia generală. De asemenea am măsurat anxietatea ca pentru a vedea dacă 
diferenţele interindividuale, din acest punct de vedere, modulează sau nu alocarea atenţiei. 
Ne-am aşteptat să observăm un efect al validităţii indiciilor (timpi mai rapizi de reacţie la 
indicii valide faţă de indicii invalide) la 100 şi 200 ms SOA, iar acest efect de validitate să fie 
mult mai mare pentru indicii care reprezintă expresii faciale de furie, faţă de toţi ceilalţi 
stimuli faciali. Ne-am aşteptat, de asemenea, la inhibarea reîntoarcerii atenţiei la o locaţie 
inspectată la SOA de 500ms (timpi de reacţie mai rapizi după indicii invalide), dar nu am 
avut o ipoteză specifică legată de felul în care un efect inhibitor ar putea fi modulat de 
stimulii faciali care au rolul de indicii. De asemenea, ne-am aşteptat ca anxietatea să 
interacţioneze cu efectul tipului de expresie facială astfel încât să observăm un mai mare efect 
de validitate la nivele mai ridicate de anxietate.  

Mai mult, în chestiunea modulării anagajării versus dezangajării, ne aşteptăm ca efectul de 
validitate accentuat emoţional să fie datorat unei detecţii mai rapide a ţintelor indicate de feţe 
furioase, faţă de toate celelalte tipuri de feţe, în situaţiile valide, şi, posibil, şi de timpi de 
reacţie mai scăzuţi la ţinte cu indicii invalide sub forma unor feţe mânioase, în comparaţie cu 
toate celelalte tipuri de indicii faciale. 

5.5.1 Metoda 

5.5.1.1 Participanţii 

Un număr total de 46 de adolescenţi au luat parte la acest experiment. Dintre participanţi, 19 
au fost fete şi 27 au fost băieţi, cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani. Vârsta medie a fost de 13 
ani şi şase luni. Toţi copiii provin de la două şcoli din Cluj-Napoca şi Oradea. 

5.5.1.2 Stimuli şi echipament 

Stimulii care au fost folosiţi în acest experiment au constat din fotografiile a patru indivizi, 
doi bărbaţi şi două femei, care provin din setul de imagini NimStim (Tottenham et al., 2009). 
Fiecare dintre aceşti patru indivizi a afişat o expresie neutră, una de mânie şi una de bucurie. 
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Pentru mânie şi bucurie am selectat cele mai intense expresii. De asemenea, am creat patru 
stimuli care simulează feţele fără expresie, obţinuţi prin umplerea contururilor feţelor cu 
zgomot alb. Toate imaginile au fost editate similar cu stimulii folosiţi în cel de al doilea 
studiu (a se vedea teza extinsă pentru mai multe detalii). 

5.5.1.3  Sarcina indiciului spaţiali exogen cu feţe emoţionale cu rol de indiciu  

În sarcina indiciului spaţial exogen am folosit ca indicii cei patru stimuli faciali diferiţi, 
descrişi mai sus: o faţă furioasă, o faţă bucuroasă, o faţă neutră şi una fără expresie, obţinută 
prin umplerea conturului cu zgomot alb. De asemenea, am variat validitatea indiciilor; şi a 
existat o probabilitate de 50% ca feţele să apară pe aceeaşi parte a ecranului cu ţinta 
ulterioară. Deoarece în orientarea exogenă făţişă, în cazul unui SOA prelungit, fenomenul 
inhibării revenirii la o locaţie inspectată conduce în general la reacţii mai lungi după indicii 
valide, am variat şi SOA. Am folosit următoarele trei condiţii de SOA: 100ms, 200ms şi 
500ms. Copiii au fost rugaţi să răspundă poziţiei ţintei pe monitor prin apăsarea unei taste 
când ţinta a apărut pe partea dreaptă şi a altei taste când ţinta a apărut pe partea stângă. 

5.5.1.4  Scala Spence pentru Anxietate la Copii (SCAS) 

Am folosit SCAS pentru a aduna date despre nivelul de anxietate ca trăsătură al 
participanţilor. Chestionarul a fost descris în detaliu în secţiunea Metoda, al primului studiu. 
În experimentul de faţă scorul mediu de anxietate la nivel global a fost de 27.26 (SD=13.97). 
De asemenea, am obţinut o consistenţă internă totală bună penrtu scala globală. Coeficientul 
Alpha Cronbach în întregul eşantion a ajuns la valoarea de 0,78. 

5.5.1.5 Procedura 

Procedura folosită în primul experiment al celui de al treilea studiu a fost similară cu 
procedurile folosite în cele două experimente ale celui de al doilea studiu. Datele din 
chestionar au fost adunate înainte de datele legate de timpii de reacţie, iar ambele categorii de 
date au fost adunate în cele două şcoli din Cluj-Napoca şi Oradea. 

5.5.2 Rezultate 

Scorul de anxietate nu a corelat semnificativ cu timpii de reacţie, de aceea anxietatea nu a 
mai fost inclusă în analiză. 

Am aplicat un test ANOVA  2x4x3 pe măsurători repetate, cu următorii factori: Validitatea 
Indiciului, Tipul Feţei şi SOA. A existat un efect principal semnificativ al Validităţii 
Indiciului, deoarece timpul de reacţie la ţintele prezise acurat de către indicii a fost mai rapid, 
F(1, 45)= 8.82, p< .05, partial η2 =.16. Cu toate astea, acest efect a fost calificat mai departe 
de efectul de interacţiune dintre Validitatea Indiciului cu SOA, F(2, 44)= 8.86, p< .05, partial 
η

2 =.17. De asemenea, am înregistrat un efect semnificativ al Tipului Feţei, F(3, 43)= 5.13, p< 
.05, partial η2 =.08 şi un efect semnificativ principal al SOA, F(2, 44)= 70.24, p< .05, partial 



37 

 

η
2 =.61. Efectul aşteptat de interacţiune dintre Validitatea Indiciului, Tipul Feţei şi SOA nu a 

fost semnificativ, F(6, 40)= 0.63, p> .054. 

