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Influențarea ”celuilalt”

Personalitate vs 
situație

Influențarea 
”celuilalt” – o 

privire sintetică. 

Comportamentul 
prosocial

Spațiul congnitiv –
spațiul de viață

Stilul de conducere

Angajamentul 
responsabil în 
clasă – clasa 

mozaic

Decizia de grup Gîndirea de grup



Personalitate
vs Situație
”Cine suntem, 
cine devenim”?



Istoricul 
dezbaterii –

inițierea -
1950

• Modul canonic de lectură al psihologiei din anii 50 ai 
secolului trecut îndrepta privilegiat atenția 
cercetătorilor înspre modul în care trăsăturile și 
dispozițiile oamenilor – măsurate prin probe 
specifice, cu calități psihometrice – erau asociate cu 
felul lor de a gîndi, simți și comporta trans-
situațional. 

• prevalența teoriilor ”internaliste” ale personalității 

• Studiile lui T. Adorno – perspectiva structuralistă -
cercetări pe eșantioane largi  - echipa lui T. Adorno = 
logică uni-deterministă, structuralistă, încercînd să 
afle dacă anumite ”tipuri de personalitate” pot fi 
făcute responsabile de atrocitățile celui de-al doilea 
război mondial (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, 
& Sanford, 1950).



Anii 1960

• accentul se mută în explicarea dinamicii personalității 
dinspre factorii interni ai comportamentului înspre cei 
environmentali și situaționali.

• cea mai importantă asumare a acestei schimbări de 
perspectivă este integrată în sinteza cea mai influentă a 
perioadei = Walter Mischel,  una dintre cele mai 
ascultate voci științifice ale psihologiei personalității, în 
volumul său Personality and Assessment (1968).

• autorul realizează un review extins asupra studiilor 
care testau legăturile dintre diverse trăsături de 
personalitate și derivatele lor comportamentale și 
observă că exceptînd măsurătorile inteligenței, 
există evidențe modeste pentru prezicerea 
comportamentelor prin trăsături de personalitate 
(corelațiile rareori depășesc .30). 



Continuarea 
dezbaterii la 

sfîrșitul 
secolului XX

• A. Wicker (1969) va pune în discuție temeinicia calității atitudinilor de predictori 
robuști ai comportamentelor, indicînd cum în majoritatea studiilor din această arie 
tematică, rareori poți găsi corelații mai mari de .30 între atitudini specifice și 
răspunsuri comportamentale anume, semnalînd o dată în plus precaritatea lecturii 
univoce dinspre dispoziție înspre conduită. 

• Astfel, o dată cu anii 1970, domeniul psihologiei personalității avea să adopte 
progresiv perspectiva interacționistă în înțelegerea relației dintre subiect-situație 
(Magnusson & Endler, 1977). 

• În acest fel se va integra prescripția lui Kurt Lewin, conform căreia comportamentul s-
ar cuveni să fie asociat ambelor registre ale realității sinelui: personalității (măsurată 
prin intermediul constructelor reunite în ”trăsături”, și beneficiind de probe specifice), 
dar și situației în care este inserat subiectul individual (reconceptualizată cu ajutorul 
unor indicatori de ”pertinență” contextuală, capabili să semnaleze impactul pe care 
presiunea situației o exercită asupra subiectului). 

• Într-un asemenea demers a devenit curînd o rutină metodologică examinarea 
factorilor moderatori care pot interveni în relația dintre personalitate-comportament. 
Iar cel mai puternic factor moderator care avea să indice intensitatea acestei relații a 
fost calitatea situației, de a fi:

• înalt structurată, cu roluri non-ambigue, și cu o normativitate foarte clară (așa 
numitele ”situații puternice”), sau dimpotrivă,

• situații precumpănitor nestructurate, care conțin puține indicii privitoare la 
comportamentele așteptate (așa-zisele ”situații slabe”). 

• Ori, trăsăturile de personalitate clasice se probau a fi predictori pertinenți ai 
personalității în situații ”slabe” (Snyder & Ickes, 1985) și nu în situații ”puternice”, în 
care legătura dintre trăsături-conduite se dilua considerabil.



