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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

Actualitatea temei. Pe an ce trece, interesul pentru lideri, acești actori sociali ,,cu 

statut de exemplu”, după cum îi caracterizează P. Drucker, devine din ce în ce mai 

mare. Actualmente, există mii de lucrări – de la monografii, crestomații și volume 

academice la enciclopedii, dicționare, articole și teze ale comunicărilor prezentate în 

cadrul unui număr impresionant de reuniuni cu caracter științific – în care, într-o formă 

sau alta, prezența acestora este văzută în calitate de factor susceptibil să ,,dirijeze și 

mobilizeze energia grupurilor, organizațiilor sau colectivităților spre un scop precis”, să 

,,determine coechipierii să acționeze împreună cu abnegație și competență în vederea 

implementării unui anumit curs de acțiune”, să ,,creeze o viziune asupra ce este de făcut 

și să realizeze această viziune prin antrenarea eficientă a persoanelor din anturajul său” 

sau să ,,înfrunte obstacolele vieții prin și pentru oameni”. În principiu, susțin specialiștii 

în materie de câmp social (psihologi, sociologi, psihosociologi, pedagogi, politologi, 

antropologi, filosofi etc.), tot ce ni se întâmplă, în plan economic sau social, politic sau 

cultural, științific sau confesional, depinde în exclusivitate de competența, de 

seriozitatea și de valoarea lor. ,,Puncte focale”, ,,cristalizatori de energie”, ,,obiecte de 

identificare” sau ,,idealuri”, liderii sunt chemați să semnifice, pentru fiecare dintre noi, 

modele de responsabilitate, de voință și caracter, de înaltă disciplină și capacitate de 

autoorganizare, de asumare de risc, de bună creștere și profesionalism, de aspiraţii 

majore, de gândire avansată, de spirit vizionar și putere decizională. ,,Mediatori”, 

,,consilieri” sau ,,încurajatori”, ei înfățișează o ,,centrală de comunicaţii” prin care se 

edifică, de zi cu zi, ambianța necesară instituirii stării psihice de bine, a sentimentului 

de securitate și a bunelor relații umane, a unor stări în lipsa cărora este inutil să vorbești 

despre o viață așezată, un trai decent, o șansă pentru viitor. În definitiv, prin aportul 

decisiv al liderilor, existența laolaltă a indivizilor dobândeşte, expresia lui R.B. Cattell, 

atât effective synergy (= energia necesară pentru atingerea obiectivelor trasate), cât şi 

group maintenance synergy (= energia necesară pentru menţinerea coeziunii și 

rezistenței colective). 

Deși s-ar părea că liderilor li s-a acordat și continuă să li se acorde o atenție 

prioritară, aceștia, de fapt, rămân a fi o mare necunoscută. Or, la ora actuală, în 

literatura de specialitate, este acreditat punctul de vedere potrivit căruia ,,cu cât se scrie mai 

mult despre lideri, cu atât se știe mai puțin despre ei”. Ce afirmă, bunăoară, J.M. Burns, 

nume de referință în psihologia organizațională și a conducerii, autorul faimoaselor 

Leadership, Cobblestone Leadership: Majority Rule, Minority Power și Transforming 

Leadership: A New Pursuit of Happiness? Potrivit lui, tot ce e legat de lideri și, respectiv, 

de leadership se încadrează deocamdată în categoria ,,celor mai puțin studiate fenomene 

de pe pământ”. Există și voci care, venind în continuarea ideilor promovate de              

J.M. Burns și susținătorii săi (cum ar fi, spre exemplu, H.B. Jovanovich, A.A. Knopf, 

G.J. Sorenson sau G.R. Goethals), susțin că natura ideilor axate pe lideri și modul în care 

ei își exercită atribuțiile ,,este înțeleasă total greșit” (W. Bennis), că eforturile depuse în 

vederea explicării acestei naturi se caracterizează prin prezența unui ,,grad de coerență 

scăzut” (M. Zlate) sau că multe aserțiuni făcute publice în legătură cu felul de a fi și de a 

acționa al liderilor ,,nu au nici un fel de sens” (H.E. Gardner, D.R. Forsyth). 

Pe fundalul îngrijorărilor afișate în legătură cu faptul că, la momentul de față, 

liderii constituie, în pofida tuturor atențiilor care le-au fost acordate, o autentică 
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cvadratură a cercului, tema cercetării propuse de noi denotă că este de o actualitate 

indubitabilă. Prin felul în care a fost structurată și, respectiv, prin deschiderile pe care le 

oferă, ea aduce o contribuție semnificativă la diminuarea dezacordului epistemologic 

existent, aprofundând cunoștințele cu referire la caracteristicile definitorii ale liderilor, 

inventariind și sistematizând concepţiile de extracţie psihologică, sociologică şi 

psihosociologică cu privire la modelele şi tipurile de lideri, identificând resorturile 

profunde ale acțiunilor întreprinse de către lider și punând într-o nouă lumină cauzele 

care fac posibilă apariția și evoluția liderilor. 

Actualitatea temei de cercetare propuse de noi este motivată și prin intenția de a 

aborda liderii din perspectiva teoriei reprezentărilor sociale. Pentru întâia oară, se 

întreprinde tentativa de a demonstra că această teorie, calificată de către numeroși 

oameni de știință drept ,,domeniu prioritar al științei psihosociologice contemporane” 

sau – mai larg – drept o ,,convicțiune centrală și comună tuturor științelor socio-

umane”, poate reconfigura substanțial spectrul interpretărilor legate toți acei care, de zi 

cu zi, își exercită la maximum influența, proiectând, orientând, motivând, coordonând 

și controlând activitatea grupurilor din care fac parte. 

Cercetarea liderilor în contextul procesului de reprezentare socială este imperativă, 

întrucât apare necesitatea de a stabili dacă aceștia sunt cu adevărat în stare să suscite 

emergența unor ,,sisteme de înțelegere și interpretare a lumii” și de a vedea, în situația 

în care o asemenea suscitarea are loc în realitate, cum anume sistemele avute în vedere 

își fac apariția, se mențin în timp și manifestă dinamicitate, variind de la un grup social 

la altul.  

Descrierea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemei de 

cercetare. Investigațiile axate pe analiza liderilor și a leadership-ului au antrenat, de-a 

lungul anilor, nume cunoscute de pe diferite meridiane ale mapamondului, inclusiv în 

spațiul României și Republicii Moldova. Între acestea se remarcă E. Bogardus,         

E.E. Jennings, D.T. Campbell, J.K. Hemphill, H. Haroux, J. Praet, J.M. Burns,        

B.M. Bass, R.M. Stogdill, C. Barrow, J.B. Barger, R.F. Bales, W.R. Lassey, J. Adair,  

P. Hersey, K. Blanchard, J. Ardoino, J. Bertin, W. Bennis, B. Nanus, E.P. Hollander,        

R.R. Blake, A.A. McCanse, A. Bryman, B. Calder, S.R. Covey, R.F. Valentine,           

J.W. Gardner, D.T. Dalema, R. Greenleaf, R. Henderson, R.M. Diesnesh, R. Liden,     

P. Drucker, J.P. Kotter, F.E. Fiedler, E.A. Fleishman, C.A. Gibb, R.J. House, J.G. Hunt, 

A.J. Jacobs, S. Clement, E. Jacques, A. Kerjean, R. Lippitt, R.K. White, J.C. Maxwell, 

A. Nahavandi, P. Lorenzi, H.P. Sims, F. Massarik, I.R. Weschler, R. Tannenbaum,     

E. Cohen, N.M. Tichy, V. Vroom, Ph. Yetton, A.G. Jago, R. Boyatzis, G. Yukl,           

P. Northouse, B. Davies, L. Ellison, R.S. Sharma, A. Zaleznik, A. Neculau, M. Zlate, 

C. Zamfir, S. Ștefănescu, M. Vlăsceanu, S. Chirică, A. Stoica-Constantin, I. Radu,         

P. Golu, D. Cristea, E.B. Abașkina, Iu.N. Kosolapova, T.V. Bendas, A.A. Bodalev,        

L.A. Rutkevici, A.T. Zub, S.G. Smirnov, B.I. Krestov, N. Pișulin, S. Sokol, I. Fatieva, 

O. Belokoni, V. Bolșakov, A.M. Pervitsky, B. Popov, D. Stepanov, S.A. Alifanov,  

O.V. Evtihov, S.V. Șeksnea, I. Racu, Iu. Racu, E. Losîi, S. Guzun, S. Saca, V. Saca,    

V. Moșneaga, V. Beniuc, T. Spinei, V. Malai, V. Rotaru, V. Stan, E. Balan, V. Leancă, 

L. Vasilachi, I. Iurchevici. Experții și-au concentrat analizele pe caracteristicile 

definitorii ale liderilor și leadership-ului, pe edificarea profilurilor psihologic și 

psihosocial ale liderului autentic, pe reliefarea factorilor care contribuie la apariția și 
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evoluția liderilor, pe metodologia identificării potențialului/talentului de lider, pe 

constatarea și descrierea funcțiilor de lider, pe identificarea tipurilor de lideri, pe 

elaborarea teoriilor susceptibile să explice leadership-ul (teoriile personologice, teoriile 

comportamentiste, teoriile situaționale, teoriile contingenței, teoriile cognitive, teoriile 

interacțiunii sociale etc.), pe clasificarea stilurilor de leadership și evaluarea eficienței 

acestora, pe identificarea și explicarea dificultăților care apar în calea liderilor, pe 

stabilirea deosebirilor care există între leadership și management, pe de o parte, și între 

leadership și antreprenoriat, pe de altă parte, pe strategiile și tacticile la care recurg 

liderii pentru a-și atinge obiectivele, pe modul în care își liderii își găsesc reflectare în 

opiniile și atitudinile diferitelor categorii de actori sociali sau pe specificitatea 

procesului de manifestare a liderilor în diverse sfere ale vieții sociale (politică, sectorul 

industrial și cel agrar, afaceri, sectorul bancar,cultură, educație, militărie, medicină, 

sectorul asociativ, sindicate, sport, construcții etc.).  

Cu toate că până în prezent au fost scoase numeroase și variate lucrări cu referire la 

lideri și la modul în care ei își exercită sau ar trebui să-și exercite influența, va trebui să 

constatăm că în aria acestei impunătoare platforme ideatico-bibliografice încă nu se 

regăsesc studii care ar prezenta în toată complexitatea dinamicitatea procesului de 

reprezentare socială a actorilor avuți în vedere. Chiar dacă au existat câteva tentative 

răzlețe de a vărsa lumină asupra unui asemenea fenomen – ne referim, în context, la ceea 

ce au reușit să facă, pe parcurs, N. Allard-Gaudreau și M. Lalancette, cu un articol despre 

reprezentarea socială a leadership-ului feminin [220], C. Constantinidis, cu un articol 

despre reprezentarea socială a femeilor antreprenoare [229], E.Wassouo, cu o teză de 

doctorat despre leadership-ul politic feminin [267], D. Capozza, E. Robusto și G. Busetto, 

cu un articol despre reprezentarea socială a leadership-ului [227], F. Fecteau , cu un studiu 

monografic despre reprezentarea socială a liderilor de opinie din cadrul Universității Laval 

[235], E.E. Rebelin, M.T. Castillo, N. Evia și C. Carrillo, cu un articol despre 

reprezentarea socială a liderilor instituționali din cadrul cazinourilor mexicane [271],         

J. Ailloud ,cu o teză de doctorat despre reprezentarea socială a liderilor de sex feminin din 

politica franceză [219], L.G. Pocebut și E.N. Gazogareeva (cu câteva articole despre 

reprezentarea socială a leadership-ului formal și al celui informal [275; 276],                  

E.C. Ciugunova, cu un articol despre particularitățile procesului de reprezentare socială a 

liderului studențesc [280], O.S. Pustoșinsky și A.E. Smirnov, cu un articol despre 

reprezentarea socială a liderului politic regional [277], E.V. Selezniova, cu un studiu axat 

pe identificarea asemănărilor și deosebirilor care se impun în cazul reprezentării sociale a 

liderilor și a conducătorilor [278] sau K.S. Șifrin și I.M. Nesterov, cu un articol despre 

reprezentarea socială a liderului politic V. Putin [281] –, ele, oricum, nu au trecut de 

condiția unor abordări cu caracter secvențial și de o anvergură relativ modestă, 

demonstrând în felul acesta că efectuarea unor intervenții de amploare pe dimensiunea 

investigațională avută în vedere constituie un incontestabil imperativ al timpului.  

Ținându-se cont de actualitatea, importanța și gradul de investigare a temei, a fost 

identificată problema cercetării, care constă în formularea răspunsului la următoarea 

întrebare: Cum poate fi fundamentată teoretic și constatată empiric dinamicitatea 

procesului de reprezentare socială a liderilor? 

Scopul şi obiectivele cercetării. Actualitatea şi gradul de investigare a temei de 

cercetare, complexitatea şi caracterul eminamente inter-, pluri- şi trans-disciplinar ale 
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acesteia, au determinat ca scopul investigaţiei să se rezume la fundamentarea 

epistemică și validarea empirică a însemnelor de bază care definesc dinamicitatea 

procesului de reprezentare socială a liderilor. În vederea realizării scopului propus, au 

fost trasate următoarele obiective: 

 cartografierea corpusului de autori și lucrări cu referire la tema cercetării; 

 stabilirea metodelor și tehnicilor de cercetare;  

 edificarea unei perspective panoramice asupra definiţiilor uzuale cu referire la 

lideri și la factorii care contribuie la apariția și menținerea lor; 

 elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra modelelor şi tipurilor de lideri; 

 prezentarea unui punct de vedere actualizat asupra specificității și ponderii teoriei 

reprezentărilor sociale; 

 crearea unei viziuni aprofundate asupra statutului reprezentărilor sociale şi modelarea 

unei linii interpretative coerente cu referire la dinamicitatea acestora; 

 elaborarea unei optici interpretative actualizate asupra structurii reprezentărilor 

sociale şi asupra procesului de analiză structurală a acestora; 

 profilarea şi descrierea precondiţiilor care fac posibilă declanşarea procesului de 

reprezentare socială a liderilor și demonstrarea faptului că liderii redau un obiect 

autentic/incontestabil al procesului de reprezentare socială; 

 organizarea şi desfăşurarea unui studiu empiric complex axat pe determinarea 

însemnelor care definesc dinamicitatea procesului de reprezentare socială a liderilor; 

 formularea concluziilor generale; 

 elaborarea unui set de recomandări cu referire la cercetările de perspectivă. 