În continuare, am apelat la contraste pentru a clarifica efectul de interacţiune dintre 
Validitatea Indiciului şi SOA. Am observat o diferenţă semnificativă în magnitudinea 
efectului de validitate între secvenţele cu 100ms SOA şi cele cu 500ms SOA, F(1, 45)= 15.51, 
p< .05, partial η2 =.26. Aşa cum indică Figura 5.2, efectul de validitate în condiţiile cu SOA 
de 100ms, rezultat din timpi de reacţie mai rapizi după indicii valide şi timpi de reacţie mai 
lungi după indicii invalide, este semnificativ mai redus în condiţiile cu SOA de 500ms, cu 
tendinţă de inversare, indicând un efect de IOR la cel mai lung SOA. 
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Figura 5.2: Efectul interacţiunii dintre Validitatea Indiciului şi SOA 

 

Când am investigat efectul principal al Tipului Feţei, am utilizat comparaţii în pereche 
aplicând corecţia Bonferrroni, deoarece nu am avut nici o ipoteză specifică despre efectul 
principal al tipului de faţă ca indiciu. Inspecţia mediilor a indicat că timpii de reacţie au fost 
mai rapizi după indiciile reprezentând feţe bucuroase şi neutre şi mai lungi după indiciile 
reprezentând feţe furioase sau lipsite de expresie (cu zgomot alb). Cu toate acestea, a existat o 
diferenţă semnificativă doar între răspunsurile la ţinte care au urmat indiciilor reprezentate de 
feţe bucuroase şi răspunsurile la ţinte care au urmat indiciilor reprezentate de feţe lipsite de 
expresie, t(45)= -6.68, p< .05 (vezi Figura 5.3). 

                                                 

4 Această analiză a fost realizată de asemenea cu Sexul Participantului ca variabilă inter-subiecţi şi a ilustrat 
doar un efect principal al Sexului Participantului, F(1, 45)= 7.19, p< .05, partial η2 =.16. Băieţii au avut o timpi 
de reacţie semnificativ mai rapizi (M= 385.83, SD= 10.55) per ansamblul sarcinii comparative cu fetele (M= 
431.45, SD= 13.34). Efectul variabile Sexul Participantului nu a interacţionat cu alte variabile, în consecinţă nu 
a fost considerat în continuare relevant pentru discuţia noastră. 
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Figura 5.3: Diferenţa dintre timpii de reacţie medii în funcţie de tipul de faţă cu rol de 
indiciu 

 

De asemenea am realizat comparaţii pe perechi aplicând corecţia Bonferroni, pentru a 
clarifica efectul principal al SOA. Inspectarea mediilor a indicat că timpii de reacţii au devenit 
mai rapizi pe măsură ce SOA a crescut. A existat o diferenţă semnificativă între timpii de 
reacţie în secvenţe cu 100ms SOA, comparativ cu 200ms SOA, t(45)= 20.85, p< .05, şi între 
secvenţele cu 100ms şi 500ms, t(45)= 42.65, p< .05. A existat, de asemenea, o diferenţă 
semnificativă între secvenţele cu un SOA de 200ms şi cele cu un SOA de 500ms, t(45)= 
21.80, p< .05. 

5.5.3 Discutarea rezultatelor 

Rezultatele pot fi grupate în mai multe categorii. Prima categorie se referă la efecte clasice 
ale indiciilor, pe care le-am prezis şi care confirmă faptul că sarcina noastră a măsurat 
orientarea exogenă ascunsă, la adolescenţi. În acest sens, am observat un efect de validitate 
modulat de SOA, care a indicat timpi de reacţie mai rapizi după indiciile valide, în comparaţie 
cu indiciile invalide, doar la SOA scurte. La SOA mai lungi, de 500ms, a existat o tendinţă 
importantă spre IOR, ceea ce înseamnă timpi de reacţie mai rapizi după indiciile invalide, în 
comparaţie cu cele valide. 

Cea de a doua categorie de rezultate se referă la efecte emoţionale observate în această 
sarcină. În acest sens, nu s-a regăsit modularea efectului de validitate în funcţie de tipul 
feţelor utilizate ca indicii, după cum am fi aşteptat. Totuşi, a existat un efect strict emoţional 
în acest studiu, indicat de efectul principal al tipului feţei. Tendinţa generală a adolescenţilor 
a fost de a răspunde mai încet după indicii reprezentate de feţe furioase sau lipsite de 
expresie, în comparaţie cu feţele bucuroase sau neutre. Această tendinţă a devenit 
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semnificativă în ceea ce priveşte diferenţa dintre timpii de reacţie după feţe lipsite de expresie 
şi după feţe bucuroase. Acest efect pare să indice un răspuns general mai lent după feţe 
furioase şi lipsite de expresie, care pare să fie independent de efecte atenţionale. 

Cea de a treia categorie de efecte se referă la cele care implică anxietatea ca trăsătură. Cu 
toate astea, se pare că aceasta nu a avut nici o legătură cu timpii de reacţie, în acest studiu. 

