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The Dynamics of Group Reltations – Internal and External 
Infuences on its Syntality 

Oltea HRIŢCU1 

Abstract 
As socially active persons, we are inevitably part of various groups which facilitate 

the activities that we carry out daily. Our personal attitude within the group that we belong 
to can influence the group activities in a positive or in a negative way, or it is possible that 
our influence on the group be insignificant or negligible.  

Belonging to various groups and social categories gives the person a social identity, 
which is always built in terms of a comparison or an analogy with other persons or groups. 
Building an identity means determining similarities and differences in a conceptualised 
environment through the unconditional intervention of the categorization process. 

This research project aims at investigating the manner in which the individual 
characteristics of a person influence the characteristics of the group he/she belongs to, as 
well as the connections established among the group members, in terms of group activity.  

Keywords 
Group relations, self-esteem, collective self-esteem, group syntality. 

Introducere 

Fiinţa umană trăieşte în societate şi construieşte în cadrul acesteia 
anumite legături. Societatea reprezintă ea însăşi un cumul de grupuri, mai 
mici sau mai mari, care au menirea de a integra individul şi de a contribui la 
evoluţia, la transformarea acestuia. 

Grupul este o formaţiune în alcătuirea căreia intră două (minim trei,conform 
altor opinii) sau mai multe persoane, reunite cu scopuri şi interese comune. 
Grupurile apar din considerente economico-sociale; ele se constituie cu 
scopul de a crea celule pentru societate în care se formează valorile iniţiale şi 
sociale pe baza cărora se construiesc acestea ulterior. 

Identitatea socială a fost definită de Henri Tajfel (1978) ca fiind 
”...acea parte a conceptului despre sine care rezultă din (re)cunoaşterea 
apartenenţei la un grup social (sau la mai multe grupuri sociale) împreună cu 
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evaluarea şi semnificaţia emoţională determinate de acea apartenenţă”(pag 
63). Aşa cum se prezintă în acestă definiţie, identitate socială apare ca 
interacţiune a trei dimensiuni: cognitivă, evaluativă şi afectivă. La aceste trei 
dimensiuni se poate adăuga şi dimensiunea ”comportamentală care exprimă 
în exterior instalarea unei identităţi sociale” (Nastas, D., 2005, pag. 16). 
Astfel, identitatea socială prezintă patru dimensiuni esenţiale: 

Auto-categorizarea socială –componenta congnitivă- recunoaşterea 
aparteneţei la grup(uri) 

Stima de sine colectivă –componenta evaluativă- sentimentele legate 
de apartenţa la gup 

Angajamentul afectiv –componenta afectivă- legătura pesonală şi 
afectivă cu grupul 

Comportamentul intergrupuri- dimensiunea comportamentală- prezent ori de 
câte ori indivizii care aparţin unui grup interacţionează cu membrii unui alt 
grup, colectiv sau individual 

Prezentul proiect de cercetare urmăreşte să investigheze modul în 
care caracteristicile individuale ale persoanei influenţează caracteristicile 
grupului din care aceasta face parte precum şi legăturile care se stabilesc între 
mebrii grupului, raportat la activitatea grupului. 

Obiectivele cercetării 

Identificarea unor relaţii ce se stabilesc între grup, ca entitate socială, 
şi membrii grupului, ca entităţi individuale. 

Realizarea unor corelaţii între caracteristicile individuale ale persoanei 
şi caracteristicile grupului din care face parte 

Evidenţierea unor aspecte care contribuie la constituirea 
caracteristicilor grupului rezultate din acţiunea membrilor grupului în cadrul 
acestuia 

Ipoteza generală 

În cadrul grupului, fiecare membru al acestuia are o contribuţie la 
constituirea grupului ca întreg, fapt ce determină o relaţie între aspectele 
afective şi comportamentale ale persoanei, ca membru al unui grup, şi 
caracteristicile grupului din care face parte. 

