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The goal of the present project is to identify the causal mechanisms underlying the 

formation and change of attitudes based on evaluative conditioning. Two major objectives were 

proposed in order to reach this goal: O1.1 Identifying the causal mechanisms for the use of 

evaluative conditioning for attitude formation that will met the evidence-based criteria for an 

established mechanism of change (developed between 2013 and 2014); O2.1 identifying causal 

mechanisms for the use of EC for attitude change that will meet the same evidence-based criteria 

(scheduled between 2014 and 2015).  

Scopul acestui proiect este de a identifica mecanismele cauzale ale formării și schimbării 

atitudinilor în contextul în care se apelează la condiționare afectivă pentru modificarea acestora. 

Pentru atingerea scopului propus, pe parcursul proiectului au fost propuse două obiective: O1.1. 

Identificarea mecanismelor cauzale pentru utilizarea condiționării afective în formarea 

atitudinilor, care să îndeplinească criteriile validării științifice a unui mecanism al schimbării 

(desfășurat în 2013-2014); O2.1  Identificarea mecanismelor cauzale pentru utilizarea condiționării 

afective în schimbarea atitudinilor, care să îndeplinească criteriile validării științifice a unui 

mecanism al schimbării (desfășurat în 2014-2015).   

 

 

 

 

 



The first three months of the project (the reported period) were focused only on 

systematically reviewing the newest literature (published since the project proposal was submitted) 

on the studied topic, and on developing the methodology for the studies that will be conducted in 

order to reach the first objective (identifying the causal mechanisms for the use of evaluative 

conditioning for attitude formation that will met the evidence-based criteria for an established 

mechanism of change). Thus, these three months we conducted the following activities: a) 

identifying the newest published research on the mechanisms underlying evaluative conditioning, 

b) developing the needed materials in order to conduct the first designed experiments. 

As a result of the first activity we identified a series of relevant publications which helped 

us tuning the proposed experimental designs. The following represents a selective list of such 

references: 

 Kattner, F., Ellermeier, W., & Tavakoli, P. (2012). Both Trace and Delay Conditioning of Evaluative 

Responses Depend on Contingency Awareness. Learning And Motivation, 43(1-2), 35-47.  

Zanon, R., De Houwer, J., & Gast, A. (2012). Context Effects in Evaluative Conditioning of Implicit 

Evaluations. Learning And Motivation, 43(3), 155-165.  

Hütter, M., Sweldens, S., Stahl, C., Unkelbach, C., & Klauer, K. (2012). Dissociating contingency 

awareness and conditioned attitudes: Evidence of contingency-unaware evaluative conditioning. 

Journal of Experimental Psychology: General, 141(3), 539-557. doi:10.1037/a0026477  

Wennekers, A. M., Holland, R. W., Wigboldus, D. J., & van Knippenberg, A. (2012). First see, then 

nod:  

The role of temporal contiguity in embodied evaluative conditioning of social attitudes. Social 

Psychological and Personality Science, 3(4), 455-461. doi: 10.1177/1948550611425862  

Hütter, M., & Sweldens, S. (2013). Implicit misattribution of evaluative responses: Contingency-

unaware evaluative conditioning requires simultaneous stimulus presentations. Journal of 

Experimental Psychology: General, 142(3), 638-643. doi:10.1037/a0029989  

Kattner, F. (2012). Revisiting the relation between contingency awareness and attention: Evaluative 

conditioning relies on a contingency focus. Cognition & Emotion, 26(1), 166-175. 

doi:10.1080/02699931.2011.565036 

Concerning the second activity, we developed approximately 60% of the studies’ materials. 

Since all the experiments will be conducted in laboratory on a computerized infrastructure, we 



developed the materials in Inquisit software. Thus, this activity consisted mainly on coding the 

scripts for each study. 