 

Metodologia studiului, pliindu-se în deplinătate pe caracterul, scopul şi obiectivele 

acestuia, a luat forma unui agregat operaţional complex constituit din: 

 studiul bibliografic și documentar (metodă prin care informaţiile cu referire la tema 

cercetării au fost extrase din varii surse de specialitate (monografii, volume 

academice, dicţionare, enciclopedii, reviste etc.) sau/și din presă, autobiografiile ori 

memoriile unor personalităţi de marcă din domeniul psihologiei sociale); 

 observaţia psihosociologică (metodă care, pe întreg parcursul cercetării, a avut mai 

multe faţete: simplă şi complexă, directă şi indirectă, continuă şi discontinuă); 

 demersul analitic (metodă prin care s-a realizat descompunerea raţională a întregului 

(lider, leadership, reprezentare socială etc.) în vederea desprinderii însuşirilor sale 

specifice/caracteristice); 

 demersul sintetic (metodă prin care s-a reflectat asupra întregului (lider, leadership, 

reprezentare socială etc.) din perspectiva părţilor lui componente); 

 inducţia (metodă prin care, de-a lungul întregii cercetări, s-a realizat trecerea de la 

particular la general); 

 deducţia (metodă prin care , de-a lungul întregii cercetări, s-a realizat trecerea de la 

idei generale la concluzii particulare); 

 demersul axiomatic (metodă prin care, de-a lungul întregii cercetări, au fost puse în 

valoare deducţiile logice şi, în mod special, adevărurile evidente cu statut de 

postulat); 
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 raţionamentul prin analogie (metodă prin care, în anumite ipostaze ale procesului 

investigaţional, starea de asemănarea a două sau mai multe fenomene în unele 

privinţe a fost interpretată drept indicator al asemănării lor şi în alte privinţe); 

 recursul la istorie (metodă prin care, în mod repetat, s-a reflectat asupra istoricului 

faptelor şi fenomenelor supuse investigaţiei); 

 demersul sistemic (metodă prin carefaptele şi fenomenele supuse investigaţiei au fost 

tratate în calitate de construcţii alcătuite din mai multe elemente interdependente); 

 inventarul de reflecţii valoruce (tehnică prin care au fost identificare profilurile 

axiologice ale grupurilor incluse, cu titlu de eșantion, în lotul experimental al 

cercetării); 

 ancheta de teren (procedură de investigare psihosociologică prin care a fost stabilit 

modul de organizare a reprezentărilor sociale cu referire la lideri şi verificată 

centralitatea elementelor din structura acestor reprezentări); 

 tehnica evocării libere (instrument investigaţional, care, înglobând două faze distincte 

– asocierea liberă și ierarhizarea – , oferă posibilitatea de a pătrunde relativ ușor în 

ansamblul elementelor constitutive ale reprezentării sociale, în zona nucleului central 

şi în spaţiile sistemului periferic); 

 tehnica schemelor cognitive de bază (instrument investigaţional prin care a fost 

stabilit modul de organizare a reprezentărilor sociale cu referire la lideri şi verificată 

centralitatea elementelor din structura acestor reprezentări); 

 tehnica prototipic-categorială (procedură investigaţională prin care a fost stabilit 

modul de organizare a reprezentărilor sociale cu referire la lideri şi verificată 

centralitatea elementelor din structura acestor reprezentări); 

 tehnica substituției (procedură experimentală prin mijlocirea căreia au fost 

identificate ,,zonelor mute” ale reprezentărilor sociale cu referire la lideri); 

 tehnica decontextualizării normative (procedură experimentală prin care au fost 

decelate ,,zonelor mute” ale reprezentărilor sociale cu referire la lideri); 

 analiza statistico-matematică (metodă prin care a fost realizată măsurarea, 

cuantificarea şi prezentarea grafică a datelor obţinute la faza empirică a cercetării); 

 analiza calitativă (metodă prin care a fost realizată prelucrarea datelor cu caracter 

empiric în vederea identificării regularităţilor/lanţurilor cauzale existente şi elaborării 

unui set coerent de concluzii). 

 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării rezidă în proiectarea, edificarea 

şi lansarea unei platforme epistemico-empirice inedite cu referire la dinamicitatea 

procesului de reprezentare socială a liderilor. Cercetarea de față este primul studiu de 

extracție psihosociologică care oferă o viziune unitară asupra principiilor, condițiilor și 

metodelor care fac posibilă relevarea și explicarea transformabilității ,,teoriilor colective” 

despre ,,favoriții puterii” în funcție de natura grupurilor care emit aceste teorii. 

Derivând dintr-un corpus inedit de autori/lucrări cu referire la tema investigată și 

având drept reper un model conjectural/supozițional multivalent, elementele de 

originalitate și noutate ale cercetării îşi găsesc exprimare în:  
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 proiectarea şi punerea în aplicare a unui agregat metodologic complex constituit din 

elemente generale şi particulare, tradiţionale şi non-tradiţionale, domeniale, inter- și 

transdomeniale;  

 edificarea unei viziuni panoramice asupra definiţiilor uzuale cu referire la lideri şi 

comprimarea caracterului interpretativ monovalent-segregaţionist al acestora prin 

identificarea şi fundamentarea unei abordări noţionale cu caracter integrator ; 

 complinirea ansamblului de viziuni curente asupra trebuinţelor umane cu o 

platformă epistemologică calitativ nouă – ,,nevoia de leadership”; 

 inventarierea şi sistematizarea concepţiilor de extracţie psihologică, sociologică şi 

psihosociologică cu privire la modelele şi tipurile de lideri; 

 autentificarea teoriei reprezentărilor sociale în calitate de construcţie de vârf a 

psihologiei sociale contemporane; 

 crearea cadrului interpretativ general al conceptului de ,,eră a reprezentărilor 

sociale” şi acreditarea ideii cu privire la ancorarea plenară şi irevocabilă a ştiinţei 

psihosociologice contemporane în litera şi spiritul acestui concept; 

 elaborarea unei optici enucleaționale octogonale asupra specificităţii şi statutului 

reprezentărilor sociale; 

 reconfigurarea platformei interpretative cu privire la profilul compoziţional al 

procesului de analiză structurală a reprezentărilor sociale; 

 emiterea ecuaţiei de validare a liderilor în calitate de obiect omologat al procesului 

de reprezentare socială;  

 elaborarea şi fundamentarea concepţiei cu referire la rolul determinant al 

orientărilor valorice în reprezentarea socială a liderilor; 

 organizarea şi desfăşurarea unei ample cercetări empirico-psihosociologice de tip 

orizontal centrate pe (i) antrenarea unui lot diversificat de eșantioane succesive 

independente, (ii) angrenarea formatelor epistemice thêmata, (iii) explorarea 

fuziunilor afectiv-prelogice nexus, (iiii) valorificarea zonelor axiologice plexus, 

(iiiii) identificarea zonelor reprezentaţionale centrale, (iiiiii) reperarea zonelor 

reprezentaţionale periferice și (iiiiiii) decelarea zonelor reprezentaţionale ,,mute”.  

 elaborarea unui set de concluzii cu referire la rezultatele cercetării; 

 elaborarea unui set de recomandări cu referire la cercetările de perspectivă pe 

dimensiunea reprezentării sociale a liderilor. 

 

Rezultatele principial noi obţinute pentru ştiinţă şi practică constau în aceea 

că, în premieră pentru ştiinţa psihosociologică, a fost elaborată o viziune unificatoare 

asupra noţiunii de lider (prin comprimarea caracterului interpretativ monovalent-

segregaţionist al definiţiilor uzuale existente), efectuată o inventariere şi sistematizare a 

concepţiilor de extracţie psihologică, sociologică şi psihosociologică cu privire la 

modelele/tipurile de lideri şi argumentată necesitatea complinirii ansamblului de viziuni 

curente asupra trebuinţelor umane cu o platformă epistemologică calitativ nouă – 

,,nevoia de leadership”. De asemenea, a fost demonstrat faptul că teoria reprezentărilor 

sociale exprimă, la momentul actual, o construcţie de vârf a psihologiei sociale 

contemporane şi acreditată ideea cu privire la intrarea ştiinţei psihosociologice într-o 

nouă eră, cea a reprezentărilor sociale. Din categoria rezultatelor principial noi mai fac 
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parte: emiterea unei perspective interpretative octogonale asupra statutului 

epistemologic al reprezentărilor sociale, restructurarea schemei enucleaționale existente 

cu privire la profilul compoziţional al procesului de analiză structurală a reprezentărilor 

sociale, autentificarea liderilor în calitate de obiect omologat al procesului de 

reprezentare socială şi elaborarea concepţiei cu referire la rolul determinant al 

orientărilor valorice în reprezentarea socială a liderilor. Un loc aparte în obţinerea unor 

rezultate ştiinţifice principial noi l-a avut proiectarea, organizarea şi desfăşurarea cu 

succes a unei ample cercetări empirico-psihosociologice de tip orizontal axate pe 

antrenarea unui lot diversificat de eșantione succesive independente, pe angrenarea 

formatelor epistemice thêmata și explorarea fuziunilor afectiv-prelogice nexus, pe 

valorificarea zonelor axiologice plexus, identificarea zonelor reprezentaţionale centrale, 

reperarea zonelor reprezentaţionale periferice şi decelarea zonelor reprezentaţionale 

,,mute”. Originalitatea rezultatelor obţinute în cadrul prezentei cercetări au determinat 

crearea unei direcţii ştiinţifice noi, care constă în cercetarea resorturilor epistemico-

empirice ale dinamicităţii procesului de reprezentare socială a liderilor şi leadership-

ului. În plus, aceleaşi rezultate au făcut posibilă elaborarea unui set de recomandări cu 

referire la cercetările de perspectivă pe dimensiunea reprezentării sociale a liderilor şi 

leadership-ului. 

 

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în elaborarea şi prezentarea unei 

platforme epistemico-empirice unitare cu referire la dinamicitatea procesului de 

reprezentare socială a liderilor. Teza acoperă un gol semnificativ din cadrul ştiinţei 

psihosociologice contemporane, punând pe ordinea de zi o problemă de interes major şi 

oferind o variantă originală de soluţionare a acesteia. Întrunind calificativele unei 

lucrări de pionierat, ea oferă oportunitatea realizării unor noi şi importante studii inter-, 

pluri- şi transdisciplinare pe dimensiunea reprezentării sociale a favoriţilor puterii şi a 

stilurilor prin care aceştia îşi impun autoritatea. 

 

Valoarea aplicativă a cercetării constă în posibilitatea utilizării rezultatelor ei în 

diverse domenii. Mai întâi de toate, ele pot contribui de o manieră semnificativă la 

extinderea graniţelor epistemologice ale teoriei reprezentărilor sociale şi la 

diversificarea strategilor care prevăd punerea în aplicare a acestei teorii. Mai apoi, 

rezultatele avute în vedere ar putea servi drept punct de reper în organizarea şi 

desfăşurarea studiilor care ar viza reprezentarea socială a numeroase alte obiecte 

sociale sau/şi în elaborarea monografiilor, manualelor, dicţionarelor, enciclopediilor, 

articolelor sau/şi lucrărilor de popularizare a ştiinţei în care s-ar vorbi, într-o măsură 

mai mare sau mai mică, despre leadership și reflectarea lui în conștiința de masă. În 

plus, aceleaşi rezultate ar putea fi de folos în contextul elaborării unor teze – de licenţă, 

masterat sau/şi doctorat – centrate fie pe problematica leadership-ului, fie pe cea a 

reprezentării sociale, fie pe ambele problematici concomitent. În aceiaşi ordine de idei, 

putem vorbi şi despre posibilitatea valorificării lor în contextul elaborării/perfecţionării 

şi predării cursurilor universitate de specialitate (nivel de bază, opţional, facultativ) în 

cadrul facultăţilor cu profil socio-umanistic, în procesul de formare profesională 

continuă a specialiștilor care au absolvit tipul vizat de facultăţi sau/și în procesul de 

organizare și desfășurare a unor activități cu caracter de instruire/informare ancorate în 
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problematica leadershipului și destinate diverselor categorii de actori sociali (lideri din 

diverse domenii, activiști din sectorul asociativ, analiști politici, comentatori, jurnaliști 

etc). 

 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere se prezintă în felul următor: 

 emiterea unei viziuni de ansamblu asupra definiţiilor uzuale cu referire la lideri şi 

comprimarea caracterului interpretativ monovalent-segregaţionist al acesteia prin 

modelarea şi fundamentarea unei abordări noţionale cu caracter integrator; 

 reconfigurarea ansamblului de viziuni curente asupra trebuinţelor umane prin 

complinirea acestuia cu o construcţie epistemologică calitativ nouă – ,,nevoia de 

leadership”; 

 inventarierea şi sistematizarea concepţiilor de extracţie psihologică, sociologică şi 

psihosociologică cu privire la modelele şi tipurile de lideri; 

 autentificarea teoriei reprezentărilor sociale în calitate de construcţie de vârf a 

psihologiei sociale contemporane; 

 edificarea cadrului interpretativ general al conceptului de ,,eră a reprezentărilor 

sociale” şi acreditarea ideii cu privire la ancorarea plenară şi irevocabilă a ştiinţei 

psihosociologice contemporane în litera şi spiritul acestui concept; 

 crearea unei perspective enucleative octogonale asupra specificităţii şi statutului 

reprezentărilor sociale; 

 avansarea şi fundamentarea concepţiei cu referire la profilul compoziţional 

cuadrivalent al procesului de analiză structurală a reprezentărilor sociale; 

 conturarea şi autentificarea ecuaţiei de validare a liderilor în calitate de obiect 

omologat al procesului de reprezentare socială;  

 elaborarea concepţiei cu privire la rolul determinant al orientărilor valorice în 

procesul de reprezentare socială a liderilor; 

 elucidarea dinamicităţii procesului de reprezentare a liderilor prin organizarea şi 

desfăşurarea unei ample cercetări empirico-psihosociologice de tip orizontal centrate 

pe (a) antrenarea unui lot diversificat de eșantioane succesive independente, (b) 

angrenarea formatelor epistemice thêmata, (c) utilizarea fuziunilor afectiv-prelogice 

nexus, (d) valorificarea zonelor axiologice plexus; (e) identificarea zonelor 

reprezentaţionale centrale, (f) reperarea zonelor reprezentaţionale periferice și (g) 

decelarea zonelor reprezentaţionale ,,mute”; 

 formularea unui set de recomandări cu referire la cercetările ştiinţifice de perspectivă 

pe dimensiunea reprezentării sociale a liderilor. 

