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Capitolul 1

Psihologia socialã – 
domeniu de studiu interdisciplinar

Septimiu Chelcea

De-a lungul timpului, psihologia socialã (psihosociologia) a fost diferit definitã.
La începutul secolului XX, Floyd H. Allport (1890–1978), autorul primului tratat
de psihologie socialã bazat, în principal, pe rezultatele studiilor experimentale,
considera cã „psihologia socialã studiazã comportamentul social ºi conºtiinþa socialã
a indivizilor” (Allport, 1922, p. 12). Obiectul de studiu al psihologiei sociale, dupã
Floyd H. Allport, ar fi „studiul relaþiilor reale sau imaginare dintre persoane într-un
context social dat, în mãsura în care acestea afecteazã persoanele implicate în
respectiva situaþie” (Ibidem). La jumãtatea secolului trecut, Theodore M. Newcomb
(1903–1984) definea psihologia socialã ca fiind „studiul interacþiunii indivizilor
umani”, concentrându-se asupra „modului în care funcþiile organismului uman se
modificã datoritã faptului cã oamenii sunt membri ai societãþii” (Newcomb, 1950,
p. 28). Dupã mai bine de trei decenii, Serge Moscovici, întrebându-se „Ce este
psihologia socialã?”, dãdea urmãtorul rãspuns: „Psihologia socialã este ºtiinþa con-
flictului între individ ºi societate” (Moscovici, 1984/2010, p. 6). Este ºtiinþa
„fenomenelor ideologice (cogniþii ºi reprezentãri sociale) ºi a fenomenelor de comu-
nicare” la diferite niveluri: interindividual, intragrupal ºi intergrupal“ (Idem, p. 7).
Cecilia Ridgewey (1997, p. 1) observa cã „psihologia socialã se concentreazã asupra
relaþiilor dintre indivizi ºi dintre grupuri, asupra proceselor de grup ºi asupra
structurilor ce apar din aceste interacþiuni”. 

În fine, la sfârºitul secolului XX, Fathali M. Moghaddam (1998, p. 9) aprecia
cã psihologia socialã „este studiul ºtiinþific al indivizilor în context social”, ocupân-
du-se atât de relaþiile interpersonale, cât ºi de relaþiile între grupuri, centrându-se
totuºi pe individ, chiar dacã studiazã grupurile umane. Ea ar urma sã descopere,
pe de o parte, ceea ce este universal în comportamentul oamenilor (dimensiunea
„eticã“) ºi, pe de altã parte, ceea ce este specific diferitelor grupuri umane (dimen-
siunea „emicã“). Astfel, Fathali M. Moghaddam (1998, pp. 8-12) a identificat trei
norme sociale universale: încrederea interpersonalã, adevãrul ºi schimbarea
rolurilor în timpul dialogului. Este de mirare cã distinsul profesor de la Georgetown
University nu menþioneazã ºi norma reciprocitãþii, care – dupã cum afirma Alvin
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Gouldner (1960) – se regãseºte dintotdeauna în toate societãþile. Fathali M.
Moghaddam a identificat, de asemenea, ºi o serie de similaritãþi (comportamente,
sentimente, moduri de gândire) între societãþi: credinþa cã fiecare corp uman are
un self, oamenii evalueazã lumea în care trãiesc în termenii pozitiv/negativ ºi cautã
sã afle cauzele schimbãrilor din mediul natural ºi social, în toate societãþile existã
diferenþe de status social mai mult sau mai puþin discrepante ºi tendinþa de
conformare la normele sociale (prescripþii comportamentale), oamenii manifestã
sentimente pozitive faþã de cei asemãnãtori lor ºi au o propensiune pentru com-
portamentul prosocial, în toate societãþile se întâlnesc comportamente agresive fizice
sau verbale, precum ºi grupuri sociale lideri. În toate societãþile percepþia injustiþiei
genereazã conflicte intergrupuri; distincþia dintre just ºi nejust influenþeazã
comportamentul. 

În ceea ce priveºte dimensiunea emicã, Fathali M. Moghaddam (1998, pp.
13-15) vorbeºte despre existenþa unui self vestic (SUA, Europa de Vest) diferit
de selful estic (India, China, Japonia), despre tendinþa spre conformism a unor
culturi, despre diferenþele dintre societãþi sau culturi în ceea ce priveºte alegerea
partenerului/partenerei în relaþiile maritale, de iubire sau prietenie, despre parti-
cularitãþile comportamentului prosocial ºi ale socializãrii. În cadrul diferitelor
culturi existã diferenþe între comportamentul social al bãrbaþilor ºi femeilor, de
la o societate la alta „lenea socialã” (sau „frânarea socialã”) are manifestãri tipice,
iar percepþia injustiþiei ºi a inegalitãþilor genereazã comportamente caracteristice
fiecãrei societãþi. Sarcina psihologiei sociale este tocmai aceea de a formula
explicaþii teoretice adecvate atât universaliilor, cât ºi particularitãþilor compor-
tamentelor sociale.

