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The Shades of Social Pain and the Impaired Sense of Belonging in a Situation of Dilemma
Gergana Kuzmova
Abstract
The social suffering can be approached like any other pain. The experiment traces the link between social exclusion, the
need to belong, and the ability to cope with emotions (measured by ACS-90) using a modified Prisoner„s dilemma game (Flood,
1952) for three people, where the individuals occasionally were isolated from computer strategies…
Key words: Ostracism, Social Rejection, Emotions, Prisoner`s Dilemma Game, Action Control Scale.
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