 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării şi-au găsit reflectare în: 

 elaborarea şi publicarea a 5 monografii de autor; 

 elaborarea şi publicarea a 14 studii în volumele academice de specialitate; 

 elaborarea şi publicarea a 62 de articole în revistele de specialitate din ţară şi peste 

hotare; 

 elaborarea şi publicarea a 26 de comunicări şi teze ale comunicărilor apărute în 

volumele întrunirilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
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 elaborarea şi predarea cursurilor universitare: ,,Liderii şi reprezentarea lor socială” – 

Universitatea ,,Al.I. Cuza”; ,,Psihologia conducerii”, ,,Psihologia managementului 

public” – Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova; 

,,Psihologie managerială”, ,,Psihologie organizaţională”, ,,Psihologia muncii”, 

,,Psihologia succesulu” – Universitatea de Stat din Moldova; ,,Psihologia influenţei 

sociale”, ,,Comunicare managerială şi relaţii publice”, ,,Dinamica reprezentării sociale” 

– Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți; ,,Psihologia influenței sociale”, 

,,Comunicarea organizațională”, ,,Managementul imaginii și al carierei” – 

Universitatea Tehnică a Moldovei; ,,Psihologie managerială” – Universitatea de Studii 

Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”; ,,Sociologie organizațională” – 

Academia de Studii Economice din Moldova; ,,Psihologie socială” – Universitatea 

Americană din Moldova; ,,Psihologie socială şi organizaţională”, ,,Psihosociologie 

organizaţională”, ,,Psihologia influenței sociale” ,,Psihologie managerială”, 

,,Management organizaţional” – Universitatea Liberă Internațională din Moldova; 

 elaborarea şi predarea cursului ,,Psihologia câmpului social” în cadrul Universităţii 

Estivale de Ştiinţe Sociale din Moldova ( Laboratorul de psihologie); 

 coordonarea tezelor de licenţă, masterat şi doctorat (AAP, USM, USARB, ULIM); 

 elaborarea și prezentarea notelor informative/referatelor cu referire la lideri și 

reprezentarea lor socială în cadrul proiectelor organizate și desfășurate la inițiativa 

organizațiilor non-guvernamentale (IDIS ,,Viitorul”, CREDO, ADEPT, Colegiul 

Invizibil din Moldova); 

 luările de atitudine exprimate, de-a lungul timpului, în mass-media.  

 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost discutate și 

aprobate în ședința Catedrei de Psihologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă”, desfășurate la 12.12.2018, în ședința Seminarului Științific de Profil (la 

specialitatea 511.03 – Psihologie socială) din cadrul Institutului de Științe ale 

Educației, desfășurate la 07.02. 2019, și în ședința Seminarului Științific de Profil ad-

hoc (la specialitatea 511.03 – Psihologie socială) din cadrul Universității Pedagogice 

de Stat „Ion Creangă”, desfășurate la 12.04.2019. Aceleași rezultatele au mai fost 

discutate și aprobate în cadrul a 26 reuniuni stiinţifice naţionale şi internaţionale. În 15 

cazuri rezultatele avute în vedere au fost prezentate, discutate și aprobate în cadrul 

şedinţelor de plen: ,,Palierele nexus în reprezentarea socială a liderilor” (Conferinţa 

ştiinţifică internaţională ,,Aspecte interdisciplinare ale învăţământului superior 

contemporan”, Chişinău, Universitatea Americană din Moldova, 10 mai 2018), ,,Un 

format epistemic de neevitat: thêmata” (Simpozionul internaţional ,,Kreatikon: 

Creativitate. Formare. Performanţă”, ediţia a XII-a, Chişinău, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, 23-24 martie 2018), ,,Liderii în dinamica reprezentării sociale: 

câteva precizări necesare” (Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Mediul social 

contemporan, între reprezentare, interpretare şi schimbare”, Bălţi, Universitatea de Stat 

,,Alecu Russo”, 15 decembrie 2017), ,,A brief Theory of Social Representations which can 

not be Broken Down to the End” (3rd Central & Eastern European LUMEN International 

Conference ,,New Approaches in Social and Humanistic Sciences”, Chişinău, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 09 iunie 2017), ,,Liderii ca obiect al 
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reprezentării sociale” (Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Structura şi dinamica 

personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice”, Bălţi, 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, 26 mai 2017), ,,Era reprezentărilor sociale” 

(Simpozionul internaţional ,,Kreatikon: Creativitate. Formare. Performanţă”, ediţia a XIII-

a, Iaşi, România, Universitatea ,,Petre Andrei”, 24 martie 2017), ,,Noua psihologie 

socială: semnificaţii, repere, priorităţi” (Conferinţa ştiinţifică internaţională 

,,Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane în contextul transformării de 

mentalităţi”, ediţia a VII-ea, Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din 

Moldova, 08 decembrie 2016), „Reprezentările sociale: «trucuri statice de 

aproximare a realității» sau «modalități complexe de abordare a realității»?” 

(Conferinţa ştiinţifică internaţională „Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-

umane în contextul transformării de mentalităţi”, ediţia a VI-ea, Chişinău, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 11-12 decembrie 2015), „Zonele mute 

ale reprezentărilor sociale: entitate, etiologie, efecte” (Simpozionul naţional cu 

participare internaţională ,,Kreatikon: Creativitate. Formare. Performanţă”, ediţia a XI-a, 

Iaşi, România, Universitatea ,,Petre Andrei”, 10-11 aprilie 2014), „Ce trebuie să cunoască 

un psiholog şcolar în legătură cu principiile, etapele şi instrumentele de analiză structurală 

a reprezentărilor sociale?” (Conferinţa naţională cu participare internaţională a psihologilor 

şcolari din România „Parteneriatul familie-grădiniţă-şcoală: locul şi rolul psihologului 

şcolar”, Oradea-Băile Felix, România, 25-26 octombrie 2013), ,,Ce li se întâmplă «grilelor 

de lectură a realităţii» atunci când devine evidentă «schimbarea la faţă» a practicilor 

sociale?” (Simpozionul naţional cu participare internaţională ,,Kreatikon: Creativitate. 

Formare. Performanţă”, ediţia a X-a, Iaşi, România, Universitatea ,,Petre Andrei”, 05-06 

aprilie 2013), ,,Emergenţa reprezentărilor sociale cu referire la lideri: condiţii şi surse” 

(Conferinţa internaţională ,,Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane”, 

Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 16 decembrie 2010) etc. 

 

Publicaţiile la tema tezei: 5 monografii de autor, 14 capitole şi studii apărute în 

volumele academice de specialitate, 62 de articole apărute în revistele de specialitate 

din ţară şi străinătate, 26 de comunicări şi teze ale comunicărilor apărute în volumele 

întrunirilor ştiinţifice naţionale sau internaţionale. Total publicaţii: 107 de titluri. 

 

Structura referatului tezei (prezentat în baza lucrărilor ştiinţifice publicate) 

reflectă conţinutul lucrărilor științifice publicate între anii 1998-2018 și este constituită 

din zece compartimente: repere conceptuale (unde se regăsesc: actualitatea temei, 

descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei de cercetare, 

scopul şi obiectivele lucrării, metodologia cercetării, noutatea şi originalitatea ştiinţifică 

a lucrării, rezultatele principial noi care au determinat crearea unei noi direcţii de 

cercetare ştiinţifică,semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă ale lucrării, rezultatele 

ştiinţifice principale înaintate spre susţinere, implementarea şi aprobarea rezultatelor 

ştiinţifice obţinute, publicaţiile la tema tezei, descrierea structurii autoreferatului tezei, 

cuvintele – cheie ale tezei), conţinutul lucrării (cinci capitole), concluzii generale și 

recomandări, bibliografia autoreferatului, publicațiile autorului la tema tezei, adnotări 

(în limbile română, engleză şi rusă). 
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Cuvintele-cheie: lider, leadership, reprezentări sociale, epoca reprezentărilor 

sociale, structura reprezentărilor sociale, orientări valorice, thêmata, nexus, plexus, 

nucleu central, sistem periferic, zonă mută, dinamica reprezentărilor sociale, liderii în 

dinamica reprezentărilor sociale. 

 

Conţinutul tezei 

În paginile acestui compartiment sunt prezentate, pe capitole, ideile care au determinat 

proiectarea, organizarea şi desfăşurarea cercetării, precum şi rezultatele principial noi la care 

s-a ajuns şi prin care a devenit posibilă, în cele din urmă, crearea unei noi direcţii de 

cercetare ştiinţifică. De fiecare dată, în mod special, s-au făcut referinţe la publicaţiile 

personale ale autorului, prezentate în lista lucrărilor la tema tezei. 

 

Capitolul 1. Liderii ca fenomen social 

În strictă conformitate cu obiectivele cercetării, am urmărit să prezentăm, pentru 

început, spectrul definiţiilor uzuale cu referire la lideri şi să emitem, pe acestă bază, o 

serie de idei cu referire la posibilitatea comprimării caracterului interpretativ 

monovalent-segregaţionist al construcțiilor conținute în acest spectru, la coordonatele 

psihosociale ale nevoii de lideri și la parametrii identificaționali ai vocației de lider.  

1.1. Liderii: proiecții noționale 
Cercetarea a avut drept punct de pornire identificarea specificităţii rolului de lider. 

În mai multe rânduri [91, p.5-11; 75, p.5-10; 92; 93, p.49-52], făcând trimitere la ideile 

pe care le-au emis, de-a lungul anilor, cei mai importanţi exponenţi ai ştiinţelor centrate 

pe studiul sistematic al comportamentelor de extracţie umană – lui G. Le Bon [16, p.79-

80] şi S. Moscovici [254, p.54-55] revenindu-le, în context, cea mai mare atenţie –, am 

remarcat că felul de a fi al oricărei societăţi este de aşa natură, încât ea nu poate exista 

fără lideri. Dacă, „drept urmare a unui accident oarecare”, liderul dispare şi nu este 

imediat înlocuit, „mulţimea intră în derivă, pierzându-şi spiritul de coeziune şi puterea 

de rezistenţă”. Or, „solicitat cu insistenţă”, acesta „rezolvă problema comunităţii la fel 

de inevitabil după cum tatăl rezolvă problema familiei”.      

Inspirându-ne din sursele avute în vedere şi ţinând cont de vectorii care 

particularizează evoluţia societăţii contemporane, am confirmat că şi astăzi avem toate 

temeiurile să credem că „mai devreme sau mai târziu, orice colectivitate, orice 

organizaţie sau orice mişcare îşi alege un lider, viu sau mort”. În cele din urmă, am 

reconfirmat punctul de vedere conform căruia este totalmente zadarnic să vorbim 

despre eventualitatea instaurării unei societăţi fără zei sau fără diriguitori, căci, clipă 

de clipă, aceştia renasc în mijlocul nostru.  

Întrebându-ne, în continuare, cum pot fi definiţi liderii, am constatat, pentru început, 

că la ora actuală, nu există o unică definiţie a liderilor, precum nu există o singură lucrare 

consacrată lor. Încă în 1960, intervenind cu o revistă a literaturii psihosociologice de 

până la ᾽49, B.M. Bass [144] identifica circa două mii de studii referitoare la deţinătorii 

poziţiei de putere. Peste paisprezece ani, în 1974, R.M. Stogdill [212] arată că la cele 

stabilite anterior mai trebuie adăugate vreo mie de lucrări. Încă peste un timp, la 1981, 

acelaşi B.M. Bass [145], revenind la subiect, demonstrează existenţa a aproximativ şapte 

mii de lucrări axate pe problematica leadership-ului. Evident, de la caz la caz, creştea şi 

numărul definiţiilor date liderilor. Astfel, dacă în 1949 se vorbeşte despre existenţa a o 
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sută treizeci de definiţii, atunci în 1981 se recunoaşte că numărul lor a ajuns la câteva 

sute. Astăzi, cu siguranţă, cifrele avute în vedere sunt şi mai mari. Or, după cum 

opinează, cu o anumită doză de sarcasm, O. Ben-Joav, E. Hollander şi P. Carnevale 

[147], pentru moment, numărul definiţiilor date liderilor este atât de mare, încât poate fi 

egalat cu numărul cercetătorilor preocupaţi de leadership. 

Conştientizând că o asemenea stare de lucruri va dura încă multă vreme sau chiar 

nu se va sfârşi niciodată, am ţinut să scoatem în evidenţă faptul mai mulţi analişti – ne 

referim, în mod special, la C.A. Gibb [160] şi B.M. Bass [145], R.Lambert [248] şi 

E.Hollander [165] – au recurs la gruparea definiţiilor existente pe categorii, obţinând, în 

definitiv, cinci poziţii vis-à-vis de care s-a stabilit un acord cât de cât încuviinţat: 

 liderii redau persoane investite cu putere, prin numire sau alegere, în cadrul unor 

structuri organizaţionale prestabilite (luaţi din această perspectivă, ei nu sunt 

altcineva decât şefii/conducătorii formali, oficiali, instituţionali); 

 liderii semnifică „persoana centrală” din grup, adică persoana care concentrează 

atenţia, aprecierea şi stima celor din jur (deţinând calificativul de „etalon al bunei 

comportări”, această categorie de lideri îi motivează pe ceilalţi membri ai grupului 

să le urmeze calea, identificându-se cu ei); 

 liderii sunt persoanele preferate/populare, adică acele persoane cu care membrii 

grupului doresc să se asocieze pentru a întreprinde diverse activităţi; 

 liderii îi reprezintă pe „specialiştii în sarcini”, adică se dovedesc a fi persoanele 

cele mai competente în ceea ce are de făcut grupul; 

 liderii sunt persoanele care se impun printr-un statut avansat într-o ierarhie de 

înrâuriri aşezate în mod piramidal (acum, ei reprezintă ,,elementul centralizator al 

reţelei de comunicări din cadrul grupului” sau ,,factorul determinant al oricărui 

proces social”). 

Analizând cu atenţie cele cinci poziţii, am dedus că ele, de fapt, nu se exclud 

mutual. Mai mult decât atât, aceste luări de poziţie pot fi chiar interdependente. Cine а 

demonstrat, bunăoară, сă şeful instituţional nu poate fi şi un bun specialist in sarcini sau 

„un etalon al bunei comportări”? Sau cine ar putea spune că specialistului in sarcini ii 

este categoric interzis sa fie, in acelaşi timp, o persoana populară şi un „element 

centralizator al reţelei de comunicări din cadrul grupului”? Nimeni, bineînţeles. 