Perspectiva 
contemporană

• Astăzi – dominantă = perspectiva ”efectelor 
personalității așezate în context” (context of 
person by situation effects), precum teoria 
personalității sistemului cognitiv-afectiv 
(cognitive-affective system theory of 
personality, CAPS) propusă de W. Mischel și Y. 
Shoda (1995), care a produs importante 
modelări integrative, pornind de la redefinerea 
personalității ca studiul răspunsurilor și 
reacțiilor habituale ale subiectului la diverse 
tipuri de situații sociale (Eaton, South, & 
Krueger, 2009; Shoda, Wilson, Chen, Gilmore, & 
Smith, 2013; Fleeson & Jayawickreme, 2015).



Personalitatea 
situațională 

• Evidență robustă a impactului exercitat de 
ROLURI asupra comportamentului

• rolurile = un set de expectații pentru un 
comportament ”potrivit” care este asociat 
cu o anume poziție socială într-un grup 
(mamă, coleg, profesor…)

• Testul TST (20) – Kuhn, McPartland = roluri

• Oamenii tind să se conformeze rolurilor 
(”role-taking”) – expectații puternice 
privitoare la consistența comportamentală 
impusă de exigențele rolului / a NU asuma 
un rol = disonanță majoră între EU –
CELĂLALT (v. fenomenul disonanței 
cognitive – L. Festinger)



Eficacitatea 
rolurilor sociale

Indicii de rol (role cues) – pregnante / activează 
comportamentele ”așteptate”  

Teoria etichetării devianței (labeling theory of deviance)
(Davis, 1972; Bernburg, Khron, & Rivera, 2006) = ritualurile 
asociate cu comportamentele anti-sociale pot crea conduite 
convergente (v. ”prizonierii” și ”gardienii” – Zimbardo) – (i.e. = 
dacă profesorul mereu îți spune ”nu esti bun de nimic”, devii 
…)

”Gîndirea urmează comportamentul” … (”Oamenii creează 
situația sau situația creează omul”?)



Bunul samaritean” și 
puterea factorilor 

situaționali în scenariul 
social. 

Comportamentul 
prosocial

• J. Darley și C. Bateson (1973): De la Ierihon la Ierusalim. Un studiu 
asupra variabilelor situaționale și dispoziționale în comportamentul de 
ajutoare

• Evanghelia după Luca (10: 30-37) – bunul samaritean / și nu cei doi 
slujitori ai bisericii care se îndreptau spre Ierihon.

• Seminarul Teologic din Princeton - 67 de studenți

• T1 - Personalitate (”religiozitate”)

Model factorial 2 x 3

VI 1 – discurs – (”locuri de muncă” / ”parabola bunului samaritean”)

VI 2 – nivelul grabei (stringentă / moderată / scăzută)

VD – incidența ajutorării (în medie – 40%) // 63% - ”puțin grăbiți”, 45% 
- moderat, 10% ”foarte grăbiți” // (29 % - ”oportunități de carieră” , 
53% - ”argumentarea parabolei”) 

- ”religiozitatea” NU corelează cu comportamentul prosocial.

- Experiment similar în mediul natural - Latané & Darley, 1970 –
subiecții naivi intervin în 73% cazuri ”să prindă hoțul” (singur) vs. 
9% (”alți privitori”)

- bystander effect – v. bilanțul lui P. Fischer (2011) – evidențe robuste 
– sarcini anti-normative / nr. de spectatori

- recursive theory of mind - ”fiecare știe că toată lumea știe” ce se 
”întîmplă” (Thomas, DeScioli, & Pinker, 2016)



Ignoranța pluralistă

• un mecanism de autoevaluare a situației în care subiectul în rol trăiește cu convingerea că 
emoțiile și cognițiile pe care le experimentează în cadru privat sunt diferite de ale celorlați cu care 
partajează un context social anume, dar conduitele acestora sunt identice cu ale sale (Taylor, 
1982; Miller & McFarland, 1987; Lambert, Kahn & Apple, 2003; Munsch, Ridgeway, & Williams, 
2014) = fals consens (Ross, Green, & House, 1977)