Hritcu, O. (2015). The Dynamics of Group Reltations – Internal and External Infuences on its Syntality. In O. Clipa &
G. Cramariuc (eds.), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii (pp. 45-54). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Educaţia în societatea contemporană. Aplicaţii 

47 

Ipoteze de lucru 

Există o percepţie diferită a influenţei personale în cadrul grupului în 
funcţie de variabila vârstă 

Percepţia asupra influenţei personale în cadrul grupului diferă în 
funcţie de variabila gen (sex) 

Există o relaţie între acţiunea liderului grupului în cadrul grupului şi 
sintalitatea acestuia 

Relaţionarea variabilelor la nivelul ipotezelor 

Ipoteza Variabile Itemi 

1. vârsta-valoare personală în grup v-CSE1 

vârsta- sentimentul eficienţei în grup v-CSE5 

vârsta- implicare activă în activităţile grupului v-CSE9 

vârsta- sentimentul utilităţii în grup v-CSE13 

vârsta- calitatea de membru v-MS 

2. genul- valoare personală în grup g-CSE1 

genul- sentimentul eficienţei în grup g-CSE5, CSE13 

genul- gradul de implicare în activităţile grupului g-CSE9 

genul-calitatea de membru g-MS 

3. contribuţia liderului- profilul psihosocial al 
grupului 

I8- PSP1...PSP16 

contribuţia liderului- frecvenţa activităţilor I8- I3 

contribuţia liderului- imaginea personală a 
grupului 

I8- CSE2, CSE6, 
CSE8, CSE12 

Lotul investigat 

Acesta a fost format din 109 elevi, constituiţi în patru clase distincte 
astfel: 32 de elevi de clasa a III-a (15 fete şi 17 băieţi), 25 de elevi de clasa a 
IV-a (14 fete şi 11 băieţi), 32 de elevi de clasa a VII-a (19 fete şi 13 băieţi) şi 
20 de subiecţi de clasa a VIII-a (11 fete şi 9 băieţi). 

Criteriile principale de diferenţiere a subiecţilor au fost: 
-ciclul de învăţământ: 57 de elevi din învăţământul primar şi 52 de 

elevi de gimnaziu, genul subiecţilor: 59 de fete şi 50 de băieţi, implicarea în 
activităţi de grup (altele decât cele prevăzute de programa şcolară): 2 grupuri 
implicate în activităţi diverse –clasele III B şi VII B- şi două grupuri 
implicate la o scală redusă în astfel de activităţi –clasele IV B şi VIII D. 
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Metodele de cercetare aplicate  

au fost ancheta bazată pe chestionar, metode de cunoaştere a 
grupului, interviul. 

Instrumente utilizate: 

Pentru realizarea investigaţiei am folosit: 
- scala stimei de sine individuale(SES) - elaborată de dr. Morris 

Rosenberg, scala stimei de sine colective(SSC) –elaborată de R. Luthanen şi J. 
Crocker, profilul psihosocial al grupului (psp)-elaborat de Mielu Zlate, şi un interviu 
structurat, alcătuit din 8 itemi, fiecare dintre ei vizând aspecte ale activităţii de 
grup, întocmit cu scopul de afla informaţii ajutătoare asupra modului de 
funcţionare şi organizare a grupului, în mod special în direcţia implicării 
liderului formal al grupului în activităţile grupului, altele decât cele 
considerate a fi obligatorii (prevăzute de programa şcolară).  

Prelucrarea rezultatelor  

a fost realizată prin intermediul: 
1. statisticii descriptive (analiza de frecvenţe); 
2. identificării unor încrucişări de variabile prin intermediul alăturării 

a două variabile - metoda Crosstabs; 
3. evidenţierii unor relaţii semnificative între variabilele cercetării prin 

calculul coeficienţilor de corelaţie Pearson. 

Rezultate obţinute 

Ipoteza 1: 

Există o percepţie diferită a influenţei personale în cadrul grupului în 
funcţie de variabila vârstă. 
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Fig. 1 Diferenţe între cele două vârste în ceea ce 
priveşte variabila valoare personală în grup 

Încrucişări de variabile- metoda Crosstabs 

După cum se poate observa 
în graficul din figura 1, 
distribuţia subiecţilor în 
funcţie de variabila vârstă şi 
variabila valoare personală în 
grup (itemii vârstă- CSE1) 
redă următoarele: cu cât 
vârsta copilului este mai 
mare, cu atât sentimentul 
valorii în cadrul grupului este 
diminuat, ceea ce înseamnă 
că elevii cu vârstă mai mică 
au un simţ mai puternic al 

propriei valori raportat la 
grup. Caracterul semnificativ 
al acestei relaţii între variabile 

este susţinut de calculul criteriului chi pătrat(chi2= 19.140, p<.01) care arată 
faptul că există o diferenţă semnificativă între frecvenţele observate şi cele 
aşteptate în ceea ce priveşte vârsta. 