Се rezultă din această stare de lucruri? Rezulta сă cele cinci direcţii de abordare a  

noţiunii de lider trebuie tratate nu atât in mod separat, cât de pe poziţiile unei note 

interpretative comune. Întradevăr, la о examinare mai atentă, se poate observa са şi în 

primul, şi în al doilea, şi în al treilea, şi în al patrulea, şi în al cincilea caz ideile 

orbitează în jurul unuia şi aceluiaşi nucleu epistemologic: liderii sunt persoanele care 

se impun prin capacitatea de a exercita o influenţă majoră asupra grupului de 

apartenenţă şi care, drept consecinţă, semnifică polul in jurul căruia ceilalţi membri ai 

acestui grup se grupează şi regrupează mereu. 

Este evident, aşadar, сă marea diversitate а definiţiilor cu privire la lideri poate fi 

redusa, în fond, lа о formulă interpretativă unificatoare care arata сă aceştia, luaţi în 

ansamblu, redau tipul de actori sociali care pot să-şi exercite lа maximum influenţa, fie 

formal sau informal, proiectând, organizând şi coordonând activitatea altora. 
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1.2. Coordonatele psihosociale ale nevoii de lideri 

Este ştiut că în această lume nimic nu e întâmplător. Fiecare fapt sau fenomen, de 

orice natură ar fi, porneşte dintr-o anumită nevoie. Necessitati parendum est, consemnează 

încă Cicero, în De officiis. Nimic nu există în jur ce n-are o nevoie începătoare şi un timp 

de începere, ne-o spune, mai aproape de zilele noastre, în Fragmentarium, şi M. Eminescu. 

Cazul liderilor nu poate constitui, evident, o excepţie. Şi acest caz trebuie luat în 

dezbatere doar recurgându-se la ideea existenţei unei anumite nevoi, care, precum e lesne 

de intuit, nu poate fi decât nevoia de lideri. În ce rezidă această nevoie? De unde provine 

ea? Pentru a răspunde la aceste întrebări, am recurs, în debutul cercetărilor pe care le-am 

efectuat [98; 92; 91, p. 11-25; 75, p.10-24], la o scurtă incursiune în teoriile cu referire la 

semnificaţia şi entitatea nevoilor umane. În context, ne-am ancorat în studiile semnate de 

H. Brochier [224;225], T. Parsons şi R.K. Merton [195; 189], S. Freud, R. Lawson,            

K. Lewin, J.A.C. Brown, E.B. Hurlock, L.J. Peter şi R. Hull [11, p.119-130; 177; 249; 150; 

172; 196]. În plus, am ţinut să scoatem în evidenţă schemele prin care, de-a lungul 

timpului, s-a impus ideea de clasificare a nevoilor umane. Cu această ocazie, am 

intervenit cu nişte comentarii raportate la: 

 M. Halbwachs, care reuşeşte să stabilească, încă la începutul secolului XX, că, la un 

venit egal sau aproape egal, funcţionarii se deosebesc de muncitori prin faptul că 

cheltuiesc mai puţin pentru hrană şi mai mult pentru loisir-uri şi vestimentaţie [244]; 

 J. M. Keynes, care vorbeşte,în lucrările sale, despre nevoi umane curente şi nevoi 

umane absolute [174];  

 R. Linton, care constată că toate nevoile umane pot fi reduse la trei categorii de bază: 

nevoi primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, păstrarea sănătăţii etc.), nevoi 

secundare (lectură, recreare etc.) și nevoi terţiare (cadouri sau obiecte luxoase, spre 

exemplu) [182, p.402-404]; 

 A. Maslow, care avansează concepţia cu referire la existenţa a şapte tipuri de nevoi 

umane: fiziologice, de siguranţă şi securitate, de apartenenţă şi dragoste, de stimă şi 

apreciere, de cunoaştere, estetice, de autorealizare [186, p.88-92]; 

 W.C. Schutz, care vorbeşte despre posibilitatea şi oportunitatea includerii în circuitul 

ştiinţific a nevoii de includere (= dorinţa membrilor unei colectivităţi de a fi acceptaţi, 

valorizaţi, „luaţi în seamă”), a nevoii de control (= năzuinţa subiecţilor de a se situa 

cât mai aproape de „poziţiile de autoritate” din cadrul comunităţii) şi a nevoii de 

afectivitate (= tendinţa indivizilor de a fi în posesia unor relaţii/statusuri privilegiate, 

exclusive şi posesive) [202, p.31-38]; 

 O. Klineberg, care, având convingerea că trebuinţele umane înfăţişează, de fapt, nişte 

mobiluri biosociale, autentifică din punct de vedere ştiinţific existenţa a patru stări de 

fapt: mobiluri/nevoi umane cu o bază fiziologică ce nu admite imixtiuni din partea 

factorilor sociali: nevoia de hrană, de respiraţie, de somn, nevoile organice în genere); 

mobiluri/nevoi care, având o bază organică determinantă, admit totuşi ca factorii 

sociali să influenţeze sporadic asupra felului de a fi al indivizilor: comportamentul de 

după naştere, instinctul de conservare, sexualitatea etc.; mobiluri/nevoi umane care, 

fiind în contact direct cu palierul fiziologic, admit ca factorii sociali să se regăsească 

frecvent în liniile de conduită ale indivizilor sau/şi grupurilor: afirmarea de sine, 

eschivarea, agresivitate etc.; mobiluri/nevoi umane care nu dispun de o bază 
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fiziologică, dar care oricum apar cu o anumită frecvenţă , fie datorită factorilor 

sociali, fie datorită tendinţei de satisfacere a unor interese de ordin practic: 

gregarismul, tendinţa spre supunere, spiritul achizitiv, interesul paternal etc. [175]; 

 D. McClelland, care, pornind de la premisa că nevoile umane pot fi tălmăcite şi, 

respectiv, clasificate cu luarea în considerare a ceea ce poartă numele de succes, 

emite punctul de vedere potrivit căruia viaţa indivizilor este guvernată neîntrerupt de 

trei ,,precondiţii funcţionale”: nevoia de putere (= tendinţa de a ocupa poziţii 

privilegiate), nevoia de afiliere (= identificarea şi valorificarea posibilităţilor de 

cooperare socială) şi nevoia de realizare/împlinire (= tendinţa de a duce la bun sfârşit 

lucrurile începute) [188];  

 C.P. Alderfer, care consideră că cea mai bună clasificare a nevoilor umane trebuie să 

apară în varianta unei construcţii trigonale: nevoi existenţiale (nevoia de hrană, 

nevoia de îmbrăcăminte, nevoia de recompense, nevoia de protejare etc.), nevoi 

relaţionale (chemate să implice relaţii de prietenie cu membrii familiei, superiorii, 

coechipierii etc.), nevoi de împlinire (susceptibile să-i transforme pe indivizi în surse 

de stimulare, în factori de creaţie, în întruchipări ale stării de succes) [138]. 

Ceea ce ne-a interesat în continuare a fost să vedem de unde anume vine nevoia de 

lideri. Din şirul nevoilor enunţate de R. Linton? Din şirul nevoilor propuse de A. Maslow? 

Din şirul nevoilor anunţate de D. McClelland? Din şirul nevoilor autentificate de            

C.P. Alderfer? Din toate şirurile? Sau nici dintr-un şir? Ultima întrebare ni s-a părut lipsită 

de rost. Şi aceasta pentru că nu există lucrare centrată pe evidenţierea şi comentarea 

particularităţilor psihologice ale grupului în care să nu se recunoască, sub o formă sau alta, 

că prezenţa liderilor ţine în mod direct de satisfacerea celor mai obişnuite nevoi umane. De 

ce indivizii acceptă ca activităţile lor să fie dirijate?, se întreabă, spre exemplu,                    

I. Knickerbocker [247, p.14]. Şi răspunde: „Pentru că o asemenea comportare le oferă 

mijlocul de a-şi satisface obişnuitele lor nevoi. Liderul e considerat un mijloc; datorită 

relaţiei întreţinute cu el sunt satisfăcute trebuinţele cotidiene sau este evitată reducerea 

satisfacţiilor”. 

Aşadar, să constituie nevoia de lideri o expresie elocventă a trebuinţelor despre care 

se spune că sunt primare (R. Linton), curente (J.M. Keynes), existenţiale (C.P. Alderfer) 

sau fiziologice, de siguranţă şi securitate (A. Maslow)? Neîndoielnic, relevă toţi cei pentru 

care problema integrării individului în comunitate a constituit măcar o singură dată 

obiectul unei cercetări ştiinţifice aprofundate. Afirmând acest lucru, ei pornesc de la aceea 

că, prin felul său de a fi, societatea creează în permanenţă numeroase focare de 

tensiuni/dereglări de ordin fiziologic sau/şi psihologic (angoase, anxietăţi, frustrări etc.), 

acestea din urmă punând în pericol funcţionarea normală a organismului uman, dacă nu 

chiar şi existenţa lui. În asemenea cazuri, indivizilor nu le rămâne decât să dea „ascultare” 

instinctului de autoconservare dizolvat în ei, acceptând supunerea faţă de semenii care le 

sunt superiori într-un anumit sens şi care, în virtutea superiorităţii existente, le pot garanta 

o existenţă protejată, stabilă şi cât de cât previzibilă, adică, expresia lui J.-P. Sartre, 

posibilitatea de a fi ei înşişi. Nu din raţionament sau calcul, spune – pe bună dreptate –      

S. Moscovici [254, p.56-57], ci dintr-o profundă pornire instinctivă, colectivităţile, mari şi 

mici, tind să se agaţe de lider ca de un adevăr absolut, ofrandă a unei lumi noi, promisiune 

pentru o viaţă prosperă. Spunând „da” celui care poate oferi, în termeni simpli şi coloraţi, 

un răspuns convingător pentru cele mai arzătoare întrebări, membrii acestor colectivităţi se 
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văd ajutoraţi, apăraţi, situaţi în afara oricărui pericol. Semnele de panică dispar. Din acest 

moment, aceştia, simţind o plăcere inerentă irezistibilă obedienţei, credulităţii, încrederii 

quasi-amoroase faţă de un stăpân, se convertesc şi se transfigurează, obţinând mult râvnita 

linişte sufletească. 

După ce am stabilit că nevoia de lideri vine din zona trebuinţelor umane despre care 

se spune că că sunt primare, curente, existenţiale, fiziologice, de siguranţă sau de 

securitate, am inițiat în cadrul cercetării o nouă direcţie, una legată de identificarea 

gradului de raportare a aceleiaşi stări la trebuinţele despre care se spune că sunt absolute  

(J.M. Keynes), de apartenenţă, dragoste, apreciere şi autorealizare (A. Maslow), de 

afectivitate, includere şi control (W.C. Schutz), de afiliere, realizare şi putere                    

(D. McClelland), de relaţionare şi împlinire (C.P. Alderfer). 

În vederea realizării acestei intenţii, am arătat, pentru început, că în una din cele mai 

cunoscute lucrări ale sale, Leadership. Psychology and Organizational Behavior,          

B.M. Bass constată că viața din interiorul grupurilor sociale e de așa configurație, încât 

unele persoane, indiferent de contextul în care sunt plasate, sunt mai active/energice decât 

altele. Fiind foarte dinamice, ele tind mereu să intri în posesia unor poziții privilegiate. În 

accepția lui B.M. Bass, caracteristica fundamentală a acestui tip de persoane e aceea de a 

se impune printr-o mare nevoie de realizare. Energia și nevoia de realizare sunt, așadar, 

criteriile după care se pot deosebi indivizii orientați cu preponderență spre ei înșiși            

(= indivizii care pretind la sine) și indivizii orientați cu preponderență asupra altora          

(= indivizii care pretind la putere) [144].  

În continuare, la cele constatate de B.M. Bass am adăugat o serie de observaţii făcute 

de G.L. Lippitt şi A.S. Tannenbaum. În primul caz, cel al lui G.L. Lippitt [183], am amintit 

de începutul anilor᾽60 şi de insistenţa cu care consacratul om de ştiinţă american a efectuat 

o serie de cercetări empirice inovatoare, ajungând la concluzia că accederea persoanelor în 

pozițiile de conducere este influențată, în foarte mare măsură, de insistența pe care acestea 

o manifestă pentru obținerea unor statusuri sociale. De ce a statusurilor sociale? Pentru că 

anume ele, în opinia lui G.L. Lippitt, fac posibilă obținerea stimei și aprecierii din partea 

celorlalți, adică a condițiilor fără de care e foarte greu să-ți închipui obținerea unor roluri 

de excepție în comunitate. În cel de-al doilea caz, legat de numele lui A.S. Tannenbaum 

[213], am făcut trimitere la cea de-a doua jumătate a anilor ᾽60 şi la atmosfera în care 

acesta, inițiind un studiu vizând specificul conviețuirii umane în contextul unor sisteme 

ierarhizate, demonstrează că, prin felul de a fi, grupul satisface, unuia sau mai multor 

membri ai săi, nevoia de a-și exercita influența și puterea. Explicând de ce se întâmplă 

acest lucru, cunoscutul psihosociolog american arată că omul, ca personalitate, simte 

mereu nevoia de a avea cât mai multe imagini pozitive despre sine. Prin mijlocirea acestor 

imagini, el poate relativ uşor să obţină din partea celorlalţi acceptare, respect, recunoaștere, 

apreciere, adică un statut social privilegiat, formal sau informal. Nevoia de punere în 

valoare a unei imagini coerente și pozitive de sine, consemnează A.S. Tannenbaum, este 

extrem de importantă. De regulă, crizele psihologice ale indivizilor sunt însoțite de 

întrebarea: „Cine sunt eu?”. Statutul și prestigiul apar, în asemenea cazuri, drept modalități 

de asigurare a unei autodefiniri pozitive, iar autoritatea, puterea și capacitatea de influență 

– ca o marcă a acestui tip de autodefinire. Puterea, autoritatea și influența se asociază cu 

sentimentele de superioritate sau de inferioritate, cu simțul dominării sau al supunerii, cu 

starea de dependență sau independență. 
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Rezultatele pe care le-am obţinut, analizând cu minuţiozitate opera unor figuri 

reprezentative din domeniul psihologiei sociale (B.M. Bass, G.L. Lippitt, A.S. Tannenbaum), 

demonstrează că nevoia de lideri vine nu doar din zona trebuinţelor umane primare, ci şi 

din zona trebuinţelor umane supra- şi meta- primare. Pliindu-se pe spiritul accederii în 

poziţiile încărcate cu putere şi semnificând stări dominate de ethosul dominării și 

superiorităţii, această nevoie apare și evoluează în deplină corespundere cu ceea ce se 

cheamă „trebuință de afiliere”, „trebuință de recunoaștere”, „trebuință de considerare” 

sau/și „trebuință de autorealizare”. 