• = exemplu – bystander effect = subiecții apreciază subiectiv că dacă ”atîția alții” nu intervin în 
situația de criză creată, înseamnă că în chip ”pluralist”, ”împărtășit”, starea de ”urgență” nu există, 
așa încît rămîn și ei simpli spectatori & bias al falsei unicități, probat de studiile lui - C. Snyder & H. 
Fromkin, 2012 = nevoia subiectului de a-și întreține o imagine autofavorizantă, ”unică”, în raport 
cu semenii cu care se compară, mai ales cînd trăsătura dominantă care se ”cultivă” prin acea 
imagine ”specială” este și dezirabilă social

• G. Goethals (1986) – ”să doneze sînge” (60% - sine / 40% - celălalt) = ”bunătatea sinelui” vs
”egoismul celorlați” (40% dintre cei care au refuzat apreciază că 65% dintre ”ceilalți” vor refuza –
supraestimare cu 25%)

• Spirala tăcerii - (Elisabeth Noelle-Neumann, 1993)
• pentru a nu fi respinși de grup și a nu atrage resentimentul și disprețul colectiv, ne autocenzurăm conduitele 

în plan public, în pofida divergenței acestora cu propriile noastre valori și ”facem ceea ce fac și alții”



Influențarea ”celuilalt”

• Sursa de influență
•Majorități cantitative – formarea normelor / 

conformismul
•Majorități calitative – obediența
•Minorități active



FORMAREA NORMELOR (Sherif, 1936)

- sarcină obiectiv nedefinită

- caracterul relativ la normelor – condiționări istorice, sociale, culturale.

- Gestalt PSY - ”psihologie a formei” = noi nu cunoaștem lumea ”la întîmplare”, ci pe baza unor 
forme semnificative // ”forme bune” (care probează simetrie, constanță, simplitate), pe care 
le percepem pornind de la ”întregul structurat” înspre ”părțile componente”

- adevărul grupului este altceva decît media adevărurilor individuale și se modelează, în chip 
fundamental, prin interacțiunea în grup (în efectul autocinetic = ”adevărul” obiectiv = punctul  
luminos ”nu se mișcă”).

- adevărurile sociale sunt mereu relative, și țin de experiența specifică a interacțiunii cu 
”celălalt”, precum și de particularitățile contextelor în care sunt inserați partenerii de rol și 
sunt însușite de fiecare dintre noi într-un chip implicit, ca niște adevăruri ”substanțiale”, 
chiar dacă, în covîrșitoarea majoritate a cazurilor, ele nu sunt decît rezultatul unei negocieri 
fantasmatice, bazate pe informații caracterizate de parțialitate și precaritate. 



Formarea normelor

• Transmiterea intergenerațională a normelor 
(Jacobs & Campbell, 1961)

- (Montgomery, Hinkle, & Enzie, 1976; 
Kessler & Cohrs, 2008) = tiparul unei lumi 
centrate pe dependență și supunere 
modelează subiecții care o compun în a fi 
mai puțin autonomi, și a-i determina să 
accepte în mai mare măsură fără rezerve 
”ceea li se impune” ca ”regulă” de citire a 
înțelesului lumii. 



Conformismul

• Sarcină non-ambiguă + presiunea unei majorități cantitative (1/3 subiecți se supun presiunii 
majoritare) (S. Asch, 1956)

• aproximativ 10 % = cînd ceilalți (mai mulți) spun că ”albul negru”, ajung să vadă că ”albul e 
negru” = se schimbă grila perceptivă (Drozda-Senkowska, 2000)

• Influență informațională (conflict cognitiv) & influență normativă (conflict motivațional)

• ”fisurarea” unanimității majorității – dispare conformismul (nu trebuie ca aliatul să aibă 
dreptate, ci să aibă un punct de vedere diferit de subiecții majoritari) = importanța 
suportului social.