Lipsa de diferenţe în efectul de validitate între secvenţe cu diferite tipuri de feţe ca indicii ar 
putea fi relaţionat fie cu aşa numita poziţie care consideră orientarea modulară (Briand & 
Klein, 1987; Posner, 1980) fie cu posibilitatea ca unele caracteristici ale sarcinii exogene să 
nu permită o măsurătoare acurată a angajării componentei de orientare (Mogg, Holmes, 
Garmer, & Bradley, 2008; Fox, Russo, Bowels, & Dutton, 2001). Există date care contrazic 
poziţia orientării modulare (Stolz, 1996; Vogt, De Hower, Moors, Van Damme, & Crombez, 
2010; Santesso, Meuret, Hofmann, Mueller, Ratner, Roesch, & Pizzagalli, 2008). 

S-a analizat faptul că în sarcina indiciului exogen măsurarea componentei de angajare a 
orientării ar putea fi obstrucţionată. Fox et al (2001) propune posibilitatea unui efect de 
plafonare, datorat faptului că în secvenţele valide, timpii de reacţie pur şi simplu nu pot 
deveni mai rapizi, indiferent de tipul de indicii folosite. O altă sugestie este aceea că stimulii 
negativi folosiţi ca indicii pot determina o încetinire selectivă a răspunsului. Faptul că timpii 
de reacţie în secvenţele cu feţe furioase, de exemplu, sunt mai înceţi decât timpii de reacţie în 
secvenţele cu alte expresii faciale ar creşte artificial efectele de dezangajare şi ar reduce 
artificial efectele de angajare (Mogg et al., 2008). Dacă acesta este cazul în studiul nostru, 
cum efectele de dezangajare au fost asociate în principal cu modulare datorată anxietăţii, ne 
putem aştepta ca în absenţa unei astfel de modulări, doar componenta de angajare a orientării 
ar putea fi afectată de valenţa indiciilor emoţionale. Cu toate astea, apariţia unui răspuns mai 
lent ar obstrucţiona acest efect printr-o creştere generală a timpilor de răspuns după feţe 
furioase, indiferent de efectele atenţionale. 

Foarte interesant este ca un astfel de efect al unui răspuns mai lent a fost remarcat în studiul 
de faţă. Timpii de reacţie mai lungi după feţele furioase şi în mod special după cele lipsite de 
expresie ar putea indica un efect de interferenţă. (Mogg et al., 2008). 

În concluzie, am investigat orientarea atenţiei faţă de feţele furioase, comparativ cu cele 
bucuroase, neutre sau lipsite de expresie, folosind o sarcină a indiciului spaţial exogen. 
Deoarece rezultatele nu au indicat nici o modulare eomoţională a efectului de validitate, luăm 
în calcul posibilitatea ca această sarcină să nu fi permis o măsurătoare precisă a componentei 
de angajare a atenţiei. 

5.6  Experimentul 2: angajarea atenţiei de către feţele emoţionale într-o 
sarcină a indiciului spaţial endogen 

În al doilea experiment al celui de al treilea studiu am utilizat o sarcină a indiciului spaţial 
endog cu aceleaşi feţe emoţionale, neutre şi lipsite de expresie. De această dată însă, acestea 
au fost ţinte şi am urmărit diferenţele în timpii de reacţie ca funcţie a tipului de ţintă, a 
validităţii indiciilor şi ca funcţie a timpului scurs între apariţia indicilor şi a ţintelor, SOA. 
Principalul obiectiv al acestui experiment a fost de a investiga angajarea emoţională faţă de 
feţele furioase într-o sarcină a indiciului spaţial care ar permite acestei subcomponente a 
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orientării să fie măsurată. De asemenea, am măsurat anxietatea ca trăsătură pentru a vedea 
dacă diferenţele individuale la acest capitol modulează sau nu alocarea atenţiei. Ne-am 
aşteptat să observăm un efect de validitate (timpi de reacţie mai rapizi după indiciile valide, 
în comparaţie cu indiciile invalide), la ambele SOA, deoarece, în orientarea endogenă 
controlul descendent, exercitat de expectanţa participanţilor ca săgeata din centru să indice 
locul unde ţinta urmează să apară, previne inhibiţia de revenire la locaţia inspectată, IOR. 

De asemenea, am urmărit în mod specific secvenţele incongruente şi ne-am aşteptat să găsim 
timpi de reacţie mai rapizi la feţele furioase, în comparaţie cu toate celelalte tipuri de feţe. 
Acest lucru ar indica faptul că, întrucât resursele atenţionale au fost alocate endogen unei 
părţi a ecranului, iar faţa ţintă a apărut în partea opusă, adolescenţii au alocat atenţie feţei 
mânioase mult mai repede, comparativ cu celelalte feţe. Nu am avut nici o ipoteză specifică 
legată de efectul anxietăţii ca trăsătură.  

5.6.1 Metoda 

5.6.1.1 . Participanţii 

Un număr total de 42 de adolescenţi au luat parte la acest experiment, dintre care 18 au fost 
fete iar 24 băieţi, cu vârste între 12 şi 15 ani. Media de vârstă a fost 13 ani şi 7 luni. Toţi 
copiii provin din două şcoli din Cluj-Napoca şi Oradea. 

5.6.1.2 . Stimuli şi echipament 

Aceleaşi fotografii a patru indivizi, doi bărbaţi şi două femei, din setul de imagini NimStim 
(Tottenham et al., 2009) au fost folosite ca stimuli emoţionali, ca în primul experiment. 