 

The following section presents the Romanian extended version of the present report  

În ceea ce privește perioada vizată de acest raport (primele 3 luni ale proiectului), 

propunerea de finanțare nu prevedea atingerea vreunui rezultat final, ci doar o secvență de 

documentare în vederea pregătirii experimentelor de laborator critice pentru înțelegerea 

mecanismului formării atitudinilor prin intermediul condiționării afective. În consecință, raportul 

va descrie gradul de realizare al activităților intermediare atingerii Obiectivului 1.1. Obiectiv 

propus pentru 2013  

An Etapa Obiective Activităţi 

2013 
 

1. 1. Identificarea mecanismelor cauzale pentru 

utilizarea condiționării afective în formarea 

atitudinilor, care să îndeplinească criteriile 

validării științifice a unui mecanism al 

schimbării.  

(se continua in anul urmator)  

1.1. Documentare, 

elaborare metodologia 

cercetării, recrutarea 

participanților  

  

  

Activitățile derulate pentru atingerea acestui obiectiv au presupus a) identificarea de noi cercetări 

sau revizuiri ale literaturii, care să analizeze mecanismele cauzale ale condiționării afective și b) 

dezvoltarea unora dintre materialele experimentale necesare derulării studiilor propriu-zise.   

Căutarea de noi dovezi legate de mecanismele schimbării responsabile de efectele condiționării 

afective (CE) a dus la identificarea a două revizuiri recente ale literaturii din acest domeniu, precum 

și a  unui număr din august 2012 al Learning and Motivation (vol. 43, nr. 3) dedicat acestei 

probleme.   

Încercând să anticipe interesele viitoare ale cercetătorilor din domeniul CE, Gast, Gawronski și De 

Houwer (2012) definesc două mari direcții de cercetare: impactul motivației asupra CE și impactul 

resurselor cognitive necesare în momentul asocierii SN cu SC. În ceea ce privește prima direcție de 



cercetare, Gast, Gawronski și De Houwer (2012) definesc două tipuri de motive care ar putea 

influența efectul CE: motive proximale (motive personale legate de apariția sau atenuarea efectului 

CE) și motive distale (motive care nu au legătură cu efectul CE, dar influențează totuși apariția lui). 

În ceea ce privește cea de-a doua direcție de cercetare, studiile viitoare vor trebui să mențină 

constant gradul de încărcare a resurselor cognitive, astfel încât stimuli diferiți să nu implice nivele 

diferite de solicitare cognitivă.   

În completarea dovezilor publicate de jurnalul mai sus menționat, am identificat mai multe cercetări 

care au adus informații valoroase privind mecanismele cauzale din spatele efectului CE. O direcție 

importantă de cercetare a fost reprezentată de studiile care au analizat efectul mediator al 

conștientizării asocierii. Deși literatura de specialitate pare a favoriza ideea intensificării efectului 

produs de CE ca urmare a conștientizării asocierii dintre SC și SN, cercetări precum cea derulată 

de Hutter și Sweldens (2013) sau de Hutter și colab. (2012) au arătat că efectul CE poate apărea și 

în absența conștientizării asocierii. Hutter și Sweldens (2013) au arătat că efectul CE poate apărea 

fără conștientizarea asocierii, dar numai dacă SC și SN au apărut simultan pe ecran. În opinia 

autorilor, acest rezultat poate fi explicat de mecanismele atribuirii eronate. Hutter și colab. (2012) 

au arătat că metodologia larg acceptată și folosită în studiile pe CE favorizează apariția efectului 

CE doar în condițiile conștientizării asocierii, ceea ce face imposibilă detectarea efectelor de CE în 

absența conștientizării asocierii. În studiul lor, Hutter și colab. (2012) au arătat că participanții care 

nu au conștientizat asocierea pot deduce răspunsurile corecte la întrebările care investighează acest 

aspect. Drept urmare, ei nu pot fi diferențiați de participanții care au conștientizat asocierea. Pe de 

altă parte, studii precum cel derulat de Kattner, Ellermeier și Tavakoli (2012) au arătat contrariul. 

Kattner, Ellermeier și Tavakoli (2012) au arătat că efectul CE apare doar în cazul expunerilor de 

lungă durată care, în opinia lor, permit conștientizarea asocierii. În opinia autorilor, acest rezultat 

confirmă perspectiva propozițională, care spune că efectul CE este dependent de cunoștințele 

declarative conștiente referitoare la asocierile dintre SN și SC.   