Obediența

Conformismul în acțiune

Efectul Eichmann 

• Hannah Arendt - Eichmann la Ierusalim. Un raport asupra banalității răului (1963/2007)

Jorn Rüsen = după o mare traumă, prima generație trebuie să uite (Rüsen, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2011) = 
tema Holocaustului

• asemeni oricărui corp fizic, și orice ”țesut” psihologic sau social supus unei presiuni externe progresive probează o ”rezistență a materialului” 
care crește liniar pînă la un anumit prag, rămîne aplatizată mai apoi pe măsură ce solicitarea extremă sporește și, invariabil, se ”frînge” abrupt 
în cele din urmă. 

• fiecare om, ca și fiecare societate, are un ”punct de ruptură” anume, iar ceea ce științele sociale (psihologia, sociologia, antropologia, istoria) 
pot să explice pe baza paradigmelor teoretice care le ordonează cunoașterea ”funcționează” doar în zona de ”liniaritate”. 

• Ce se întîmplă, însă, atunci în zona lui după, precum atunci cînd o mare traumă istorică de tipul delirurilor totalitare se înstăpînește, acolo unde 
limitele ultime ale umanului sunt depășite de oroare, violență și arbitrariu?  În asemenea împrejurări, oamenii devin neoameni și ajung să 
ucidă, să producă rutinier durere semenilor, să fie complet decuplați de exigențe morale, să fie impasibili la suferință și nedreptate. 



Ceea de devenim atunci cînd 
ajungem ”dincolo de” pragul de 

rezistență la oroare

• S. Courtois (ed.) 
(1997/1998), Cartea neagră 
a comunismului. București: 
Humanitas. 

• ”Marea foamete” –
Ucraina – 1932-1933- 6 
milioane de victime prin 
înfometare – 15% din 
populație.

• ”soluția” 
canibalismului...



Obediența

Cum pot, așadar, oamenii să facă asemenea orori altor 
oameni, și să trăiască mai apoi ca și cum experiența întîlnirii 
lor cu arbitrariul, suferința extremă și nedreptatea ar fi fost 
doar un exercițiu fantasmatic? 

Cum poți să lecturezi trecutul ”ca și cum ai avea consistența 
unor umbre”? 

Cum poți aduce oamenii și societățile dincolo de acel prag 
de ruptură? 

= Este conversiunea pe care sistemele totalitare au încercat 
– și, din nefericire, nu de puține ori au reușit – să o producă 
asupra naturii umane, prin înfeudare ideologică și prin 
cultivarea spaimelor și neputințelor firii omenești. 



Obediența – S. Milgram 

• The Journal of Abnormal and Social Psychology (1963)

• ”naturalețea” procedurii (monitor / elev / psiholog – autoritate)

• după 300 V – post agonie

• 65% - aplică șocul de 450 V (procedura standard – SUA)
• Starea agentică 
• personalitatea ca și entitate situațională, în care e mai puțin important ”ceea ce 

sunt” oamenii (așa cum pot fi ei ”măsurați” prin intermediul unor probe de 
personalitate), cît ”ceea de devin” sub presiunea de nestăpînit a unor contexte 
dominate de solicitarea unei autorități.

• ”În majoritatea cazurilor, ceea ce determină acțiunea unei ființe umane este mai 
puțin tipul de individ pe care acesta îl reprezintă și mai degrabă tipul de situație cu 
care el se confruntă” (Milgram, 1974/2017, p. 253).



Obediența

• Testarea implicării diverselor 
variabile independente asupra 
comportamentului obedient 
(VD1, VD2)



Obediența

• Condiția martor = doar subiectului naiv-monitor i se 
”încredințează” subiectul complice-elev, simplul fapt 
de a ”fi ajuns pe mîna sa” în  urma ”tragerii la sorți” 
îl transformă pe monitor într-un personaj care nu 
”ratează șansa” de a-l executa deplin (450 V) pe 
”celălalt” în 5% din cazuri, fără să îi ceară nimeni! 