5.6.1.3 Sarcina indiciului spaţial endogen, cu feţe emoţionale ca ţinte 

În sarcina indiciului spaţial endogen am folosit ca ţinte cei patru stimuli faciali diferiţi 
descrişi în primul experiment. Feţele prezintă doi indivizi, un bărbat şi o femeie. Am folosit 
ca indiciu o săgeată centrală care indica partea ecranului unde urma să apară faţa ţintă. De 
asemenea, am variat validitatea indiciului; săgeata a indicat corect în proporţie de 75% acea 
parte a ecranului în care urma să apară ţinta. Am folosit următoarele două condiţii SOA: 
100ms şi 800ms. Copiii au fost rugaţi să răspundă la poziţia ţintei pe ecran prin apăsarea unei 
taste în momentul în care ţinta apărea în partea dreaptă şi a altei taste când ţinta apărea în 
partea stângă. 

5.6.1.4 . Scala Spence pentru Anxietate la Copii (SCAS) 

Deoarece participanţii la acest experiment au constituit o parte din eşantionul participanţilor 
din primul studiu, am folosit datele SCAS adunate cu ocazia primului experiment. 
Chestionarul a fost descris în detaliu în secţiunea Metoda a primului studiu. 

5.6.1.5 Procedura 

În cel de al doilea experiment procedura a fost aceeaşi ca şi cea folosită în primul experiment 
al acestui studiu. 
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5.6.2 Rezultate 

Similar cu rezultatele sarcinii indiciului exogen, anxietatea nu a corelat cu timpii de reacţie, 
prin urmare nu a mai fost inclusă în analiza următoare. 

Am utilizat o procedură ANOVA 2x4x2 pe măsurători repetate, cu Validitatea Indiciului, 
Tipul Feţei şi SOA ca variabile independente. Am observat un efect principal al Validităţii 
Indiciului F(1, 41)= 66.67, p< .05, partial η2 =.62, astfel încât ţintele următoare unor indicii 
valide au fost detectate mai repede decât ţintele următoare unor indicii invalide. Acest efect 
principal a fost calificat de o interacţiune marginal semnificativă între Validitatea Indiciului 
şi Tipul Feţei, F(3, 39)= 2.89, p= .05, partial η2 =.18. De asemenea, a mai existat un efect 
principal semnificativ al Tipului Feţei, F(3, 39)= 4.20, p< .05, partial η2 =.24, şi un efect 
principal semnificativ al SOA, F(1, 41)= 93.54, p< .05, parţial η2 =.69. Pe lângă astea, am mai 
observat şi un efect semnificativ de interacţiune între Tipul Feţei şi SOA, F(3, 39)= 3.61, p< 
.05, partial η2 =.225. 

În continuare am investigat interacţiune dintre Validitatea Indiciului şi Tipul de Faţă, apelând 
la contraste simple. Am comparat efectul de validitate (diferenţa dintre timpii de reacţie după 
indiciile invalide şi valide) în cazul celor patru tipuri de feţe folosite ca ţinte. Nu a existat nici 
o diferenţă semnificativă în efectele de validitate, între condiţiile cu ţinte feţe furioase şi cele 
cu ţinte feţe bucuroase, dar au existat diferenţe semnificative între condiţiile cu ţinte feţe 
furioase şi cele cu ţinte feţe neutre F(1, 41)= 4.23, p< .05, partial η2 =.09, precum şi între 
condiţiile cu ţinte feţe furioase şi condiţiile cu ţinte  feţe lipsite de expresie, F(1, 41)= 7.89, 
p< .05, parţial η2 =.16. De aceea, aşa cum arată şi Figura 5.5, se pare că efectul de validitate a 
fost redus când ţintele au fost feţe furioase iar această reducere a fost semnificativă în 
comparaţie cu situaţia în care ţintele erau feţe lipsite de expresie sau neutre. 
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Figura 5.5: Efectul de interacţiune a Validităţii Indiciului şi a Tipului Feţei 

                                                 

5 Această analiză a fost de asemenea realizată cu variabila Sexul Participantului ca variabilă intre-subiecţi şi nu a 
indicat nici un efect semnificativ relaţionat cu sexul. 
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Cu toate acestea, principala ipoteză de cercetare a fost: în ce măsură o posibilă reducere a 
efectului de validitate, când ţintele sunt feţele furioase, se datorează unor timpi de reacţie 
reduşi la feţe furioase, în comparaţie cu alte tipuri de feţe în secvenţele în care indiciile sunt 
invalide. Astfel, am comparat separat timpii de reacţie în condiţii de indicii valide şi invalide, 
ca funcţie a tipului feţei. În condiţiile cu indicii valide, nu au existat diferenţe semnificative 
între cele patru tipuri de faţă folosite ca ţinte. În condiţiile cu indicii invalide, valorile medii 
au indicat cei mai reduşi timpi de reacţie în cazul ţintelor feţe furioase, urmaţe de condiţiile 
cu ţinte feţe bucuroase, neutre şi lipsite de expresie (Figura 5.6). Cu toate astea, timpii de 
reacţie în condiţiile în care feţele furioase au fost ţinte au fost aproape semnificativ mai mici 
decât timpii de reacţie în condiţiile cu ţinte neutre, F(1, 41)= 3.40, p= .07, partial η2 =.08, şi 
semnificativ mai mici decât în condiţiile în care feţele lipsite de expresie erau ţinte, F(1, 41)= 
12.83, p< .05, partial η2 =.24. 