Rezumând, nevoia de lideri, luată în ansamblu, redă întreaga gamă de trebuinţe umane, 

începând cu cele inferioare și terminând cu cele superioare. Presupunând acordare și 

încredere majoră unor indivizi care suscită cea mai înaltă simpatie, participă cel mai activ la 

viața grupului și sunt percepuți ca fiind cei mai îndemânatici pentru orice sarcină, ea vine 

atât din zona trebuințelor umane care corespund pulsiunilor de extracţie existenţial-

instinctuală (protecţie, siguranţă, securitate etc.), cât și din zona trebuinţelor umane care sunt 

pe potriva pulsiunilor de extracţie socială (afiliere, afecțiune, apreciere, stimă, cunoaștere, 

împlinire etc.). În definitiv, luând în calcul parametrii definitorii ai funcţiei de lider şi ţinând 

cont de particularităţile procesului de manifestare a acesteia, ne vedem pe deplin motivaţi să 

optăm pentru complinirea ansamblului de concepţii uzuale asupra trebuinţelor umane cu o 

platformă epistemologică calitativ nouă - ,,nevoia de leadership”. În cazul teoriilor axate pe 

trebuinţele neierarhizate, noua platformă epistemologică ar putea să se regăsească în 

categoria trebuinţelor absolute (modelul J.M. Keynes), în sectorul care uneşte trebuinţa de 

includere cu trebuinţa de control (modelul W.C. Schutz), în categoria trebuinţelor/ 

mobilurilor care nu au ieşire directă la fiziologic (modelul O. Klineberg) sau pe palierul în 

care nevoia de afiliere face corp comun cu nevoia de realizare şi cu cea de putere (modelul 

D. McClelland). În ceea ce ţine de teoriile axate pe trebuinţele ierarhizate, platforma dată ar 

putea să se înscrie în segmentul care leagă trebuinţele de securitate şi siguranţă cu trebuinţele 

de autorealizare şi valorificare a potenţialităţilor (modelul A. Maslow) sau pe segmentul în 

care nevoile relaţionale se întâlnesc cu nevoile de împlinire (modelul C.P.  Alderfer). 

1.3. Vocația de lider: semnificații și interpretări 
Un loc aparte în procesul de realizare a cercetării l-a ocupat problema identificării 

caracteristicilor definitorii ale liderului autentic. Cu această ocazie, am recurs la o 

inventariere şi sistematizare a concepţiilor în care, de o manieră psihologică sau sociologică, 

istorică sau antropologică, filosofică sau politologică, problema a fost supusă, într-o măsură 

mai mare sau mai mică, procedurilor de soluţionare. În urma analizelor efectuate [91, p.25-

57; 75, p.24-58; 92; 93], am constatat că, până în prezent, respectivele categorii de specialişti 

au reuşit să înregistreze mai multe rezultate clarificatoare. În cele ce urmează, ne vom opri, 

pe scurt, la cele mai semnificative dintre ele. 

1.3.1. Modelul autorităţii charismatice. Nu poţi să te consideri lider de succes, 

atenţionează susţinătorii acestui model, dacă eşti în incapacitatea de a demonstra, zi de zi, că 

eşti charismatic. Or, a fi charismatic, spun ei, indicând originea grecească a termenului, 

înseamnă să ai o deschidere specială spre Dumnezeu, să fii dotat cu farmec personal, să 

înfăţişezi prin excelenţă ,,un personaj sacru care poate să ajungă în adâncul sufletelor 

chinuite ale celor cu care vine în contact şi cărora intenţionează să le acorde ajutor”.  

Conform modelului autorităţii charismatice, indivizii care au în stăpânire graţii divine 

trebuie şi pot să devină lideri productivi, deoarece ei şi numai ei au abilitatea de a crea 
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imaginea de ansamblu a stării ideale pe care colectivitatea este datoare să o atingă în viitor, 

precum şi abilitatea de a le insufla membrilor aceste colectivităţi dorinţa şi 

responsabilitatea autodezvoltării [216, p. 71-72]. Mai mult, având calităţi ieşite din comun, 

indivizii charismatici sporesc semnificativ valoarea rezultatelor care urmează să fie 

obţinute de către grup, motivându-i pe membrii acestuia să treacă peste interesele imediate 

şi să se implice, cu toată plenitudinea, în realizarea misiunii generale [176]. În plus, 

discursul indivizilor care au charismă consună în cea mai mare măsură cu imaginarul 

social şi cu dorinţele concentrate în ethosul colectiv. În jurul persoanei lor, de cele mai 

multe ori, se creează un fel de comunitate de fidelitate şi speranţă care scapă controlului 

ierarhiei. Fiecare, în acest caz, se poate declara discipol, partizan sau tovarăş, fără a avea 

impresia că decade sau se diminuează [254, p.385].  

Referindu-ne, în cercetarea pe care am întreprins-o, la modelul autorităţii 

charismatice, am ţinut să specificăm că în mediile de specialitate există şi voci care vin cu 

critici la adresa acestuia, punându-i la îndoială preceptul de bază: lider te naşti, şi nu devii. 

După cum observă, spre exemplu, A. Neculau [25, p.100], confirmarea caracterului 

universal al modelului autorităţii charismatice ar duce, inevitabil, la recunoaşterea faptului 

că oamenii s-ar împărţi în două grupuri antitetice: pe de o parte, în indivizi care, în virtutea 

unor dispoziţii native, vor conduce în orice împrejurare, iar pe de altă parte, în indivizi 

care, în orice împrejurare, s-ar lăsa conduşi de cei dintâi. În viziunea altor cercetători – ne 

referim, cu deosebire, la A.P. Hare [164], S. Slavson [203], G. Thoveron [132] şi               

C. Handy[163] –, cei care devin, în timp, lideri manifestă, zi de zi, însuşiri proprii tuturor 

oamenilor (intuiţie, imaginaţie, empatie, răbdare, rezistenţă la frustrări şi incertitudini, 

cumpătare, chibzuinţă etc.), deosebirea constând doar în intensitatea şi pozitivitatea cu care 

ele se manifestă. Situaţiile de criză din istoria omenirii au arătat, de nenumărate ori, că 

oamenii, indiferent de originea lor socială sau rasială, de locul în care s-au născut sau de 

religia pe care au împărtăşit-o, pot deveni lideri eficienţi. Neputând fi neglijat, faptul în 

cauză, cred toţi cei care critică modelul autorităţii charismatice, trebuie să indice 

necesitatea instituirii unor programe educaţionale destinate să contribuie la formarea şi 

dezvoltarea aptitudinilor de lider. 

În final, încheind analiza masivului de argumente care au fost formulate şi emise, de-

a lungul timpului, în legătură cu modelul autorităţii charismatice, am ajuns la concluzia că 

acesta nu poate explica în deplinătate cui anume îi este dat să fie lider, acest lucru putând 

să se producă, mai degrabă, prin mijlocirea unei abordări centrate pe identificarea acelor 

caracteristici de personalitate, ordinare în fond, care pot face dintr-un muritor de rând un 

exponent al puterii. 

1.3.2. Modelul trăsăturilor de personalitate. Axat pe studiul însuşirilor de 

personalitate ale celor care au reuşit să obţină statusuri sociale privilegiate, modelul în 

cauză arată că, pentru a deveni un bun conducător, individul trebuie să aibă calităţile tipice 

unui om obişnuit. Rolul de lider, de această dată, este tratat din perspectiva unor factori 

subiectivi. Acum, spun specialiştii – cum ar fi, de pildă, I. Radu [36, p.163] sau M. Zlate 

[135, p.36] –, în vizor sunt luaţi subiecţii care dispun de o trăsătură sau de un ansamblu de 

trăsături individuale susceptibile să le asigure autoritate şi supremaţie în cadrul grupului. 

În analiza pe care am efectuat-o, pornind de la specificitatea modelului avut în 

vedere, am urmărit să stabilim care sun acele trăsături de personalitate prin care un muritor 

de rând poate deveni factor de decizie, favorit al puterii, diriguitor, lider. Inspirându-ne din 
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studiile referitoare la acest subiect – ne referim, în mod special, la cele semnate de G. Le Bon 

[15, p.76-77, 89-94, 138, 181; 16, p.77-92], C. Byrd [152, p.183-188], R.M. Stogdill [212], 

J.S. Guilford, W.S. Zimmerman şi J.P. Guilford [162], W.H. Newmann [194], M. Zaleska 

[269], D. Volkogonov [272], F.C. Mann [185], R.A. Baron, N.R. Branscombe şi           

D.R. Byrne [142], E. Lewis [180], D.M. Rossenbloom [199], J. De Launay [6, p.20-28], 

S.A. Richardson, A.H. Hastorf şi S.M. Dornbusch [198],W. Matthews şi C. Westie [187], 

E.E. Jennings [173, p.11-14], A. Neculau [25, p.132-139], T. Cerednicenco [279],             

O. Weininger [134, p.57-68], P. Rothman [200, p.64-72], R.S. Lehrke [178, p.171-198], 

C.P. Benbow şi J.C. Stanley [146, p.1262-1264], E. Maccoby şi C. Jacklin [184],              

K. Horney [168] A. Iuriev [284], I. Morjaretto [274], M. Vlăsceanu [133, p.46-69],              

S. Chirică [4, p.165-167] I. Radu [36, p.162-168], M. Zlate [135, p.36-42; 136, p.127-131] 

– , şi conducându-ne, totodată, de propria experienţă observaţională, am stabilit că, privite 

în ansamblu, trăsăturile avute în vedere sunt (i) de extracţie fizică şi constituţională (liderul 

trebuie să dispună de un aspect exterior agreabil, să fie sănătos, înalt, dinamic, să nu fie 

obez sau de vârstă înaintată etc.), (ii) de extracţie psihologică (inteligenţă, perspicacitate, 

gândire raţională, aptitudini euristice, intuiţie, spirit de inţiativă, caracter, voinţă puternică, 

spirit pragmatic, perseverenţă, ambiţie, responsabilitate, extroversiune, încredere în forţele 

proprii, autocontrol, clarviziune etc.), (iii) de extracţie psihosocială (sociabilitate, spirit de 

cooperare, spirit organizatoric, empatie, sensibilitate interpersonală, simţul umorului, 

diplomaţie, integritate etc.), (iiii) de extracţie socială (popularitate, prestigiu, autoritate, 

statut social avansat etc.). În plus, oricărui lider trebuie să-i corespondă, în mod necesar, și 

o serie de trăsături specifice: competenţă pentru leadership (competenţă profesională), 

fluenţă verbală, elocinţă, aptitudini de comunicare para-verbală şi non-verbală, putere de 

influenţare. 

Interesându-ne de modelul trăsăturilor de personalitate, am specificat că, deşi intervine 

cu o serie de contribuţii epistemologice semnificative (întărind, spre exemplu, credinţa că 

,,atâta vreme cât conducerea este executată de un individ anume, este imposibil ca ea să nu 

depindă de trăsăturile de personalitate a acelui individ” sau prefigurând schimbarea 

metodologiei de cercetare a trăsăturilor de personalitate), el, oricum, nu poate constitui 

expresia unei formule interpretative atotcuprinzătoare. Operând cu imprevizibilitatea 

contextului social, care nu o dată a răsturnat aşteptările grupului, demonstrându-i, prin cazuri 

concrete, că pentru a fi lider nu este imperios necesar să posezi inteligenţă, sociabilitate, 

fluenţă verbală, empatie sau/şi diplomaţie, numeroşi cercetători constată că, în esenţă, nici 

un ansamblu de caracteristici individuale nu poate substitui bazele leadership-ului. Astfel, 

G. Le Bon [16, p. 78], cu toate că optează pentru o listă impunătoare de calităţi pe care 

trebuie să le posede liderii, ţine totuşi să accentueze că aceştia, de foarte multe ori, se 

recrutează dintre nevrotici, anxioşi, semi-alienaţii aflaţi în pragul nebuniei. Ar fi absurd să 

credem, menţionează, cu acelaşi prilej, şi J.A.C. Brown [150, p. 219-235], că un lider ar 

trebui să fie echilibrat, să posede un simţ al umorului sau al dreptăţii. Mulţi dintre cei mai 

cunoscuţi conducători din istorie au fost nebuni, epileptici, lipsiţi de bun simţ, nedrepţi şi 

autoritari. Nici Hearst, nici Ford, nici Hitler şi nici Morgan,afirmă cunoscutul om de ştiinţă 

englez, nu au fost modele de virtute şi nici măcar de normalitate psihologică: Hearst şi 

Ford au avut nevroze obsesionale, iar Hitler a fost paranoic. Concluzionând, am remarcat 

următoarele: punând în lumină neajunsurile modelului trăsăturilor de personalitate, criticile 

aduse de G. Le Bon, J.A.C. Brown şi mulţi alţi cercetători care gândesc ca şi ei indică, de o 
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manieră imperioasă, la oportunitatea diversificării cercetărilor orientate spre identificarea 

factorilor care asigură accederea la poziţiile de lider.  

1.3.3. Modelul situaţional. Efectuând cercetarea, am observat că o bună parte din 

cercetătorii ancoraţi în problematica identificării caracteristicilor definitorii ale liderului 

autentic – ne referim, cu precădere, la E.E. Jennings [173, p.15-17], E.S. Bogardus [223, 

p.78-79], A.C. Filley şi R.J. House [157, p.408-410], C.A. Gibb [161, p.273-275],             

E.P. Hollander şi J.W. Julian [167, p.388-390], F.E. Fiedler [156], M. Argyle şi B. Little 

[139], R.M. Stogdill [212], D. Cartwright și A. Zander [153], A. Neculau [25, p.106-113; 

165-174], I. Radu [36, p.168-169] şi M. Zlate [135, p.82-85; 136, p.162-164] – îşi pun 

următoarea întrebare: dacă modelul autorităţii charismatice şi cel al trăsăturilor de 

personalitate nu explică în deplinătate cui îi este dat să fie lider, atunci care este modelul care 

poate face acest lucru? De cele mai multe ori, răspunsul arată astfel: trebuie luat în calcul 

ceva care se află în afara persoanei (care se află sau vrea să se afle la putere), dincolo de ea, 

în jurul ei. În felul acesta, ia naştere un nou început, o nouă paradigmă, un nou model, care, 

fiind la fel de simplu ca şi cele anterioare, pune în valoare situaţia, adică totalitatea 

împrejurărilor care determină la un moment dat condițiile existenței unei ființe, a unei 

colectivități, a unei activități.         

