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PERSONALITATEA ÎN PSIHOLOGIA 

SOCIALĂ

 “Omul” ca și

 entitate situațională;

 ”negustor simbolic”;

 animat de o logică relațională 

instrumentală;

 ”leneș cognitiv”;

 creator al propriului ”rol”.

---------

- Orice relație interpersonală este 

și o relație de putere.



TEMATICA ABORDATĂ / ”CĂLĂTORIA”

Identitatea psihologiei sociale

Simpla prezență a ”celuilalt”

Deschiderea către ”celălalt”

Construirea înțelesului lumii sociale

Raportarea față de lumea socială

Influențarea ”celuilalt”

(I)raționalitatea sinelui în contexte de grup

Interacțiuni sociale complexe: atracția, dragostea, fericirea

Jocul încrederii și al interdependenței

Lumea socială ca scenă

Comunicarea socială și speciile ei

Fundalul valoric și al mentalităților



MOTTO

”Important nu este ceea ce face istoria din noi, ci ceea ce facem 

noi cu ceea ce face istoria din noi”.

 (Jean-Paul Sartre)

&

“Dacă vei întreba o muscă: Sunt flori în locul acesta?, ea îţi va 

spune: «Nu ştiu. Ci ştiu numai că acolo jos, în groapă, sunt 

cutii de conserve, gunoaie, necuraţii», şi îţi va înşira toate 

murdăriile pe care a stat. Dar dacă vei întreba o albină: «Ai 

văzut vreo necurăţie în locul acesta?», ea îţi va spune: 

«Necurăţie? Nu, nu am văzut nicăieri. Aici locul este plin de 

flori bine mirositoare», şi îţi va enumera o grămadă de flori de 

grădină şi sălbatice. Vezi, musca ştie numai unde există 

gunoaie, în timp ce albina ştie că acolo este un crin, mai 

departe o zambilă…”.

 (Paisie Aghioritul)



CONSTRUIREA SOCIALĂ A SINELUI (1) 



CONSTRUIREA SOCIALĂ A SINELUI (2)



CONSTRUIREA SOCIALĂ A SINELUI (3)



1. IDENTITATEA 

PSIHOLOGIEI SOCIALE

Definiri alternative

Ştiinţă a omului în societate, cu un teritoriu al 

cunoaşterii în continuă expansiune conceptuală 

şi metodologică, psihologia socială se poate defini, 

într-o accepţiune de maximă generalitate, ca 

studiul ştiinţific al interacţiunii reale sau 

imaginare dintre actorii sociali (indivizi, grupuri) 

în cadrul unui context social, cultural şi istoric 

determinat.



DEFINIREA PSIHOLOGIEI SOCIALE

 - psihologia socială psihologică - studiul 
comportamentului individual în context social (F. 
Allport)

 - psihologia socială sociologică - centrată pe grupuri şi 
procese de grup (mulţimi, mase şi masificare, procese 
de imitaţie, hipnoză colectivă, sugestie, iraţionalitate 
socială) (E. Ross)

 Branscombe, N. R., & Baron, R. A. (2016). Social 
Psychology (14th ed.). Boston, MA: Pearson/Allyn and 
Bacon: 

 psihologia socială = ”domeniul ştiinţei ce studiază modul în 
care comportamentul, sentimentele sau gîndirea unui 
subiect sunt influenţate de comportamentul şi de 
caracteristicile altor persoane cu care subiectul se află în 
relaţie”.

http://www.pearsonhighered.com/educator/academic/product/0,3110,0205581498,00.html


SCURTĂ ISTORIE A PSIHOLOGIEI 

SOCIALE

 preistoria psihologiei sociale (secolul al VI-

lea î.Hr.–secolul XIX)

 perspectivele psihosociale asumate de la Platon 

şi Aristotel pînă la Machiavelli, Montesquieu 

ori Tocqueville; 

 H. Steinthal şi M. Lazarus - 1860 - „Zeitschrift für 

Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft“

 G. Le Bon – ”Psihologia mulțimilor” (1895/1990)

 W. Wundt – PSIHOLOGIA POPOARELOR 



SCURTĂ ISTORIE A PSIHOLOGIEI 

SOCIALE

 perioada fondatorilor (1880–1934)

 Max Ringelmann - 1880 – lenea socială;

 Norman Triplett -1898 – facilitarea socială;

 ”COTITURA” 1908

 William McDougall - psihologie hormică, teoria instinctelor.

 Edward Ross – studiul fenomenelor de grup.

 REFERINȚA: Floyd Allport – 1924 – SOCIAL 

PSYCHOLOGY

 L. Thurstone – 1928 – atitudinile sociale;



SCURTĂ ISTORIE A PSIHOLOGIEI 

SOCIALE

 perioada clasică (1935–1960)

 C. Murchinson (1935) – Handbook of SP (2 vol.)

 M. Sherif (1935) – Yale University – normalizarea;

 Primele studii de cogniție socială (F. Heider, 1944)

 Personajul reper al anilor 40: Kurt Lewin – ”ingineria 
socială” - Școala dinamicii grupului 
 Stilurile de conducere (Lewin, Lippitt, White, 1931)

 Discipolii lui K. Lewin: L. Festinger, J. Tibaut, S. Schachter, M. Deutch, H. Kelley, R. 
Lippitt, D. Cartwright.