 

Figura 5.6: Diferenţele între timpii medii de reacţie, în funcţie de tipul ţintei faţă, în condiţia 
cu indiciu invalid 

Înteracţiunea dintre Tipul Feţei şi SOA a fost investigată printr-o analiză a efectelor simple, 
deoarece nu a fost formulată nici o ipoteză specifică despre aceste efecte. Am urmărit, în 
cazul efectelor Tipului feţei, la cele două nivele ale variabilei SOA. La 100ms SOA a existat 
un efect semnificativ al Tipului Feţei, F(3, 39)= 4.16, p< .05, partial η2 =.24. Comparaţiile pe 
perechi aplicând corecţia Bonferroni au indicat faptul că acest efect s-a datorat unei diferenţe 
semnificative între condiţiile cu feţe neutre ca ţinte şi cele cu feţe lipsite de expresie ca ţinte, 
t(39)= -14.14, p< .05, deşi comparaţiile furios - lipsit de expresie şi bucuros - furios au avut 
ca rezultat efecte marginal semnificative în aceeaşi direcţie. Valorile mediilor indică faptul că 
la un SOA de 100ms între indiciu şi ţintă feţele neutre au fost detectate semnificativ mai rapid 
decât feţele lipsite de expresie. 

La SOA de 800ms nu a existat nici un efect semnficativ al Tipului Feţei, indicând faptul că nu 
există diferenţe de timpi de reacţie la diferite tipuri de feţe, la un interval mai lung între 
afişarea indiciului şi a ţintei. 
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5.6.3 Discuţie 

Rezultatele celui de al doilea experiment susţin parţial ipoteza noastră. În primul rând am 
observat un efect de validitate la ambele SOA, ceea ce oferă dovezi că această sarcină a fost 
într-adevăr una de măsurare a orientării endogene. (Klein, 2000; Mayer, Dorflinger, Rao, & 
Seidenberg, 2004). 

În al doilea rând, aşa cum ne-am aşteptat, efectul de validitate a fost modulat de valoarea 
emoţională a feţelor ţintă. Analiza secvenţelor cu indicii invalide arată că cea mai rapidă 
detectare a apărut în cazul feţelor furioase, urmate de cele bucuroase şi de cele lipsite de 
expresie. A existat o diferenţă semnificativă între timpii de detecţie pentru feţele furioase şi 
cele lipsite de expresie. Acest efect arată că feţele furioase au angajat resurse atenţionale 
semnificativ mai repede, decât stimulii sub formă de feţe lipsite de expresie. Astfel, ipoteza 
cu privire la modularea emoţională a angajării se susţine, dar predicţia specifică, şi anume că 
feţele furioase ar primi realocări mai rapide ale resurselor de atenţie, în comparaţie cu toate 
celelalte tipuri de feţe, nu este susţinută de diferenţe semnficative statistic. Considerăm 
posibilitatea de a fi observat o tendinţă generală care să descrie efecte mai puternice asupra 
angajării atenţiei pentru feţe emoţionale, în general, în comparaţie cu stimuli sub formă de 
feţe neutre sau lipsite de expresie, precum şi o tendinţă pentru feţele furioase de a atrage 
resurse atenţionale un pic mai repede decât feţele bucuroase. Din cunoştinţele noastre, aceasta 
este prima folosire a unei sarcini a indiciului endogen cu ţinte emoţionale, cu scopul de a 
observa angajarea atenţiei către stimuli emoţionali. 

În al treilea rând, un efect neaşteptat de interacţiune a indicat faptul că la SOA scurt, de 
100ms, faţa lipsită de expresie devine semnificativ mai încet detectabilă decât faţa neutră, iar 
această diferenţă în timpii generali de reacţie, a fost marginal semnificativă şi pentru 
compararea cu feţe furioase şi feţe bucuroase.  Aceasta ar putea indica un efect de încetinire a 
răspunsului, non-atenţional, similar celui observat în sarcina exogenă, dar limitat la feţele 
lipsite de expresie şi la intervale scurte între indiciu şi ţintă. 

Interesant este că, într-o manieră similară rezultatelor primului experiment, scorurile 
anxietăţii ca trăsătură nu au corelat cu timpii generali de reacţie, astfel încât se pare ca 
anxietatea ca trăsătură nu are nici o influenţă asupra performării sarcinii cu indici, asupra 
acestui eşantion de adolescenţi, care fac parte din populaţia generală. 

Aceste rezultate trebuie privite şi din perspectiva unor limite prezente în design-ul acestui 
studiu. În primul rând, trebuie arătat faptul că acest studiu nu a inclus o comparaţie directă 
între mai multe grupe de vârstă de aceea orice concluzii legate de dezvoltare trebuie private 
cu precauţie. Apoi, datorită faptului că în investigaţia prezentă nu am avut nici o evaluare 
explicită a stimulilor faciali în ceea ce priveşte valenţa, intensitatea sau nivelul de activare 
generat, este dificil să interpretăm mai ales efectele stimulilor sub formă de feţe lipsite de 
expresie. În plus, ar fi important să includem alte tipuri de feţe emoţionale, în afară de cele 
furioase sau bucuroase. 

5.7 Concluziile celui de al treilea studiu 

Rezultatele celor două experimente, în care am introdus o sarcină a indiciului exogen, cu feţe 
pe post de indicii şi o sarcină a indiciului endogen cu ţinte reprezentate de feţe, într-un 
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eşantion de adolescenţi sănătoşi, sprijină următoarele concluzii de interes pentru obiectivele 
generale ale tezei: investigarea orientării emoţionale cu ajutorul sarcinii indiciului exogen 
utilizând expresii faciale ca indicii ar putea împiedica identificarea unei favorizări emoţionale 
a angajării resurselor atenţionale. Angajarea exogenă a atenţiei apare, de asemenea, în sarcini 
cu indicii endogeni, când atenţia este voluntar concentrată pe o parte a monitorului (prin 
intermediul indiciului săgeagă din zona centrală) şi ţinta apare pe partea opusă (secvenţele cu 
indicii invalide) (Klein, 2000; Mayer, Dorflinger, Rao, & Seidenberg, 2004; Belardinelli, 
Spence, & Macaluso, 2008). Astfel, putem investiga comutări exogene şi angajări ale atenţiei 
ca funcţie a valorii emoţionale a ţintelor într-o sarcină cu indicii endogeni precum cea 
dezvoltată în acest studiu. 