Din ºirul lung de definiþii date psihologiei sociale, am reprodus doar câteva,
considerând cã aceste definiþii sunt emblematice pentru dinamica domeniului ºi
cã ele susþin definiþia pe care am propus-o ºi dau un temei în plus punctului de
vedere asupra psihosociologiei ca domeniu interdisciplinar de studiu, relativ
autonom, în plinã expansiune.

Uneori, psihologia socialã este definitã prin enumerarea fenomenelor care
constituie obiectul ei de studiu. Cuprinsul manualelor universitare ºi al tratatelor
cu circulaþie internaþionalã apãrute de-a lungul timpului exprimã foarte clar ce este
ºi cum a evoluat psihologia socialã. Dacã acceptãm cã psihologia socialã este
domeniul de cercetare de care se ocupã psihosociologii, ajungem la o definiþie
descriptivã a acestui domeniu de cunoaºtere. Social Psychologists Directory (2003)
contureazã destul de exact situaþia. Iatã care este în prezent aria de preocupãri ale
psihosociologilor: agresivitate/violenþã, ajutor/comportament prosocial, atitudine,
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atribuire, comportament nonverbal, comportament organizaþional, comunicare,
culturã/etnicitate, evoluþie/geneticã, gender, internet/ciberpsihologie, judecatã/luarea
deciziei, motivaþie/stabilirea scopurilor, percepþia persoanei, personalitate, persua-
siune/influenþã socialã, psihologie socialã aplicatã, relaþii intergrupuri, relaþii
intime, rezolvarea conflictelor, sãnãtate.

Dar psihologia socialã poate fi definitã nu numai dupã obiectul ei de studiu,
ci ºi în funcþie de modul de abordare a fenomenelor sau în funcþie de ceea ce Serge
Moscovici numea „viziune psihosociologicã”. Psihologia socialã – aprecia Serge
Moscovici (1984/1990, pp. 8-10) – se distinge mai puþin prin teritoriu, cât mai ales
printr-un punct de vedere specific. Spre deosebire de psihologi sau sociologi care
au o grilã de lecturã „binarã” (de o parte „egoul”, individul, organismul ºi de cealaltã
parte „obiectul”), psihosociologii lucreazã cu o grilã „ternarã”. Altfel spus, analizele
psihologice ºi sociologice se bazeazã pe schema „S → R” (Stimul → Rãspuns).
Psihologia socialã propune o grilã de lecturã ternarã a faptelor ºi relaþiilor, luând
în considerare subiectul individual (Ego), subiectul social (Alter) ºi obiectul (fizic,
social, real sau imaginar) (Figura 1). 

Figura 1. Schema E → A → O (dupã S. Moscovici, 1984/2010, p. 10)

Aceastã schemã poate fi gânditã în mod static (co-prezenþã) sau dinamic (inte-
racþiune). Spre exemplu, facilitarea socialã sau frânarea socialã sunt rezultatul co-
prezenþei, în timp ce persuasiunea presupune interacþiune. 

Consider cã „interacþiunea comportamentalã” conferã specificitate psihoso-
ciologiei, acceptând cã psihologia socialã se distinge de alte ºtiinþe nu atât prin
obiectul ei de studiu, cât mai ales prin modul de abordare a fenomenelor de care
se ocupã. Aºa cum foarte inspirat spunea Martin Gold (1997), „mozaicul psiho-
logiei sociale include piese din toate ºtiinþele sociale”.

Psihologia socialã – domeniu de studiu interdisciplinar 15

Obiect
(fizic, social, imaginar sau real)

Ego Alter
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Definiþii ale psihologiei sociale

Floyd H. Allport definea psihologia socialã ca studiul comportamentului social
ºi al conºtiinþei sociale a individului. În Social Psychology (1924, p. 12), Floyd
H. Allport a dezvoltat urmãtoarea definiþie: „Psihologia socialã este ºtiinþa care
studiazã comportamentul individului în mãsura în care comportamentul lui
stimuleazã alþi indivizi sau comportamentul lui constituie el însuºi o reacþie la
comportamentul altora”. 

În 1954, un alt psihosociolog american de referinþã, Gordon W. Allport
(1897–1967), propune o definiþie a psihologiei sociale larg acceptatã ºi în prezent:
„Cu puþine excepþii, psihologii sociali privesc disciplina lor drept o încercare de
înþelegere ºi explicare a modului în care gândirea, sentimentele ºi comportamentul
indivizilor sunt influenþate de prezenþa actualã, imaginatã sau implicitã a altora”
(Allport, 1954/1968, p. 3). ªi în aceastã perspectivã, nota definitorie fundamentalã
a psihologiei sociale o constituie influenþa socialã. Prezenþa realã sau fictivã a
altor persoane determinã modificarea comportamentelor noastre. Chiar „prezenþa
implicitã” a altora influenþeazã modul nostru de a reacþiona ºi de a acþiona. Ter-
menul implied presence sugereazã cã anumite comportamente sunt realizate în
baza poziþiei pe care indivizii o deþin în cadrul structurii sociale ºi în virtutea
faptului cã sunt membri ai unui anumit grup cultural.