 EVOLUȚII INSTITUȚIONALE:
 Centrul de cercetare a dinamicii grupului la Institute for Technology – Boston (1944)

 Department of Social Relations – Harvard (1946) – coordonator: Talcott Parsons

 Primele departamente de SP: Columbia, Yale, Michigan (Institute for Social Research)

 1952 – prima privire critică – Solomon Asch – Social Psychology 

 excesul „obiectivist“ al unei psihologii care, citind fenomene atît de complexe interumane 
doar în cheie behavioristă, inducea o „parţialitate sistematică a ideilor curente din 
psihologie“, ascunzînd un „dogmatism şi mai inflexibil“ 

reumanizarea psihologiei 



SCURTĂ ISTORIE A PSIHOLOGIEI 

SOCIALE

 Anii 50

 Th. Adorno – personalitatea autoritară (1950)

 S. Asch – conformismul (1956)

 L. Festinger 

 Teoria comparării sociale (1954)

 Teoria disonanței cognitive (1957)



SCURTĂ ISTORIE A PSIHOLOGIEI 

SOCIALE

 perioada modernă (1961–1989) 

 ”Marea reașezare”
 Deceniul VII este şi deceniul a numeroase clivaje şi rupturi 

social-istorice: războiul din Vietnam şi marile mişcări de 
opoziţie, baricadele Parisului, invazia din Cehoslovacia.

 o nouă generaţie în care mesajele militante ale lui John 
Lennon, Bob Dylan sau Jimmy Hendrix ori, la noi, Phoenix 
se întîlneau cu mesajele imprecatorii ale Sorbonei 
primăverii anului 1968 sau cu delirul anarhic, dar 
impetuos, al Woodstock-ului.

 crize majore epistemologice şi etice (îndeosebi 
deontologice)

 Experimentele lui S. Milgram asupra obedienței
(1963-1974)

 Începînd cu anii 80 – curentul cognitivist - dominant



SCURTĂ ISTORIE A PSIHOLOGIEI 

SOCIALE

 perioada contemporană (1989–prezent)

 „eră a pluralismului“: în care nu se mai urmăreşte 

aproape exclusiv „ce gîndesc oamenii“ — perspectiva 

cognitivistă —, ci şi ce simt, ce aşteptări au semenii 

noştri în contextul unei lumi tot mai dinamice, cu un 

ritm al schimbărilor tot mai accelerat.

 Reperul: Handbook of social psychology, editat de 

Daniel Gilbert, Susan Fiske & Gardner Lindzey 

(1998).

 2010 – Handbook of social psychology – Susan Fiske & 

Daniel Gilbert & Gardner Lindzey – re-ed. (5th ed.)



TENDINȚE ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE

CONTEMPORANE : 

 o sporire tematică şi conceptuală remarcabilă, în 

pofida păstrării dominantei cognitivste;

 pluralism metodologic, în care accentul pus pe 

cercetarea experimentală este contrabalansat de 

cercetările calitative;

 valorificarea dimensiunii aplicative a disciplinei;

 adoptarea unei perspective inter şi multiculturale;

ȘCOALA EUROPEANĂ DE SP: 

- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – RS –

Serge Moscovici;

- Școala de la Geneva – relații inter-grupuri – W. Doise;

- Şcoala de la Bristol – H. Tajfel.



SCURTĂ ISTORIE A PSIHOLOGIEI 

SOCIALE

 Publicații de specialitate relevante:

 Journal of Personality and Social Psychology (din 

1965)

 Journal of Experimental Psychology (din 1965)

 European Journal of Social Psychology (din 1971)

 Journal of Applied Psychology (din 1971)

 Social Cognition (din 1982)



SPECIFICUL ABORDĂRII PSIHOLOGIEI 

SOCIALE

Nivele de structurare şi de formulare a 
explicaţiilor în SP - W. Doise (1982):

 — nivelul intrapersonal (procesele intrapsihice 
în context social, mecanismele proprii de tratare 
a informaţiei);

 — nivelul interpersonal (dinamica relaţiei între 
subiecţii sociali într-o situaţie dată);

 — nivelul poziţional (analiza interacţiunii în 
funcţie de statusul şi identitatea subiecţilor 
individuali sau grupali);

 — nivelul ideologic sau al mentalităţilor
(sistemele de norme, idei, credinţe, mentalităţi 
împărtăşite de subiecţii sociali).



SPECIFICUL ABORDĂRII 

PSIHOLOGIEI SOCIALE

În psihologia socială se pot realiza mai multe tipuri de 
teorii (Moscovici, 1995a, pp. 17–22). Înţelese ca 
ansambluri coerente logic de propoziţii care clasifică, 
explică şi prevăd desfăşurarea unor fenomene 
observabile, teoriile pot fi grupate la mai multe 
niveluri de generalitate:

 — teorii paradigmatice, ce propun o explicaţie 
globală asupra teritoriului cunoaşterii, organizînd 
sistematic realitatea (de exemplu, teoria cîmpului a 
lui K. Lewin);

 — teorii fenomenologice, ce descriu o familie de 
fenomene (precum studiile asupra influenţei sociale);

 — teorii operatorii, care dezvăluie un mecanism 
elementar ce explică o serie de fenomene psihosociale 
(de tipul disonanţei cognitive).