Rezultatele obţinute indică posibiltatea ca feţele emoţionale să atragă resurse ale atenţiei mai 
repede decît feţele neutre sau lipsite de expresie din punct de vedere social, prin procesul de 
angajare rapidă a atenţiei asupra locului unde se află acestea. De asemenea, există o tendinţă 
ca între cele două expresii emoţionale, cea de furie şi cea de bucurie, furia să fie cea care 
suscită atenţia mai rapid. 

6 Capitolul 6.  Concluzii finale şi implicaţii 

6.1 Expunere sumară a rezultatelor empirice obţinute în cadrul celor trei 
studii 

Scopul principal al prezentei teze de doctorat a fost reprezentat de investigarea procesărilor 
preferenţiale ale feţelor furioase şi a mecanismelor atenţionale care stau la baza detectării 
facilitate a acestor stimuli.  De asemenea, am studiat şi posibila legătură dintre detecţia 
facilitată a  feţelor furioase şi diferenţele individuale cu privire la anxietatea ca trăsătură. 

Rezultatele obţinute în urma a trei studii în care s-au folosit metodologii diferite care măsoară 
timpul de reacţie faţă de feţele cu expresii emoţionale, sarcina de detecţie a ţintei, sarcina 
căutării vizuale şi sarcina indiciului spaţial, au oferit următoarele rezultate.  Datele sarcinii de 
detecţie a ţintei au arătat o alocare atenţională echivalentă pentru feţele furioase, bucuroase şi 
neutre în rândul tuturor participanţilor şi niciun efect al anxietăţii.  Cu alte cuvinte, copiii şi 
adolescenţii din primul nostru studiu nu au arătat o procesare preferenţială a feţelor furioase.  
Studiul în care am utilizat căutarea vizuală a indicat faptul că atât copiii de vârstă şcolară 
gimnazială, cât şi adolescenţii au detectat  feţele furioase mai repede decât pe cele bucuroase  
atunci când aceste ţinte erau inserate printre alte feţe. Cu toate acestea, o serie de diferenţe în 
timpii de reacţie în funcţie de caracteristicile sarcinii şi a grupului de vârstă au indicat faptul 
că acest efect al superiorităţii furiei ar putea să fie sensibil la modularea descendentă  şi la 
efectul unor alte caracteristici ale stimulilor, precum şi la efectul proceselor de dezvoltare.  
Studiul indiciului spaţial a investigat mai îndeaproape mecanismele orientării atenţiei care ar 
putea să determine detectarea mai rapidă a feţelor furioase.  Rezultatele au arătat că în cazul 
adolescenţilor resursele atenţionale sunt într-adevăr angajate mai repede de către feţele 
emoţionale. Am obţinut rezultate care arată că există în această privinţă un avantaj al feţelor 
furioase faţă de feţele bucuroase.  În toate cele trei studii şi în toate sarcinile atenţionale, 
anxietatea ca trăsătură nu a modulat performanţa. Prin urmare, putem concluziona că toate 
rezultatele noastre fac referire la un fenomen general al procesării atenţionale şi emoţionale.  
Este posibil ca anxietatea să fie relaţionată de fapt mai mult cu alte mecanisme ale selecţiei 
atenţionale, ca de exemplu componenta de dezangajare, precum şi cu mecanisme ale 



45 

 

controlului atenţional care sunt implicate în inhibiţia stimulilor emoţionali nerelevanţi pentru 
sarcină. 

6.2 Ce spun rezultatele curente despre procesarea stimulilor relevanţi 
pentru fric ă de către copiii  preadolescenţi şi adolescenţi? 

Potrivit perspectivei „puternice” a modelului care descrie un modul evoluat al generării fricii, 
stimulii de frică relevanţi, printre care şi expresia facială furioasă, ar trebui să fie procesaţi 
preatenţional şi să genereze un răspuns de frică automat, rapid şi încapsulat, care să fie 
susţinut de către ruta subcorticală „quick and dirty” a procesării valenţei emoţionale de către 
amigdală (LeDoux, 2000; Ohman & Mineka, 2001). 

Cu toate acestea, rezultatele noastre par să susţină doar parţial această perspectivă 
„puternică”. 

Probabil, lipsa distorsunilor atenţionale spre ameninţare în sarcina de detecţie a ţintei poate fi 
relaţionată cu faptul că, având un SOA de 500ms, aceasta a surprins doar o imagine statică şi 
târzie a proceselor atenţiei. Timpii de reacţie din această sarcină ar putea să reflecte o serie de 
mecanisme atenţionale precum o combinaţie între angajare şi dezangajare.  Aşadar, 
distorsiunile atenţionale în detecţia ţintei ar putea să fie de fapt relaţionate mai îndeaproape 
cu procese controlate şi să fie modulate de către diferenţele individuale în ceea ce priveşte 
controlul atenţional. 