Ideea cã influenþa socialã epuizeazã obiectul de studiu al psihologiei sociale
se regãseºte în lucrãrile multor psihosociologi contemporani. Inter alli, Elliot
Aronson, Timothy D. Wilson ºi Robin M. Akert (1998, p. 6) sunt de pãrere cã
obiectul central de studiu al psihologiei sociale îl constituie influenþa socialã, noi
toþi fiind influenþaþi de alþii ºi influenþându-i în acelaºi timp. Psihologia socialã
„poate fi definitã ca studiul ºtiinþific al influenþei sociale” (Idem, p. 26). Conform
acestor psihosociologi cu mare notorietate pe plan mondial, psihologia socialã se
distinge de alte ºtiinþe care studiazã comportamentul uman în principal prin aceea
cã se intereseazã nu atât de mediul social obiectiv care influenþeazã compor-
tamentul, ci de influenþa pe care o exercitã interpretarea pe care o dau oamenii
caracteristicilor obiective ale environment-ului. Pe psihosociologi îi preocupã în
primul rând ce percep, ce înþeleg ºi cum interpreteazã oamenii mediul social
obiectiv în care îºi desfãºoarã activitatea (Idem, p. 7). 

Fãrã a nega faptul cã influenþa socialã constituie nucleul central al psihologiei
sociale, Craig McGarty, profesor la Australian National University, ºi Alexander
Haslam, profesor la University of Sidney, considerã cã trei ar fi domeniile de studiu
ale psihologiei sociale: percepþia socialã, influenþa socialã ºi interacþiunea socialã.
Cele trei domenii nu trebuie privite ca blocuri de cunoºtinþe separate, ci ca un singur
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câmp de cercetare, între domeniile menþionate existând interdependenþe profunde.
Termenul de „social” asociat percepþiei, influenþei ºi interacþiunii semnificã: 

1) interacþiunea dintre persoane; 
2) societatea sau cultura în întregul lor; 
3) grupurile umane; 
4) problemele care afecteazã un mare numãr de persoane; 
5) existenþa a mai mult de o singurã persoanã 

(McGarty, Haslam, 1997, p. 7).

Diferitele definiþii ale psihosociologiei exprimã preferinþa specialiºtilor pentru
o accepþie sau alta a termenului de „social”. De exemplu, când se afirmã cã
psihologia socialã este ºtiinþa minþii ºi societãþii sau „studiul comportamentului
uman în context social” (Michener et al., 1986, p. 5), se are în vedere cel de-al
doilea sens al termenului de „social”; când psihologia socialã este definitã ca ºtiinþã
a rezolvãrii problemelor sociale, predominant este cel de-al patrulea înþeles. 

Ar fi de observat cã psihologia socialã nu abordeazã doar problemele generate
de existenþa a mai mult de o singurã persoanã – aºa cum se va vedea când vom
discuta nivelurile de analizã ale domeniului.

Fathali M. Moghaddam (1998, p. 3), psihosociolog de origine indianã, profesor
la Georgetown University (SUA), apreciazã cã psihologia socialã este „studiul
ºtiinþific al indivizilor în contexte sociale. Ea studiazã atât relaþiile interpersonale,
cât ºi relaþiile intergrupale. Se centreazã pe individ, chiar dacã studiazã grupurile
umane” (Moghaddam, 1998, p. 3). Aceastã definiþie are, desigur, valabilitate când
este vorba despre psihologia socialã psihologicã. În stadiul actual de evoluþie, aºa
cum se va vedea, alãturi de psihologia socialã psihologicã existã ºi o psihologie
socialã sociologicã, ce pune accentul pe contextul social, nu pe individ. În pers-
pectiva psihologiei sociale sociologice, intereseazã modul în care oamenii creeazã
ºi definesc experienþa lor socialã, instituþiile sociale, care odatã cristalizate struc-
tureazã experienþa lor socialã. În aceastã perspectivã, psihologia socialã este
„studiul interfeþei dintre viaþa indivizilor ºi structura socialã sau între biografie
ºi societate” (Lindesmith, Strauss, Denzin, 1988/1991, p. 2). 

Psihologia socialã – considerã autorii anterior citaþi – pune douã întrebãri
fundamentale: cum creeazã oamenii ordinea socialã ºi cum le influenþeazã ordinea
socialã, creatã de ei, comportamentul în viaþa de zi cu zi. Cele douã întrebãri
fundamentale produc patru probleme sociale pe care psihologia socialã trebuie
sã le aibã în atenþie: 

1) stabilitatea ºi schimbarea în comportamentele umane; 
2) emergenþa noilor forme ºi pattern-uri ale interacþiunii în viaþa cotidianã; 
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