• Replica lui B. Schlenker și D. Forsyth (1977) – în 
Journal of Experimental Social Psychology –
imaginea despre natura umană e sursa ”protestului” 
radical privitor la ”procedura inumană”. 

• Obediența este transversală personalității – cu o 
excepție – autoritarismul (Elms & Milgram, 1966; 
Blass, 1995; Passini, 2008; Etchezahar & Brussino, 
2013). 



Obediența și autoritarismul

• Scala F (T. Adorno - Școala din Frankfurt) = intoleranță, cinism interpersonal, conformism, 
etnocentrism, prejudecăți rasiale, supunere oarbă și rezistență la schimbare, 
inflexibilitate cognitivă. 

• ”ceea ce arată” omul nu este, decît în mică măsură, ”ceea ce este, el, de fapt”

• orice formă excesivă de deschidere de sine maschează o lipsă chiar pe dimensiunea pe 
care se petrece excesul

- De ex., persoana care vrea să ”izbească” simbolic, etalînd dincolo de pragul moderației, 
”atotputernicia”, voluntarismul și vitalitatea, este, de fapt cea mai slabă. Și încearcă prin acest 
exces expresiv să contrabalanseze deficitul de identitate pozitivă pe care îl resimte în momentele 
de luciditate.

- Idem – ”inteligența”, ”integritatea”, ”dragostea copleșitoare” etc...
- ”calea de mijloc”, moderația așezată, în raport cu normele sociale sănătoase dintr-o societate 

(precum cele care încurajează modestia, consecvența, respectarea cuvîntului dat, determinarea, 
renunțarea de sine pentru semenul de lîngă tine) și toate ordonate de logica asumată a 
discernămîntului, sunt cele în măsură să articuleze o identitate echilibrată, deschisă sincer și onest 
către ”celălalt”. 

- P. Zimbardo (2018) – ”diavolul începe mereu cu 15V” / ”pornografia puterii”



Obediența

• Reflectări culturale

• I de la Icar (1979), regizat de către Henri Verneuil, 
cu Yves Montand în rolul principal

• https://www.imdb.com/title/tt0079322/

• Experimenter (2015), regizat de Michael Almereyda, 
cu Peter Sarsgaard, John Palladino și Anthony 
Edwards

• https://www.imdb.com/title/tt3726704/?ref_=f
n_al_tt_1

https://www.imdb.com/title/tt0079322/
https://www.imdb.com/name/nm0021899/?ref_=tt_ov_dr
https://www.imdb.com/title/tt3726704/?ref_=fn_al_tt_1


Influența minoritară

• Ferenc Merei (1949) = pentru a schimba norma, trebuie mai întîi să te supui ei, sau  măcar 
să întreții aparența conformismului cu norma care e funcțională în grupul în care te-ai 
integrat.

• Inițiator – Serge Moscovici - Social Influence and Social Change (1976)

• procedura - minoritate confruntată cu o majoritate care și-a asumat o normă implicită 
(Moscovici & Faucheux, 1972) = 10% (plan public) - consistența comportamentală

• Moscovici și Personnaz (1980) – influența extrem de puternică în plan privat (culoarea 
consecutivă === albastru (roșu-portocaliu) // verde (roșu-purpuriu)

• A. Cerclé și A. Somat (2015) - stil comportamental și relațional specific al minorității – curaj 
& independență & consistență comportamentală & persistență & deschidere față de pdv
alternative cu conservarea ”nucleului dur” al normei promovate



”Spațiul cognitiv” și ”spațiul de viață” din 
perspectiva teoriei cîmpului a lui Kurt Lewin

• C = f (P, S)
efectul Zeigarnik - sarcinile angajante întrerupte brusc sunt mai saliente în  
rememorare, decît sarcinile finalizate (Zeigarnik, 1967)
- D. Mook (2009) = valențe +/- = ”femeia frumoasă” 

- comportamentul = f (jocul valențelor/cîmp) (de ex., în cazul ”dietei” - o încălcare fie și 
măruntă a barierei psihologice produce o scurt-circuitare a întregului proces, care va conduce, 
cel mai adesea, la o finalitate opusă (”năvălirea” pe ”mîncăruri”).