Analizele cercetătorilor la care ne-am referit mai sus conservă, sub o formă sau alta, 

ideea conform căreia mulţimile au nevoie nu atât de lideri cu anumite însuşiri – fizice, 

psihice, caracterologice sau de altă natură –, cât de lideri pregătiţi să înfrunte tot felul de 

întâmplări şi evenimente. Aşa cum arată F. Fiedler, spre exemplu, unul din cei mai 

importanţi exponenţi ai acestui punct de vedere, enigma conducerii nu poate fi tranşată 

decât prin abordarea detaliată a circumstanţelor în care se află şi acţionează liderul. Măsura 

în care aceste circumstanţe acordă liderului puterea de control şi influenţă este şi măsura în 

care el poate fi eficient. În consecinţă, semnalează consacratul psihosociolog american, 

trebuie să se vorbească nu atât despre lideri buni sau răi, puternici sau slabi, deştepţi sau 

mai puţin deştepţi, dinamici sau statici, sociabili sau nesociabili, competenţi sau 

incompetenţi, cât despre lideri care fac sau nu fac faţă misiunii pe care o au într-o anumită 

situaţie socială. 

Întrucât viaţa de zi cu zi le oferă indivizilor o mare diversitate de situaţii, mai mulţi 

autori tind să se clarifice cu natura acestei diversităţi, cu elementele care o compun.           

R.M.  Stogdill, bunăoară, o reduce la calităţile individuale ale subiecţilor, la obiectivele şi 

specificul activităţilor grupale. A. Filley şi R. House , la rândul lor, cred că ea trebuie să 

semnifice: (a) natura societăţii în care activează grupul; (b) profilul profesional al grupului; 

(c) climatul psihologic din cadrul grupului; (d) mărimea grupului; (e) gradul de cooperare 

grupală; (f) aspiraţiile socioculturale ale membrilor grupului; (g) particularităţile 

individuale ale membrilor grupului şi (h) cerinţele grupului faţă de lider. După alţi autori, 

cum ar fi, de exemplu, C.A. Gibb, E.P. Hollander şi J.W. Julian, diversitatea avută în 

vedere mai poate se mai poate reduce la: (i) dinamica interacţiunilor de grup; (j) resursele 

intelectuale ale grupului; (k) istoricul grupului; (l) condiţiile fizice cu care se confruntă 

grupul şi (m) gradul de complexitate a obiectivelor grupale. Având la îndemână date acest 

fel, putem afirma că, dintr-o perspectivă mai concretă, îi este sortit să fie lider celui ce se 

poate ralia, de o manieră operativă, multiplelor aspiraţii şi profiluri ale grupului, precum şi 

obiectivelor generale şi particulare pe care acesta le urmăreşte. 
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În studiul pe care l-am efectuat, nu am putut,evident, face abstracție de acele luări de 

atitudine care, mai mult sau mai puțin, intră în contradicție ce ceea ce afirmă E.E. Jennings 

sau E.S. Bogardus, A.C. Filley sau R.J. House , F.E. Fiedler sau A. Neculau, R.M. Stogdill 

sau E.P. Hollander. Cu această ocazie, am oferit spațiu specialiștilor care consideră că 

modelul situational se edifică pe niște viziuni care iau în calcul anumite stereotipuri 

sociale, și nu realităţițile cotidiene, în toată diversitatea și complexitatea lor. Or, spun ei, 

conform acestui model, trebuie să se înțeleagă că în grupuri, de regulă, nu există doar un 

singur lider, ci o multitudine de lideri, aceștia din urmă manifestându-se pe potriva 

caracteristicilor specifice ale unui larg spectru de împrejurări și evenimente. Nemaifiind o 

construcție unitară, actul conducerii, într-un asemenea context, nu este altceva decât 

expresia concentrată a unui șir infinit de roluri alternative. Drept consecință, precum 

estimează A. Gouldner [240], modelul situațional se arată a fi cu totul ineficient atunci 

când trebuie explicat de ce în practica de toate zilele se înregistrează deosebiri substanţiale 

între persoanele care devin lideri în situaţii similare sau de ce liderii nu se schimbă în 

funcţie de fiecare situaţie nou apărută. 

În faza finală a studiului consacrat modelului situațional, am făcut trimitere la           

A. Neculau, care, în intenția de a „împăca” extremele, semnalează că ,,situaţia” este 

importantă, dar nu şi exclusivă în ceea ce ține de identificarea parametrilor definitorii ai 

liderului autentic. În opinia distinsului psihosociolog român, acest fapt derivă din lipsa 

unei tipologii argumentate cu privire la situaţiile în care indivizii să se comporte standard 

şi, de asemenea, din imposibilitatea profilării unor ,,tipuri” de personalitate care să 

satisfacă cerinţele unui număr cât mai mare de situaţii. Dacă descoperirea liderilor 

veritabili, conchide A. Neculau [25, p.111], ar depinde numai de trăsăturile de 

personalitate sau numai de situaţii, probabil că acest proces nu ar pune prea multe 

probleme; în practică, însă, lucrurile capătă o turnură cu mult mai complicată, aceasta 

presupunând o intercalație între lideri (buni, răi, inteligenţi, activi, pasivi etc), situaţii (felul 

activităţii, strategii desfăşurate pentru soluţionarea diverselor chestiuni grupale etc.) şi 

natura grupurilor (scopul, calitatea membrilor etc). 

1.3.4. Modelul tranzacțional. Examinând cu atenție mai multe surse de specialitate, 

am constatat, că neclaritățile și îndoielile legate de modelul situațional fac să sporească 

interesul pentru o altă dimensiune enucleativă – modelul tranzacțional al leadership-ului. 

Numeroși psihologi și psihosociologi, sociologi și politologi, economiști și antropologi – 

printre care, în mod deosebit, E.P. Hollander [166; 165, p.501- 505], A. Ashour [140],  

J.M. Burns [151], B.M. Bass [143], E. Steers [211], B. Wilpert [216], S. Chirică [4, p.199-

201], I. Radu [36] și M. Zlate [135, p.76-78] – afirmă că natura liderului autentic redă o 

construcție care se fundamentează pe capacitatea acestuia de-a proiecta și realiza 

necontenit tot felul de tranzacții cu ceilalţi membri ai grupului. În fond, spun ei, leadership-

ul nu este altceva decât un proces de schimb social: nimerind într-o situaţie concretă (care 

are un istoric, o structură, niște sarcini, resurse şi reguli particulare), liderii şi cei care îi 

urmează sunt puşi în faţa necesităţii de a conlucra (a ceda şi a obţine, a primi şi a oferi) 

prin intermediul expectanţelor, competenţelor, motivaţiilor şi caracteristicilor de 

personalitate ce le revin. Doar dacă ştim cum liderul se impune grupului, iar grupul îl 

modelează pe lider, cum liderul stăpâneşte situaţia, iar situaţia îl influenţează pe lider şi 

cum, în sfârşit, grupul depăşeşte situaţia, iar situaţia redă ceea ce se întâmplă în grup, 

putem vorbi despre ce este puterea și cine poate să ajungă la ea. Drept consecință, conchid 
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specialiștii la care am făcut trimitere, orice studiu consacrat leadership-ului trebuie centrat 

pe conceptul de ,,loc al conducerii”, acesta caracterizând spațiul de interacțiune a trei 

variabile: lideri, subordonaţi,situaţii 

Raliindu-ne punctelor de vedere emise de cercetătorii avuți în vedere, am ținut să 

specificăm că, oferind o nouă grilă interpretativă, modelul tranzacţional se distanțează 

semnificativ de modelele prezentate anterior, văzând în liderul autentic o persoană 

responsabilă care se poate înscrie organic atât în cerinţele şi aşteptările grupului, cât și în 

natura situaţiilor prin care acesta se vede silit să treacă. La concret, conform modelului 

căzut sub dezbatere, lider poate deveni acel membru al grupului care poate ,,da” ceva 

(imagini, opinii, atitudini, motive, norme de conduită etc.) şi ,,lua” ceva în schimb (idei, 

convingeri, competenţe etc.), care-i poate motiva şi stimula pe cei mulți prin 

cunoaşterea şi explorarea, la maximum, a intereselor şi expectanţelor lor, care este 

mereu predispus să spună celor din jur: ,,Vă voi avea în vedere, dacă şi voi mă veţi avea 

în vedere”. Altfel zis, lider adevărat se poate chema acel membru al grupului care îi 

poate incita la activitate pe cei din jur prin recompense contingente şi management prin 

excepţie. Vizând în mod direct, precum opinează B. Wilpert, trebuinţele subordonaţilor 

legate de substanța performanţelor contractate cu persoana aflată în poziția de lider, 

recompensele contingente au la bază nu doar schimburi sociale active între cel ce 

conduce și cei ce sunt conduși, ci și acte de tranzacţionare cu referire la greşelile 

comise (comune sau unilaterale), acte care sunt chemate, de fapt, să amâne, pentru un 

anumit timp, orice tip de intervenţie sau decizie. Managementul prin excepţie, la rândul 

său, cere de la lider să urmărească continuu productivitatea subordonaţilor, pentru a 

anticipa erorile şi a introduce, dacă este nevoie, diverse acţiuni corective. Operând cu 

această varietate de management, liderul trebuie să caute şi să găsească orice abatere de 

la „regulile de joc” care au fost anunţate, dinainte, coechipierilor săi.  

Știind că sunt și cercetători care pun la îndoială importanța modelului 

tranzacțional și, respectiv, importanța recompenselor contingente şi a managementului 

prin excepţie – cum ar fi, spre exemplu, cazul lui J.M. Howel și B.J. Avolio [171] – noi, 

oricum, n-am ezitat să remarcăm că în lipsa acestor două mecanisme ar fi extrem de 

greu – sau chiar imposibil – ca cineva să poată deveni un lider productiv. Or, 

leadership-ul bazat pe recompense contingente şi management prin excepţie determină 

membrii grupului să tindă în mod consecvent spre atingerea nivelului negociat de 

performanţă: atât timp cât liderii, pe de o parte, şi cei care li se subordonează, pe de altă 

parte, sunt în stare să găsească schimbul mutual satisfăcător, exact atât timp trăieşte şi 

şansa atingerii performanţelor planificate. 

Intervenind, la sfârșitul compartimentului în care ne-am propus să identificăm 

caracteristicile definitorii ale liderului autentic, cu un scurt rezumat, am găsit de 

cuviință să arătăm că analizele pe care le-am efectuat și rezultatele pe care le-am 

înregistrat atestă prezența unei evoluţii irefutabile de la modelele axate exclusiv pe 

interpretarea dimensiunilor de bază ale leadership-ului spre modelele centrate pe studiul 

interacţiunii dintre însuşirile de personalitate ale liderului şi tipul sau cerinţele situaţiei 

de conducere. De asemenea, am mai constatat că, indiferent de modul în care sunt stabilite 

caracteristicile definitorii ale liderului, ale situaţiei sau ale grupului, toate aceste modele au 

în comun ideea de contingenţă, o idee care accentuează, după cum spun specialiştii, 

,,relaţia dintre persoană şi situaţie, dintre trăsăturile şi comportamentele liderului şi 
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particularităţile situaţiei şi care, mai mult, asigură potrivirea dintre comportamentele 

liderului şi particularităţile situaţiei”.  

 

Capitolul 2. Tipuri de lideri 

După cum rezultă din capitolul precedent al prezentului referat, până în prezent nu 

există o soluţie universală în ceea ce priveşte surprinderea elementelor care ar 

,,individualiza cel mai mult leadership-ul şi ar asigura eficienţa lui”. Întrucât nicidecum nu 

poate fi trecut cu vederea, acest fapt ne-a determinat să redimensionăm cercetarea, punând 

accentul pe aspectele despre care se poate spune că sunt bine determinate, clare , exacte. 

Cu alte cuvinte, am preferat ca, în continuare, abordările legate de lideri şi leadership să se 

producă nu atât la modul general, cât la cel concret, ultimul presupunând împărţirea lor în 

anumite tipuri (sau constelaţii, dacă e să utilizăm limbajul lui H. Eysenck). Recurgând la 

acest pas, am avut în vedere că tipul, expresia lui P. Popescu-Neveanu, constituie ,,un 

concept comod pentru a sistematiza şi diferenţia în scopul apropierii de real”.  

În urma analizelor efectuate [91, p.59-97; 75, p.59-96; 92; 93], am constatat că, la ora 

actuală, există foarte multe tipuri de lideri şi că toate aceste tipuri se regăsesc, într-o 

anumită măsură, în cel puţin unsprezece tipologii sui generis. În baza acestei constatări, am 

recurs şi la o descriere a tipologiilor identificate. Într-o formulă comprimată, denumirea şi 

esenţa acestora se prezintă astfel: 

2.1. Tipologia G. Le Bon 

Fiind considerat Newton al psihologiei sociale, G. Le Bon se numără printre savanții 

care pun bazele unei divizări nete în rândul conducătorilor de mulţimi. Conform lui [16, p. 

80—81], toţi liderii pot fi împărţiţi în două categorii mari — aventurieri şi ctitori. Primii 

reprezintă oameni energici, cu voinţă tare, dar de moment. Violenţi şi cutezători, ei sunt 

deosebit de utili în dirijarea încăierărilor sau în pornirea unor acte temerare. De tipul lui 

Garibaldi, Ney sau Marat, aceşti lideri sunt în stare să se manifeste prin uluitoare fapte de 

vitejie, stârnind admiraţie la prieteni şi teamă la duşmani. Reintraţi însă în mersul obişnuit 

al vieţii cotidiene, liderii aventurieri dau dovadă, de obicei, de surprinzătoare slăbiciuni, 

cedând în faţa unor obstacole elementare. Liderii ctitori, din contra, reprezintă persoane 

capabile să exercite, graţie unei voinţe durabile, influenţe constante şi foarte puternice 

(uneori, în pofida exteriorizărilor mai puţin strălucite). Gen Sfântul Pavel, Mahomet, 

Cristofor Columb sau Lesseps, ei tind cu abnegaţie să intre în posesia lumii întregi. Voinţa 

persistentă pe care o posedă liderii de acest tip, accentuează G. Le Bon, confirmă existenţa 

unor facultăţi extrem de rare şi puternice. Ca urmare, în faţa liderilor ctitori nu rezistă 

nimic: nici natura, nici zeii, nici oamenii.  