Este posibil ca efectul de superioritate al furiei pe care l-am observat să nu fie neapărat 
generat de procesarea preatenţională, automată şi încapsulată a valorii de ameninţare a 
stimulilor, ci prin intermediul unor mecanisme strategice, controlate şi atenţionale care 
favorizează anumiţi stimuli în competiţia pentru resursele cognitive.  Relaţionat cu aceasta, 
studii recente au luat în discuţie controlarea procesării expresiilor faciale de către atenţie 
(Holmes, Vuilleumier, & Eimer, 2003), limitele procesărilor automate ale expresiilor faciale 
în condiţiile unei conştientizări restricţionate (Koster, Verschuere, Burssens, Custers, & 
Crombez, 2007) şi dependenţa de resursele atenţionale a activării amigdalei la confruntarea 
cu feţele emoţionale (Pessoa, Kastner, & Ungerleider, 2002).  Mai mult, în timpul 
adolescenţei, detectarea feţelor furioase în căutarea vizuală pare să fie mai mult influenţată de 
către alte caracteristici ale stimulilor afişaţi în configuraţia vizuală.  Acest fapt indică 
posibilitatea existenţei unor intrigante schimbări de dezvoltare în funcţionarea socio-
cognitivă a adolescenţilor care ar putea să aibă impact asupra felului în care stimulii social, şi 
în special semnalele de ameninţare, sunt procesaţi.  În mod clar, observaţiile obţinute necesită 
replicări viitoare şi investigaţii mai amănunţite întrucât există cercetări limitate asupra 
interacţiunii atenţie-emoţie în adolescenţă. 

În ultimul studiu prezentat am observat în cadrul unei sarcini a indiciului spaţial că 
adolescenţii tind să angajeze atenţia mai repede spre toate feţele emoţionale decât spre cele 
neutre sau cele lipsite de semnificaţie din punct de vedere social.  Prin urmare, faptul că feţele 
furioase au fost mai angajate de către resursele atenţionale usor mai rapid decât feţele 
bucuroase ar putea să indice că efectul de superioritate al furiei ar fi un derivat al unui efect 
general de superioritate emoţională (Frischen, Eastwood, & Smilek, 2008).  Aceasta, din nou, 
nuanţează poziţia modulului de generare a fricii considerat a fi guvernat în mod specific de o 
activare rapidă a amigdalei relaţionată doar cu ameninţarea. 
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6.3 Contribu ţii originale 

Prezenta teză de doctorat integrează mai multe linii fundamentale de cercetare asupra 
interacţiunilor emoţie-cogniţie precum şi asupra unor modele şi date despre dezvoltarea 
procesării socio-emoţionale.  Având în vedere studiile precedente, această teză de doctorat 
are anumite contribuţii originale.  În ansamblu, aceasta oferă o analiză teoretică a procesărilor 
feţelor care exprimă emoţii. Această analiză ia în considerare dezvoltarea procesării feţei 
precum şi dezvoltarea procesării informaţionale în domeniul social-emoţional în general (ex: 
Carver et al., 2003; Leonard et al., 2010; Casey et al., 2011; Scherf et al, 2011), modelele 
curente ale procesării preatenţionale a expresiilor de ameninţare faciale (ex: Ohman, 2005; 
Vuilleumier, 2002; Pessoa et al., 2005) precum şi dovezile recent discutate despre atenţia 
emoţională (ex: Pessoa, 2010). În mod specific fiecare studiu are o serie de contribuţii care 
sunt subliniate în cele ce urmează. 

Primul studiu a fost interesat de distorsiunile atenţionale relaţionate cu anxietatea ca trăsătură 
faţă de feţele furioase într-un grup de copii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 14 ani.  Întrucât 
rezultatele au fost mai degrabă incongruente cu rezultatele anterioare din domeniu precum şi 
cu multe dintre poziţiile teoretice (e.g. Bar-Haim, et al., 2007), primul studiu oferă o analiză 
critică a metodologiei clasice de evaluare a distorsiunilor atenţionale, sarcina de detecţie a 
ţintei.  O contribuţie importantă a acestui studiu o constituie reconsiderarea sarcinii de 
detecţie a ţintei  având în vedere cadrul teoretic al orientării atenţionale înaintat de Posner, cu 
un accent pus asupra diferenţierii mecanismelor de angajare şi dezangajare ale atenţiei. 

În cel de-al doilea studiu, prin intermediul a două experimente, am comparat viteza şi 
acurateţea preadolescenţilor (cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 ani) cu cea a adolescenţilor (cu 
vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani) atunci când aceştia au localizat feţele furioase şi bucuroase 
într-o sarcină de căutare vizuală în care s-au folosit fotografii ale unor feţe neutre sau 
emoţionale.  Am investigat avantajul feţelor furioase în detecţie prin performanţa la căutarea 
vizuală, ca o modalitate alternativă de a analiza posibilitatea ca în populaţia generală 
resursele atenţionale să fie alocate preferenţial către semnalele sociale de ameninţare, ca de 
exemplu o faţă furioasă.  O contribuţie empirică importantă a primului experiment se referă la 
discontinuităţile dintre copilărie şi adolescenţă în dezvoltarea procesării integrate atenţie-
emoţie. 

În cel de-al doilea experiment am utilizat feţe fotografice  ale unor indivizi diferiţi.  Acest 
experiment a replicat efectul de superioritate a furiei în detecţie cu o versiune mult mai 
ecologică a sarcinii de căutare vizuală. Mai mult, acesta a indicat o posibilă schimbare 
datorată dezvoltării de la un avantaj general al furiei în preadolescenţă la unul specific mai 
degrabă feţelor masculine în adolescenţă. Aceasta este o contribuţie importantă întrucât o 
astfel de tendinţă ar fi consistentă cu rezultatele recente ale avantajului specific doar feţelor 
furioase masculine la adulţi  (Ohman, Juth, Lundqvist, 2009) şi ar sugera faptul că genul 
masculin ar putea să faciliteze detectarea feţelor furioase începând din adolescenţă. 