- Barker, Dembo & Lewin, 1941 = T1/ copii / jucării ”vechituri” (spațiul de 
viață) – răspuns comportamental creativ & T2// încăpere alăturată / privesc 
printr-o ”plasă de sîrmă” jucării scumpe – se reîntorc în camera cu vechituri 
– ”plictis” & respingere.

- oamenii care sunt preocupați să atingă ținte inaccesibile pot să 
experimenteze frustrare și nefericire, în locul valorizării celor ce sunt 
accesibile, și care le pot procura o bucurie certă.



”Spațiul cognitiv”

Cultivînd mereu ”goana” pentru o ”țintă” 
pe care nu o mai ating nicicînd, asemenea 

oameni sunt ușor manevrabili în 
slăbiciunea lor, căci e suficient ”să le 

plimbi” pe dinaintea ochilor ”jucăriile 
frumoase” din ”camera interzisă”, pentru 

a ajunge să disprețuiască ”ceea ce au”, 
pentru un ”rîvnit” pe care nu îl vor avea 

niciodată. 

Și atunci ei îi vor urma fascinați în 
neputința lor pe cei care le mai deschid 
cîte o poartă, fără să uite să le arate și 

”plasa de sîrmă”, ignorînd darul a ”ceea ce 
au cu adevărat”, dar care în urma accesării 

noului ”spațiu cognitiv”, devine 
neîndestulător.



Stilul de conducere

• Universitatea Iowa – K. Lewin, R. Lippit şi R. White (1939)

• studiu în condiții naturale avînd ca subiecţi tineri înscrişi în diverse cluburi informale 
(construcția unor modele de avioane-machetă).

• trei tipuri de stiluri de conducere (performanță & motivație în sarcină).

• autocratic 

• democratic – simultan performanță & motivație sarcină (chiar în absența liderului)

• laissez faire



Angajamentul responsabil în sarcină și 
performanța - experimentul clasei mozaic
• Jigsaw classroom experiment - școala dinamicii grupului = studiile 

imaginate de E. Aronson au avut un rol foarte important în probarea 
eficacității cooperării interpesonale (Aronson & Bridgeman, 1979; Aronson
& Patnoe, 2011; Aronson, 2003)
• medii care au avut parte de segregare rasială, precum o serie de școli din Texas și 

California, și în care sarcinile de învățare din școală au fost realizate prin intermediul 
unor grupuri mixte de elevi de 10-11 ani.

• Conținuturile din cadrul disciplinelor au fost împărțite în subcapitole, întocmai ca un 
puzzle care este fragmentat în ”arii individuale”, distincte.

• E. Aronson articulează așa numitele ”clase mozaic” (jigsaw classroom), în care fiecare 
elev preia ”piesa proprie” din ”puzzle” (conținutul unui subcapitol), după care devine 
într-un micro-grup ”profesorul-copil” care îi învață pe ceilalți informațiile importante.

• Indiferent de apartenența socială, rasială, de capitalul simbolic (mai bogat sau mai 
sărac), de capacitățile intelectuale sau imaginea autoreferențială, fiecare copil se 
impune să fie responsabil pentru reușita de grup, ceea ce devine reciproc motivant 
atît pentru cel care ”predă”, cît și pentru cel care ”primește învățătura”.



Decizia de grup

• K. Lewin – schimbarea de atitudine (”obiceiuri 
alimentare” / RM2)
• Persuasiune (nutriționiști) = 3% vs. discuție în grup 

(gospodine = împărtășirea propriei experiențe 
domestice) = 30%.

• discuţiile de grup sunt mai eficace, furnizînd un mod 
în care normele despre ce este dezirabil şi indezirabil 
pot fi „dezgheţate” şi „reîngheţate” („efect de 
îngheţ”).



Gîndirea de grup

• Teoria gîndirii de grup (groupthink theory) = Irving L. Janis (1971, 2008, 
2015) = evidențiază precaritatea deciziilor luate în condiția de:

• presiune a timpului, 

• incertitudine, 

• stress

• acutizare deliberativă, 

• în situația în care grupurile respective manifestă :

• coeziune puternică 

• structură monolitică.