2.2. Tipologia M. Weber 

Pentru M. Weber [215, p.87-88; 268, p.249-252], personalitate care marchează, 

potrivit spuselor lui K. Iaspers, năruirea contemporaneităţii, mulţimile urmăresc, în 

principiu, scopuri primitive. Omogene din punct de vedere compoziţional, ele sunt 

expresia stilurilor iraţionale de gândire, pe de o parte, şi a formelor pasive de comportare, 

pe de altă parte. Fiind de o aşa natură, masele nu pot evolua decât sub tutela unor lideri 

capabili să se impună cu o deosebită putere. Încercând să reliefeze chipul acestora din 

urmă, reputatul sociolog, economist, filosof şi istoric german arată că ei, mai întâi de toate, 

trebuie să fie o întruchipare desăvârşită a artei demagogice. Nu încape nicio îndoială, 

semnalează M. Weber, că viaţa – privită în ansamblu – nu e altceva decât o interminabilă 
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luptă pentru dobândirea poziţiilor de influenţă şi dominare. Deşi în această luptă se poate 

recurge la multiple mijloace, unul – şi anume demagogia – pare a avea o importanţă 

primordială (or, anume ea poate asigura o concordanţă deplină între primitivismul 

obiectivelor grupale, pe de o parte, şi subtilitatea luptei pentru putere, pe de altă parte). Pe 

de altă parte, recunoscând că mulţimile nu pot nicidecum neglija existenţa liderilor de 

factură demagogică, autorul inconfundabilelor Die romische Agrargeschichte in ihrer 

Bedenting fur das Staats und Privatrecht şi Gesammelte Aufsătze zur Soziologic und 

Sozialpolitik consideră că tipologizarea favoriţilor puterii poate fi efectuată şi în baza 

criteriului numit charismă. Preluând noţiunea de charismă de la E. Troeltsch, considerat 

drept unul din fondatorii sociologiei religiilor, M. Weber constată că ea are menirea de a 

profila tipul de conducători ce se opun atât raţionalităţii, cât şi ordinii birocratice, 

patriarhatului sau monarhiei. ,,Profeţi” sau ,,războinici eroici”, liderii charismatici 

formulează noi reguli sociale. Ei sunt veneraţi şi ascultaţi, recunoscându-li-se merite 

exemplare. Ei ştiu să le dea comunităţilor o nouă credinţă, o nouă ideologie, dar, mai ales, 

o nouă încredere. În linii mari, opinează M. Weber, liderii charismatici pot fi cu greu 

raportaţi la o anumită treaptă istorică, la o anumită religie sau la o anumită formă de 

guvernare. Deşi extrem de îndepărtaţi în timp, cu opţiuni sociale şi religioase diferite, Iisus 

Hristos şi Bismark, de exemplu, formează unul şi acelaşi tip de lider charismatic. 

2.3. Tipologia K. Lewin 

În Patterns of Aggresive Behavior in Experimentally Created Social climates, lucrare 

care ocupă un loc special în ştiinţa psihosociologică [179], psihologul şi sociologul 

american K. Lewin demonstrează, împreună cu R. Lippitt şi R.K. White, posibilitatea 

reducerii felului de a fi al liderilor la o tipologie calitativ nouă – liderul de tip autoritar, 

liderul de tip democratic şi liderul de tip permisiv (laissez-faire). Ceea ce au izbutit să facă 

K. Lewin, R. Lippitt şi R.K. White, opinează analiştii, a furnizat o primă schemă de 

clasificare a liderilor, având drept criteriu de bază participarea indivizilor la actul 

decizional. 

Propunându-şi să determine care din aceşti trei lideri este mai productiv, K. Lewin 

stabileşte, în aceeaşi Patterns of Aggresive Behavior in Experimentally Created Social 

Climates, că, de regulă, cotele de performanţă sunt înalte în cazul liderilor de tip autoritar, 

mai puţin înalte (de mărime medie) – în cel al liderilor de tip democratic şi joase – în cazul 

liderilor de tip permisiv (laissez-faire). Admiţând că în contextul oricărui ansamblu social 

creşterea pe o dimensiune provoacă descreşteri pe alte dimensiuni şi invers, K. Lewin se 

vede obligat să semnaleze că raportul ,,lider autoritar — cote înalte de performanţă” redă 

doar o parte a adevărului. Cealaltă parte, spune el, rezidă în aceea că aceste cote presupun 

scăderea, in cadrul grupului, a indicilor de motivare, precum si a tonusurilor de creativitate 

şi compatibilitate. În definitiv, crede K. Lewin, liderul de tip democratic, cedându-i, 

frecvent, celui de tip autoritar la capitolul performanţă, pare a semnifica totuşi tipul de 

conducător de care comunitatea are nevoie cel mai mult: punând în valoare dreptul 

fiecăruia de a se simţi responsabil pentru ceea ce se întâmplă în cadrul grupului, empatic şi 

conciliator, el este acela care poate oferi o viaţă bazată pe echitate si respect. 

2.4. Tipologia R. Likert 

Această tipologie porneşte din dorinţa de a ajusta mai bine la realitate ceea ce a spus 

cu privire la lideri K. Lewin împreună cu cei mai apropiaţi colaboratori ai săi. Ajungând, 

după mai multe observaţii, la concluzia că viziunile acestora din urmă se arată adeseori 
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insuficient de convingătoare în prezentarea şi comentarea fenomenelor de influenţă şi 

conducere, R. Likert [181, p. 55-58], cel despre care se spune că este unul dintre cei mai 

valoroşi reprezentanţi ai şcolii psihosociologice de la Universitatea din Michigan, propune 

ca pe segmentului care leagă noţiunile de lider autoritar, lider democratic şi lider permisiv 

să intervină unele modificări. Concretizând, el indică la oportunitatea divizării categoriilor 

de lider autoritar şi lider democratic în patru subcategorii: lider autoritar-exploatativ + lider 

autoritar-binevoitor (în cazul liderului autoritar) şi, respectiv, lider democrat-consultativ + 

lider democrat-participativ (în cazul liderului democratic). Concomitent, R. Likert vorbeşte 

şi despre necesitatea excluderii din întrebuinţare a noţiunii de lider participativ (cu condiţia 

atribuirii unora din capacităţile acestuia liderului democrat-participativ). 

În general, spune R. Likert, procesul de conducere poartă un caracter relativ. Pentru a 

fi eficienţi, liderii trebuie să-şi adapteze permanent conduita la felul de a fi al celor pe ca-

re-i conduc. Nu există reguli specifice care să funcţioneze bine în toate situaţiile, ci numai 

principii generale care trebuie interpretate astfel încât să se ţină cont de aşteptările, 

valoarea şi pregătirea celor cu care liderul vine în contact.  

2.5. Tipologia F.E. Fiedler 

Considerând că viaţa dimpreună a indivizilor se centrează, în majoritatea absolută a 

cazurilor, fie pe probleme legate de obţinerea unor anumite performanţe, fie pe probleme 

legate de calitatea relaţiilor interpersonale, F.E. Fiedler, autorul binecunoscutei A Theory of 

Leadership Effectiveness [155], profesor de psihologie şi management la Universitatea din 

Washington, intervine cu propunerea de a-i clasifica pe lideri din perspectiva acestor două 

categorii de probleme. După el, liderii orientaţi spre obţinerea performanţelor sunt mai 

eficienţi în situaţii foarte favorabile şi în situaţii foarte nefavorabile, iar liderii orientaţi spre 

subalterni sunt mai eficienţi în situaţii intermediar favorabile. Având intenţia să 

demonstreze justeţea acestei afirmaţii, reputatul psihosociolog american pune în aplicare 

un instrument de măsurare mai puţin obişnuit intitulat „Cel mai puţin preferat coechipier” 

(„The least prefered co-worker” – LPC). În urma prelucrării rezultatelor obţinute prin 

instrumentul de măsurare avut în vedere, el constată că în timp ce unii din conducătorii 

chestionaţi au manifestat un scor LPC ridicat, adică au tins să-i descrie pe cei mai puţin 

preferaţi coechipieri în termeni pozitivi, alţii au ocupat o poziţie diametral opusă – indivizii 

mai puţin preferaţi au fost prezentaţi doar în termeni negativi (scorurile, în acest caz, 

căpătând valori scăzute). Cu luarea în considerare a acestui fapt, F. E. Fiedler insistă ca 

fiecăruia dintre reprezentanţii primului tip de conducători să-i fie atribuit calificativul de 

,,lider centrat pe relaţii ”, iar fiecăruia dintre reprezentanţii celui de al doilea tip de 

conducători – calificativul de ,,lider centrat pe sarcini”. Liderul centrat pe sarcini este 

preocupat de realizarea în bune condiţii a obiectivelor de muncă, manifestând, de cele mai 

multe ori, un interes scăzut pentru sentimentele şi atitudinile subordonaţilor. În acelaşi 

timp, liderul centrat pe relaţii este preocupat, în primul rând, de apariţia şi dezvoltarea unor 

legături interpersonale semnificative cu ceilalţi membri ai grupului şi doar mai apoi de 

realizarea obiectivelor de muncă. Acest lider pune mereu accentul pe crearea şi menţinerea 

unui climat prietenesc de muncă, pe un climat care, de regulă, este folosit ca o strategie 

pentru funcţionarea eficientă a grupului.  

De fiecare dată când se referă la tipologia sa, F.E. Fiedler se arată a fi departe de 

gândul că liderul centrat pe relaţii, aflându-se mai aproape de grijile şi aspiraţiile 

semenilor, ar fi ,,bun”, iar liderul centrat pe sarcină (plicticos şi nesincer), ,,rău”. Viaţa de 
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zi cu zi e de aşa natură, atenţionează el, încât, în funcţie de situaţie, ambele tipuri pot fi 

eficiente. Având o asemenea convingere, F.E. Fiedler se opune versiunii după care ar 

exista nişte lideri ideali, potrivit tuturor situaţiilor. Deşi clasificarea pe care o face 

psihosociologul american o regăsim şi la alţi autori, metoda folosită de el pentru a o obţine 

este profund originală. 

2.6. Tipologia R.J. House 

Declarându-se, în repetate rânduri, adept al ideii cu privire la oportunitatea 

divizării liderilor în lideri motivaţi de sarcină şi lideri motivaţi de relaţie, R.J. House 

[169, p. 321-338; 170, p. 81-97] întreprinde, pe la începutul anilor '70, o serie de 

investigaţii chemate să stabilească cum ar evolua lucrurile în cazul în care în formula 

segregaţionistă propusă de F.E. Fiedler criteriul relaţional s-ar substitui prin unul 

intitulat ,,modalitatea de realizare a sarcinii”. Venind cu explicaţiile de rigoare, 

cunoscutul psihosociolog american ţine să menţioneze că el face parte din tagma 

oamenilor de ştiinţă pentru care felul de a fi al liderului exprimă, într-o variantă 

concentrată, ansamblul eforturilor depuse de el în direcţia dinamizării procesului de 

realizare a obiectivelor grupale. Deşi variază de la caz la caz, ansamblul vizat, crede      

R. J. House, se supune unei logici specifice constituite din cinci momente esenţiale: (a) 

familiarizarea membrilor grupului cu însărcinările care le revin; (b) protejarea 

membrilor grupului prin reducerea substanţială a numărului de impedimente inhibante; 

(c) orientarea eforturilor membrilor grupului spre realizarea sarcinii; (d) pregătirea 

psihologică a membrilor grupului pentru situaţiile de criză care ar putea interveni pe 

parcursul sau în rezultatul realizării obiectivelor preconizate şi (e) satisfacerea 

multiplelor nevoi ale membrilor grupului din contul a ceea ce a fost deja realizat. 

Ce obţine, în final, R.J. House? Dacă, constată el, evoluţia grupului este privită prin 

prisma raporturilor dintre natura sarcinilor care stau în faţa membrilor acestui grup şi 

modalităţile de realizare a celor preconizate, atunci liderii pot fi împărţiţi în lideri 

susţinători, lideri instrumentali, lideri participativi şi lideri centraţi pe rezultat/ performanţă. 

Potrivit estimărilor lui R.J. House, niciunul din tipurile enumerate mai sus nu poate fi 

considerat universal. Or, spune el, fiecărui tip îi este dat să se manifeste integral doar în 

anumite situaţii. Astfel, liderii centraţi pe performanţă se pot realiza efectiv doar atunci 

când membrii grupului pretind la recompense individuale impunătoare şi sunt siguri că aşa 

ceva e real, cei participativi – în cazul în care membrii grupului sunt interesaţi să participe 

la luarea deciziilor, cei instrumentali – când sarcina este incertă, iar cei susţinători – în 

cazul în care sarcina nu este pe potriva aşteptărilor membrilor grupului. 

