Despre curajul de a fi diferit, despre noi!
In anul 1951, psihologul Solomon Asch a realizat un experiment ce s-a
concretizat cu rezultate socante, depasind asteptarile specialistilor. Ideea esentiala a
experimentului consta in testarea gradului de conformare pe care fiecare din noi il
detine intr-o masura mai mare sau mai mica. In acest exercitiu au fost testati mai multi
studenti, fiecare din ei trebuia sa intre intr-o incapere, in mijlocul careia se afla o masa
rotunda, la care erau asezati « complicii », persoanele ce aveau sa creeze deruta in
mintea si comportamentul celui testat. Dupa o serie de situatii banale, de recunoastere a
unor desene, la care raspunsul tuturor a coincis, subiectii au primit o foaie, pe care erau
trasate 3 linii de dimensiuni vizibil diferite. Intrebarea era care din ele avea cea mai
mare lungime. Studentul supus testului trebuia sa raspunda ultimul. Toti « complicii »
au facut o afirmatie evident gresita indicand linia cea mai scurta. « Oare ce se
petrece ? Nu am inteles eu cerinta ? » Probabil ca acestea erau intrebarile pe care si le
punea fiecare participant. Din cauza fricii de a fi altfel, de a nu fi considerat antipatic,
de a nu fi exclus din grup tinerii au raspuns in proportie de 40% eronat, copiindu-i pe
ceilalti, trezind astfel uimirea organizatorilor care nu au prevazut un astfel de rezultat.
Curajul de a fi altfel e o calitate demna de luat in considerare. De ce sa nu ne sustinem
parerile, ideile atunci cand chiar avem ceva de spus ? Pentru a nu ne confrunta cu
aceasta situatie noi, cei de la « Clubul Viitorilor Manageri » am facut deja primul pas,
avem curajul de a ne afirma si a ne dezvolta impreuna.
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