Distribuţia subiecţilor în funcţie de variabila vârstă relativ la eficienţa 
personală în grup (itemii vârstă- CSE5) redă următoarele: cu cât vârsta copilului 
este mai mare, cu atât sentimentul eficienţei în cadrul grupului este diminuat, 
ceea ce înseamnă că elevii cu vârstă mai mică au un simţ mai puternic al 
capacităţii de a se dărui grupului (fig. 2).Caracterul semnificativ al acestei 
relaţii între variabile este susţinut de calculul criteriului chi pătrat(chi2= 
22.551, p<.01) care arată faptul că există o diferenţă semnificativă între 
frecvenţele observate şi cele 
aşteptate în ceea ce priveşte vârsta. 

 
În ceea ce priveşte 

relaţionarea variabilelor vârstăşi 
implicarea activă în activităţile grupului 
(itemii vârstă-CSE9), se observă că 
există o realţie semnificativă statistic 
în ceea ce priveşte cele două 
variabile, aşa cum redă din graficul 
de la fig. 3, în sensul că elevii cu 
vârste mai mici simt o autoimplicare 
mai puternică în grup decât elevii cu 

Fig. 2 Diferenţe între cele două 
vârste în ceea ce priveşte variabila 

eficienţa personală în grup 
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vârste mai mari. Caracterul semnificativ al acestei relaţii între variabile este 
susţinut de calculul criteriului chi pătrat(chi2= 13.308a, p<.05) care arată 
faptul că există o diferenţă semnificativă între frecvenţele observate şi cele 
aşteptate în ceea ce priveşte vârsta. 

Distribuţia subiecţilor în funcţie de variabilele vârstă şi sentimentul 
utilităţii în grup (itemii vârstă- CSE13)-fig. 4- redă următoarele: cu cât vârsta 

copilului este mai mare, cu 
atât sentimentul utilităţii în 
cadrul grupului este creşte, 
ceea ce înseamnă că elevii 
cu vârstă mai mare au un 
simţ mai puternic al 
capacităţii de a se dărui 
grupului. Caracterul 
semnificativ al acestei relaţii 
între variabile este susţinut 
de calculul criteriului chi 
pătrat(chi2= 22.551, p<.01) 
care arată faptul că există o 
diferenţă semnificativă între 
frecvenţele observate şi cele 
aşteptate în ceea ce priveşte 
vârsta. 

 

Concluzii privind ipoteza 1: 

Din cele prezentate 
mai sus, reiese că există o 
relaţie semnificativă statistic 
între variabila vârstă şi 
variabilele valoare personală, 
eficienţă personală, implicare 
activă şi utilitate în grup, itemi 
care alcătuiesc scala M- 
calitatea de membru- 
judecăţile membrilor 
grupului în legătură cu 
valoarea lor ca membri. 
Astfel, valoare personală, 
eficienţă personalăşi implicare 
activă în grup descreşte o dată cu vârsta, în timp ce sentimentul utilităţii în grup 

Fig. 3 Diferenţe între cele două vârste în ceea ce 
priveşte variabila implicare activă în grup 

Fig. 4 Diferenţe între cele două vârste în ceea ce 
priveşte variabila sentimental utilităţii în grup 

11
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creşte raportat la aceasta, fapt ce confirmă ipoteza 1- existenţa unei percepţii 
diferite a influenţei personale în cadrul grupului în funcţie de vârsta 
subiecţilor. 

 

Ipoteza 2: 

Percepţia asupra influenţei personale în cadrul grupului diferă în 
funcţie de variabila gen (sex). 

 

Încrucişări de variabile (metoda Crosstabs) 

În urma încrucişării variabilelor gen cu variabilele valoare personală, 
eficienţă personală, implicare activă şi utilitate în grup- itemii 1, 5, 9 şi 13 din 
chestionarul stimei de sine colective care conturează calitatea de membru a 
persoanei în cadrul grupului- s-a observat că nu există o relaţie semnificativă 
între frecvenţele aşteptate şi cele observate în ceea ce priveşte vârsta- fig. 8-, 
fapt ce infirmă ipoteza 2. Aşadar percepţia influenţei personale în cadrul 
grupul nu este semnificativ diferită în funcţie de variabila gen. 