Al treilea studiu a fost creat pentru a investiga ipoteza care susţine că valoarea emoţională a 
feţelor, şi în special valoarea de ameninţare a feţelor furioase, modulează subcomponenta de 
angajare a orientării atenţionale. Pe baza rezultatelor primului experiment, o importantă 
contribuţie este reprezentată de considerarea argumentului teoretic potrivit căruia lipsa 
modulării emoţionale a orientării ar fi explicată prin faptul că sarcina indiciului exogen este 
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foarte puţin probabil să măsoare modularea angajării atenţionale (Mogg et al., 2008).  Aceast 
argument poate fi cuplat cu o probabilitate scăzută  de apariţie a unor variaţii datorate 
stimulilor emoţionali în dezangajarea atenţională în această sarcină deoarece implică atenţia 
executivă minimal şi eşantionul de participanţi evaluat în acest studiu a avut nivele moderate 
de anxietate ca trăsătură. 

În cel de-al doilea experiment, am introdus o nouă variantă a unei sarcini a indiciului spaţial 
endogen emoţional creată  pentru a permite măsurarea directă a angajamentului atenţional 
faţă de feţele emoţionale. Prin urmare, o contribuţie majoră a acestui experiment este una de 
natură metodologică. O contribuţie adiţională a celui de-al treilea studiu al acestei teze de 
doctorat este reprezentată de evidenţele empirice existente în favoarea efectelor emoţionale 
asupra atenţiei.  Am extins dovezile anterioare despre atenţia emoţională obţinute în cadrul 
studiilor neuro-cognitive realizate pe adulţi (e.g. Pessoa, 2010).  

Întrucât această teză de doctorat a avut ca interes fenomenul atenţional fundamental de la 
intersecţia procesării emoţionale cu cea cognitivă, contribuţiile sunt, de asemenea, în cea mai 
mare parte relevante în mod direct pentru o întelegere mai detaliată a unor astfel de 
mecanisme de bază, cum ar fi procesarea feţelor umane care exprimă emoţii în termeni de 
detecţie şi angajare atenţională. Cu toate acestea, în cadrul investigaţiilor am luat în 
considerare intervalul de dezvoltare care leagă copilăria de adolescenţă şi cu o focalizare pe 
procesarea expresiilor faciale ameninţătoare precum furia.  Prin urmare, prezenta teză de 
doctorat oferă detalii care pot deveni fundamente pentru o investigare mai aplicativă a 
dezvoltării interacţiunilor emoţie-cogniţie, în special în timpul pubertăţii şi adolescenţei, o 
perioadă care este definită, după cum au dovedit studiile recente, de o mare plasticitate a 
creierului şi, prin urmare, de oportunităţi crescute precum şi de riscuri sporite (Somerville, et 
al., 2010). 

6.4 Implica ţii ale rezultatelor tezei de doctorat şi viitoare direcţii de 
cercetare 

Cercetările viitoare ar trebui să ia în considerare dovezile investigaţiei prezentate care indică 
particularităţi specifice adolescentului cu privire la fenomenul superiorităţii în procesare a 
expresiei de furie şi la performanţa atenţională în căutarea vizuală.  Prin urmare, considerăm 
că ar fi deosebit de interesantă o investigaţie viitoare cu privire la schimbările relaţionate cu 
vârsta în ceea ce priveşte detectarea automată şi controlată a feţelor furioase. 

O analiză profundă a prezentei baze de date empirice poate, de asemenea, să deschidă o 
discuţie foarte importantă cu privire la interdependenţa efectelor descendente şi ascendente în 
procesarea expresiilor faciale emoţionale şi în special a celor ameninţătoare.  Un exemplu 
care poate fi relaţionat cu cercetarea noastră se referă la întrebarea dacă putem considera 
caracteristicile stimulilor, ca de exemplu conţinutul emoţional sau asocierile lor anterioare cu 
alţi stimuli, ca fiind influenţe ascendente, atunci când aceştia par să conducă atenţia în lipsa 
unor intenţii explicite din partea observatorului (Theeuwes, 2010). 

Un alt aspect relaţionat îndeaproape cu dovezile asupra procesării furiei facilitate de genul 
masculin al persoanei înfăţişate în fotografie, îl constituie dezbaterea asupra posibilităţii ca 
expectanţele descendente legate de atributelor non-spaţiale ale ţintelor să influenţeze 
priorizarea iniţilă a selecţiei, cel puţin într-o anumită măsură (Muller, Tollener, Zehetleitner, 
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Greyer, Rangeloc, & Krummenacher, 2010).  Extrem de speculativ, este posibil ca asocierile 
mai frecvente dintre bărbaţi şi feţele furioase din trecut să fi creat o expectanţă cu privire la 
faptul că cele două trăsături (furie şi masculinitate) să coexiste.  Această expectanţă ar putea 
să fie funcţională  începând cu adolescenţa, iar pe baza acestei expectanţe implicite detectarea 
feţelor furioase masculine ar putea să fie avantajată. 

Prin urmare, considerăm că prezenta teză de doctorat constituie o sursă importantă de ipoteze 
viitoare intrigante asupra relaţiei dintre efectele atenţionale şi emoţionale în procesarea fricii 
şi rolul mecanismelor descendente şi ascendente la toate vârstele, dar în special pentru vârsta 
adolescenţei care este destul de puţin studiată. 
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