Alături de aceste noi studii, articolele recente analizează și importanța unor elemente contextuale 

în apariția efectului CE. De exemplu, Zanon, De Houwer și Gast (2012) sugerează că efectul CE 

este determinat atât de asocierea dintre SC și SN, cât și de contextul în care aceste perechi apar. 

Astfel, efectul CE a apărut doar în contexte care întăreau asocierea (de ex., context pozitiv pentru 



o asociere pozitivă), dar nu și în contexte care aveau o valență diferită (de ex., context negativ 

pentru o asociere negativă). Urmând o linie de cercetare similară, Wennekers, Holland,  

Wigboldus și van Knippenberg (2012) au studiat relația dintre ordinea de prezentare a stimulilor 

(SN apoi SC, respectiv SC apoi SN) și apariția efectului CE. Rezultatele lor au arătat că SN trebuie 

să preceadă SC, pentru ca efectul CE să apară.   

Nu în ultimul rând, studiile publicate după depunerea proiectului de față au analizat și rolul 

resurselor atenționale în apariția efectului de CE. Kattner (2012) a pornit de la premiza că asocierea 

este conștientizată  de participanții care sunt atenți și urmăresc în mod voluntar identificarea ei. 

Folosind stimuli distractori, Kattner (2012) a arătat că atenția la stimuli nu este suficientă pentru 

apariția efectului CE, dar atenția orientată spre relația dintre SC și SN  este mediază apariția 

efectului CE.   

Toate aceste studii analizate evidențiază faptul că încă nu se cunoaște clar mecanismul de formare 

al atitudinilor prin procedura CE, ceea ce justifică realizarea unui set de experimente prin 

intermediul prezentului proiect care să lămurească acest aspect specific de cercetare fundamentală 

cu implicații aplicative ulterioare în diverse domenii.  

Astfel, dintre cele două perspective teoretice majore care par a exista la ora actuală cu privire la 

CE, necesitatea conștientizării legăturii dintre SC și SN, respectiv posibilitatea apariției efectului 

CE în absența conștientizării acestei legături, prin mecanismul de atribuire se cuvin a fi derulate o 

serie de experimente pentru cel puțin două sau trei dintre procedurile de bază din CE – sarcina 

supravegherii, sarcina apariției simultane SN și SC, respectiv sarcina apariției succesive dintre SN 

și SC.  

Fiind vorba despre formarea de atitudini (preferințe) stimulii ce vor fi condiționați (SC) trebuie să 

fie unii noi (nefamiliari) și cât mai neutri din punct de vedere al valenței afective. Mecanismul 

conștientizării poate fi manipulat îndeosebi prin resursele atenționale implicate (de exemplu prin 

includerea unei sarcini suplimentare care să suprasolicite memoria de lucru, dar și prin alocările 

atenționale oferite, cum ar fi focalizarea spre relația țintă sau pe o relație de tip distractor). 

Mecanismul atribuirii greșite a valenței SC ca urmare a contingenței cu SN este încă insuficient 



operaționalizabil, o decizie în acest sens urmând a fi luată în următoarele 2-3 luni, pentru a putea 

demara partea experimentală a proiectului.  

Dezvoltarea materialelor experimentale necesare pentru derularea studiilor din cadrul acestui 

obiectiv a presupus în special scrierea de script-uri pentru software-ul folosit în cadrul acestui 

proiect (Inquisit). Deoarece procedurile de achiziție nu au putut fi finalizate în timpul relativ scurt 

de la începerea proiectului, pentru scrierea de script-uri a trebuit să facem apel la licențele de 

Inquisit existente în cadrul Departamentului, dar care sunt folosite și în alte proiecte în derulare (o 

licență permite efectuarea unui singur studiu într-o anumită unitate de timp, nefiind permisă 

derularea în paralel a studiilor. În perioada raportării am început programarea pentru mai multe 

script-uri (cum ar fi paradigma supravegherii, paradigma clasică, paradigma secvențială 

alternativă). La momentul raportării scripturile sunt realizate în proporție de 60%, grad de realizare 

ce ne va permite finalizarea și folosirea lor în februarie-martie 2014.   
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