 

Ipoteza 3 

Există o relaţie între acţiunea liderului grupului în cadrul grupului şi 
sintalitatea acestuia. 

 
În direcţia acestei ipoteze am avut în vedere construirea profilului 

psihosocial al grupului (Zlate, M, 1982) pentru fiecare grup implicat în 
demersul investigativ, fapt ce relevă 16 calităţi distincte ale unui grup: 
consensul, conformismul, organizarea internă, coeziunea, eficienţa, 
independenţa, controlul, stratificarea, pemeabilitatea, flexibilitatea, 
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omogenitatea, tonul hedonic, intimitatea, forţa, participarea, stabilitatea. 
Graficul din fig. 5 redă o analiză comparativă a celor patru grupuri în ceea ce 
priveşte profilul psihosocial al fiecărui grup. 

Din graficul prezentat se observă că elevii cu vârste mai mici se 
consideră mai bine organizaţi, mai puternici, mai implicaţi, mai uniţi decât 
elevi cu vârste mai mari, însă mai puţin independenţi, mai puţin omogeni 
decât aceştia. Aceste aspecte conduc la indentificarea unor factori care sunt 
implicaţi în construirea acestor calităţi ale grupului. 

Corelaţii 

Din corelarea itemilor care vizează contribuţia liderului la construirea 
relaţiilor de grup (I8) şi caracteristicile evidenţiate de profilul psihosocial al 
grupului (psp1...psp16), s-a observat că există o relaţie între acţiunea liderului 
şi organizarea internă, eficienţa grupului, intimitate şi participare/ implicare 
în relaţiile de grup. Aceste aspecte sunt evidenţiate în tabelul din figura 7 şi 
sunt susţinute de evidenţierea coeficientului de relaţie Pearson (p<.01 şi 
p<.05), fapt ce confirmă ipoteza 3. 

 

Fig. 7 

Concluzii privind ipoteza 3 

Din cele prezentate anterior se observă că acţiunea liderului formal în 
cadrul grupului influenţează sintalitatea acestuia în direcţiei esenţiale pentru 
construirea grupului ca întreg. Acţiunea liderului este mai puţin semnificativă 
în direcţia stării de bine în grup, dar este evidentă în eficienţa şi organizarea 
internă a grupului, precum şi în implicarea membrilor în acţiunile/în munca 
pentru grup sau în construirea relaţiilor de unitate, în sensul că, cu cât liderul 
se implică mai mult în activităţile grupului, cu atât acesta este mai bine 
închegat. Acest aspect este evidenţiat şi din corelarea itemilor frecvenţa 
activităţilor extraşcolare ale grupului şi contribuţia liderului la construirea 
relatiilor de grup, relaţia fiind semnificativă la nivelul p<.01. 

 
organizarea 

internă 
eficienţa 
grupului 

tonul 
hedonic 

intimitate Implicare 

Contribuţia 
liderului 
Pearson 

corelation 

.291** .249** .189 .194* .203* 

Sig. 2 (tailed) .002 .009 .050 .045 .035 

N 108 108 108 108 108 
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Limite ale cercetării 

- instrumentul utilizat activează uneori tendinţa de faţadă, 
răspunsurile fiind marcate de caracterul dezirabil în unele cazuri 

- eşantionul de subiecţi nu are un caracter stratificat astfel încât să 
permită generalizarea rezultatelor; 

- timpul scurt de aplicare a chestionarelor 

Direcţii ulterioare de cercetare: 

- relaţii între stima de sine individuală şi stima de sine colectivă, 
influenţa implicării active în acţiunile grupului asupra caracteristicilor 
grupului, influenţa acţiunilor membrilor grupului asupra imaginii publice a 
grupului 

Concluzii privind cercetarea 

Din cele prezentate anterior, se poate concluziona că în cadrul 
grupului, fiecare membru al acestuia are o contribuţie la constituirea grupului 
ca întreg, fapt ce determină o relaţie între aspectele afective şi 
comportamentale ale persoanei, ca membru al unui grup, şi caracteristicile 
grupului din care face parte. Aceste aspecte ar trebui să ajute liderii formali ai 
grupurilor să se implice mai mult în acţiunile grupului pentru a spori eficienţa 
şi unitatea acestuia. 
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