Gîndirea de 
grup

structură grupului este rigidă, 

dominată de conținuturi ideologice 

insularizată de ”restul lumii” (mai ales al lumii reale), 

•reguli arbitrare

•personalizarea deciziei 

•gratificarea liderului, 

•absența unei tradiții care să evidențieze decizii corecte și imparțiale, 
și care să răsplătească pe cei din grup în acord cu meritele implicării 
lor în acțiunea grupului, 

•pe recompensarea supunerii oarbe față de ”liderul maxim”.

•decizii adoptate necritic & preluate pentru că aparțin ”șefului” și 
asumate de membrii grupului care au:

•stimă de sine scăzută

•experiență rutinieră a eșecului și micimii lor

•climat relațional bazat pe obediență

managementul se bazează pe:



Gîndirea de grup - exemple

• J. F. Kennedy – 1961 - 1400 de rebeli cubanezi instruiți de CIA să dărîme
regimul comunist a lui Fidel Castro

• decizia echipei președintelui H. Truman de a invada Coreea de Nord, în 
1961

• lipsa de reacție, dată de asigurările comandamentului militar american din 
Pacific, care nu s-a pregătit pentru atacul japonez devastator de la Pearl-
Harbour din 1941

• hotărîrea administrației președintelui Lyndon Johnson de a lansa un atac  
masiv asupra Vietnamului (1967).

• … intervenția în forță la ”mitingul diasporei” (10 august 2018 – București)...



Gîndirea de grup = caracteristici

• iluzia de invulnerabilitate, produsă de euforia coeziunii și de viziunea exagerat de optimistă, bazată pe încrederea nerealistă în 
resursele proprii;

• iluzia de unanimitate, în care soluția asumată se bizuie pe supunere, conformism și autocenzura discernămîntului;

• respigerea soluțiilor alternative, prezentate drept ”impure”, ”costisitoare”, și care ”înstrăinează” unitatea grupului, ceea ce face ca 
și consensul rezultat să gîtuiască ”firesc” orice exprimare a unei opinii contrare;

• prezența ”gardienilor minții” (mindguards) care neutralizează orice încercare de formulare a unui punct de vedere diferit de cel 
promovat de lider și asumat de ”mulțimea care are dreptate”.  Intervenția acestor ”paznici” simbolici este foarte importantă în 
momentele cheie ale adoptării deciziei și pleacă de la premisa că eliminarea oricui pune la îndoială ”vizionarismul” liderului este 
un gest de ”sănătate organizațională”. Dacă aceste personaje cheie nu ar interveni, s-ar ”afecta grav” încrederea în lider, ceea ce 
este intolerabil pentru ”vitalitatea” organizației, și s-ar ”amenința iremediabil” moralitatea deciziei colective, ceea ce ar delegitima 
hotărîrea luată. 

• întreținerea unei culturi a obedienței de către lider, care preferă să fie înconjurat de ”yesmani”, și nu de persoane autonome, 
responsabile, oneste.

• filtrarea accesului la informație pentru ”noii membri” ai grupului, care prin caracterul lor impredictibil ar putea deturna sensul 
deciziei, motiv pentru care deliberările nu sunt luate, deseori, în cadrele formale, instituționale, cu toți reprezentanții legitim 
îndreptățiți să participe la decizie, ci în cadre informale, cu apropiați care și-au probat, în prealabil loialitatea.

(Park, 1990; Neck & Moorhead, 1995; Chen et al., 1996; Burnette, Pollak, & Forsyth, 2011; Kowert, 2012)



Gîndirea de grup – Orwell

• George Orwell - ”1984”

• ”dublugîndirea” (doublethink) = capturarea gîndirii libere de către un 
”Big Brother” care ajunge să controleze cele mai profunde registre ale 
intimității celor care populau acel delir totalitar.

• GdG = decizii iraționale luate în grupuri coezive, în momente critice