2.7. Tipologia D. Chalvin 

Tentat, ca şi R.J. House, să vadă ce-ar putea să se întâmple dacă în ecuaţia fiedleriană 

de identificare a tipurilor de lideri un criteriu s-ar substitui prin altul, D. Chalvin [228] se 

hotărăşte să amplaseze ,,sarcina” în sfera presupusului, locul eliberat oferindu-i-1 

,,spiritului de angajare personală”. După mai multe intervenţii cu caracter empiric, chemate 

să confirme oportunitatea mutaţiei întreprinse, autorul citat observă că în baza criteriilor 

,,spirit de angajare personală” şi ,,caracterul relaţiilor de colaborare” se poate construi o 

tipologie a liderilor centrată pe cel puţin cinci dihotomii: (a) organizatorul-birocrat; (b) 

participativ-demagogul (paternalistul); (c) întreprinzătorul-autocrat (tehnocratul); (d) 

realist-oportunistul; (e) maximalist-utopistul modernizat. Cu luarea în considerare a 

comentariilor făcute de D. Chalvin, precum şi a unor observaţii emise mai târziu – cum ar 
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fi, spre exemplu, cele formulate de P. Popescu-Neveanu [35, p.752] sau I. Radu [36, 

p.181] –, putem oferi următoarea descifrare a tipologiei centrate pe cele cinci dihotomii: 

 liderul organizator este cel ce stabileşte relaţii ierarhice corecte şi acordă suficientă  

autonomie subalternilor, fără a da semne că este influenţat de aceştia; în opoziţie cu 

el, liderul birocrat este acela care aplică legile şi regulamentele numai în litera lor, 

fără preocuparea de a le înţelege subtextul; 

 liderul participativ este orientat spre o colaborare strânsă cu ceilalţi membri ai 

grupului (el îi influenţează, dar şi se lasă influenţat de ei); spre deosebire de el, liderul 

demagog tinde să se impună prin discursuri populiste şi promisiuni neîntemeiate, 

toate fiind făcute în scopuri strict personale; 

 liderul întreprinzător, afirmându-şi deliberat autoritatea, tinde să influenţeze nemijlocit 

pe fiecare membru al grupului, determinându-1 să obţină rezultate optime; liderul 

autocrat, în schimb, se vede mereu în postura unei fiinţe înzestrate cu puteri absolute, 

pentru el contând, în primul rând, partea tehnică a chestiunilor luate în dezbateri; 

 liderul realist este liderul care dă dispoziţii şi asigură condiţiile pentru aplicarea lor 

(el este mereu predispus să consulte coechipierii, lăsându-i să-şi rezolve singuri 

problemele ce ţin de relaţiile interpersonale); în acelaşi timp, liderul oportunist, luând 

atitudini lipsite de principialitate, se arată a fi instabil şi imprevizibil, adoptând şi 

aplicând, după împrejurări, principii si linii comportamentale dintre cele mai diverse; 

 liderul maximalist îşi vede misiunea în a-i incita pe coechipieri să se influenţeze la 

maximum, în vederea asigurării unui nivel înalt de cunoaştere mutuală şi, 

respectiv, în vederea soluţionării cât mai operative a neînţelegerilor apărute); 

stabilindu-se pe poziţii diametral-opuse, liderul utopist modernizat oferă nu atât 

viziuni realiste asupra ceea ce se întâmplă, cât, mai degrabă, nişte planuri, ghiduri 

sau călăuze imaginare care, fiind orientate spre viitor, întruchipează modelul sau 

modelele unei ordini existenţiale ideale. 

2.8. Tipologia W. J. Reddin 

La o examinare mai scrupuloasă a ceea ce a urmat după elaborarea tipologiei lui       

F.E. Fiedler se poate observa că, în paralel cu tipologiile revendicative ale lui R.J. House şi 

D. Chalvin, centrate pe ideea substituirii unui criteriu cu un alt criteriu, apar şi interpretări 

care, având un pronunţat caracter extensiv, merg pe ideea ,,îmbogăţirii” formulelor 

interpretative existente cu noi variabile. Tipologia liderilor propusă de către W.J. Reddin 

[197, p.67-82] este tocmai potrivită pentru un asemenea gen de interpretări; or, prin această 

tipologie, la ceea ce se ştia anterior se adaogă un element calitativ nou – ,,indicele de 

randament”. Referindu-se la acest indice, W.J. Reddin menţionează că el a fost inclus cu 

scopul de a scoate în evidenţă măsura în care un anumit lider poate realiza standardele de 

performanţă corespunzătoare poziţiei lui, şi anume: (a) atingerea obiectivelor preconizate; 

(b) obţinerea unui nivel înalt de angajare a grupului în procesul de realizare o obiectivelor 

preconizate; (c) satisfacerea maximală a aşteptărilor existente în cadrul grupului. 

Mulţumită lui, în cele din urmă, pot fi identificate opt tipuri de lideri: liderul altruist, 

liderul dezertor, liderul autocrat, liderul ezitant (oscilant), liderul promotor, liderul birocrat, 

liderul autocrat-binevoitor şi liderul realizator.  

Fiecare din aceste tipuri, crede W.J. Reddin, poate fi eficient în unele cazuri şi 

ineficient în altele. Folosirea inadecvată a oricăruia din ele ar putea să producă efecte 
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negative. Şi invers, adoptarea tipului de conducere potrivit situaţiei ar putea să conducă la 

efecte benefice. Altfel spus, fiecare din cele opt tipuri poate avea un echivalent atât sub 

aspect de eficienţă, cât şi sub aspect de ineficientă. 

2.9. Tipologia R.F. Bales 

Cu mai bine de cinci decenii în urmă, francezul R.F. Bales [221], recurgând la o 

cercetare de proporţii care a antrenat 30 de grupuri a câte 5 indivizi fiecare, ajunge să 

constate, asemeni lui W.J. Reddin, că cele descoperite de către F.E. Fiedler, R.J. House şi 

D. Chalvin, redau doar parţial realităţile legate de lideri şi stilul în care aceştia îşi exercită 

funcţiile. Nu doi (,,centrarea pe sarcină” şi ,,centrarea pe relaţii”, ca la F.E. Fiedler, sau 

,,centrarea pe sarcină” şi ,,centrarea pe modalităţile de realizare a sarcinii”, ca la              

R.J. House), ci trei factori, semnalează R.F. Bales, determină, în ultimă instanţă, criteriile 

după care membrilor grupului îşi aleg şi evaluează conducătorul: ,,superioritatea şi 

realizarea individuală” (= capacitatea individului de a se putea impune valoric, prin 

obţinerea unor performanţe individuale avansate), ,,sprijinul pentru realizarea obiectivelor 

grupale” (= eforturi susţinute în direcţia ajutorării grupului pe dimensiunea realizarea 

obiectivelor pe care şi le-a propus), ,,sociabilitatea” (= capacitatea de a stabili şi menţine 

relaţii interpersonale satisfăcătoare cu toţi membrii grupului). Luând în considerare acest 

fapt, R.F. Bales propune ca fiecărei din cele cinci categorii de membri să i se pună în 

concordanţă un anumit tip de lider. Astfel, membrilor care posedă indici avansaţi la toţi cei 

trei factori trebuie să le corespundă tipul de ,,lider bun” (,,omul mare”), membrilor cu 

indici ridicaţi pentru ,,activitate” şi ,,competenţă în sarcină”, dar slabi sub aspect de 

,,sociabilitate” – tipul de ,,lider centrat pe sarcină”, membrilor cu indici avansaţi la 

compartimentul ,,sociabilitate”, dar slabi sau extrem de slabi pe dimensiunile ,,activitate” 

şi ,,competenţă în sarcină” – tipul de ,,lider-specialist social”, membrilor predispuşi pentru 

,,activitate”, dar slabi în domeniile ,,competenţă în sarcină” şi ,,sociabilitate” – tipul de 

,,lider dominator” sau ,,lider deviant supra-activ”, iar membrilor care se manifestă slab la 

toţi parametrii – tipul de ,,lider-deviant sub-activ”. 

Pronunţându-se în legătură cu tipologia propusă de R.F. Bales, mai mulţi specialişti se 

văd obligaţi să spună că acestuia nu i-a rămas decât să pună în lumină nişte lucruri care erau 

intuite de mai multă vreme. Încercarea de a defini tipurile de lideri conform unor 

,,specializări grupale”, consemnează, bunăoară, A. Neculau [25, p. 122], nu reprezintă ceva 

absolut nou. Cunoştinţe disparate, biografii, fragmente din viaţa fiecărui individ ne dovedesc 

că pregătirea într-un anumit domeniu, conjugată cu nevoile grupului şi momentul prielnic, 

au asigurat în permanenţă atât ascendentul personal, cât şi succesul social. 

2.10. Tipologia R.R. Blake-J.S. Mouton  

Fondatori ai renumitei Scientific Methods Inc., organizaţie specializată în prestarea 

serviciilor de consultanţă în domeniul psihologiei comportamentale, şi, totodată, 

reprezentanţi de vază ai şcolii psihosociologice de la Ohio State University, R.R. Blake şi 

J.S. Mouton [148; 149] găsesc de cuviinţă să insiste asupra ideii potrivit căreia atribuţiile 

de bază ale liderului rezidă în asigurarea performanţei, stimularea creativităţii şi 

încurajarea entuziasmului. Operând cu aceşti parametri, ei elaborează o matrice a stilurilor 

potenţiale de conducere (care a intrat în istoria psihosociologiei cu numele de ,,Grila 

managerială R.R. Blake-J.S. Mouton”) din care rezultă, în cele din urmă, cinci tipuri de 

lideri: lideri ,,populişti”, lideri ,,secătuiţi”, lideri moderat-oscilanţi, lideri centraţi pe sarcini 

şi lideri centraţi pe grup.  
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Intervenind cu o notă finală asupra celor cinci tipuri de lideri, R.R. Blake şi            

J.S. Mouton arată că ultima varianta (= liderii centraţi pe grup) este întotdeauna cea mai 

bună. Dovada, spun ei, rezidă în aceea că anume prin mijlocirea ei este posibil să fie 

armonizate chestiunile legate de oameni şi chestiunile legate de sarcini. Un lider ai cărui 

subordonaţi doresc o conducere corespunzătoare primei variante (= stilul ,,populist”) sau o 

conducere corespunzătoare celei de-a patra variante (= stilul axat pe sarcină) ar trebui să-i 

facă pe aceştia să pună preţ pe ceea ce înseamnă ,,preocupare pentru sarcină şi pentru 

oameni”. In scopul obţinerii unui asemenea rezultat, concluzionează R.R. Blake şi               

J.S. Mouton, cultură oganizaţională a oricărui grup trebuie să fie centrată pe cultivarea 

imaginii liderilor centraţi pe grup. 

2.11. Tipologia J.M. Burns  

Considerând că, în foarte multe cazuri, aspectele morale ale procesului de conducere 

fie că sunt trecute cu vederea, fie că sunt abordate de o manieră inadecvată, cunoscutul 

psihosociolog american propune ca toţi liderii să fie împărţiţi în două categorii mari – 

lideri tranzacţionali şi lideri reformatori [151]. 

Caracteristic pentru cei dintâi este preocuparea pentru tactica compromisului. 

Interacţionând cu ceilalţi membri ai grupului, ei le propun acestora diverse schimburi: 

locuri de muncă contra voturi în cadrul campaniei electorale, promisiuni de majorare a 

salariilor contra asigurării de neparticipare la grevă etc. Presupunând ,,jocuri de culise”, 

activitatea liderilor tranzacţionali, superficială în esenţă, nu poate conduce, evident, la 

schimbări radicale în cadrul grupului. 

Contrar liderilor tranzacţionali, liderii reformatori, consemnează J.M. Burns, înclină 

spre o conlucrare mai profundă cu ceilalţi membri ai grupului. Tendinţa spre compasiune 

şi conlucrare reciproc avantajoasă ai mulţimii. De regulă, liderii reformatori influenţează în 

mod substanţial gândurile şi comportamentele celor cu care vin în contact. Sociabili, 

empatici, exemple de moralitate demne de urmat, ei pot face ca în cadrul grupului să aibă 

loc schimbări de anvergură.  

Punerea în circulaţie a noţiunilor de lider tranzacţional şi lider reformator, crede 

J.M. Burns, ar putea aduce o serie de avantaje ştiinţei psihosociologice. Intervenind cu 

argumente de rigoare, el arată, mai întâi de toate, că prin mijlocirea lor este mai lesne să 

observi şi să comentezi locul şi rolul unor anumite persoane în contextul 

transformărilor de ordin social. Mai apoi, utilizarea noţiunilor de lider tranzacţional şi 

lider reformator ar putea contribui la o mai bună înţelegere a contribuţiilor educaţionale 

aduse de către indivizii situaţi vârful piramidelor sociale. Şi, în sfârşit, în rândul al 

treilea, aplicarea noţiunilor de lider tranzacţional şi lider reformator este indispensabilă 

analizei leadership-ului din perspectiva cauzalităţii istorice.  

Încheind, prin prezentarea tipologiei lui J.M. Burns, cel de-al doilea capitol al 

cercetării, am ţinut să atragem atenţia asupra următoarelor patru momente: 

(i) în literatura de specialitate există încă multe alte tipologii ale liderilor – cum ar fi, 

spre exemplu, cea elaborată de D. Cartwright şi A. Zander (cu ,,lideri centraţi pe 

realizarea sarcinii” şi ,,lideri centraţi pe conservarea grupului”), cea elaborată de 

B. M. Bass şi V.B. Barrett (cu ,,lideri orientaţi spre sine”, ,,lideri orientaţi spre 

sarcină” şi ,,lideri orientaţi spre interacţiune”) sau cea elaborată de D.T. Dalema 

şi R. Henderson (cu ,,lideri nemulţumiţi”, ,,lideri aroganţi”, ,,lideri infideli” şi 

,,lideri temători”) – ceea ce însemna că informaţia prezentată de către nu poate fi 
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considerată exhaustivă, ea fiind, în fond una reprezentativă (or, într-un fel sau 

altul, ideile emise de D. Cartwright şi A. Zander, B.M. Bass şi V.B. Barrett,   

D.T. Dalema şi R. Henderson îşi găsesc oglindire în cele unsprezece construcţii 

ideatice oferite de noi); 

(ii) ar fi, bineînţeles, greşit să se afirme că în viaţa de toate zilele tipurile/ tipologiile 

vizate se întâlnesc neapărat în variantă pură sau/ şi exclusivă. Imprevizibil şi 

complex, cum este, felul nostru de a fi le schimbă mereu la ,,faţă”, făcându-le să 

devieze mereu de la profilul lor teoretic; 

(iii)  recunoscând că ar fi incorect să se pună semnul egalităţii între felul cum se 

manifestă practic tipurile/tipologiile de lideri şi felul cum ele sunt descrise 

teoretic, este important să se înţeleagă că la fel de incorect ar fi să se afirme că 

unele din ele pot fi categorisite drept eficiente, iar altele – mai puţin eficiente sau 

chiar ineficiente (or, rezultatele mai multor cercetări adeveresc că productivitatea 

unuia şi aceluiaşi tip poate varia de la o ţară la alta, de la un mediu etnocultural la 

altul, de la un grup la altul); 

(iv)  tipologiile cu referire la lideri, oricât de numeroase şi diverse ar fi, au o mare 

importanţă teoretică şi practică; or, expresia lui M. Zlate [135, p.116; 136, p.184], 

,,răspunzând exigenţelor de raţionalitate clasificatoare, ele permit identificarea, 

denumirea şi localizarea fluxului indefinit de acte comportamentale, dând, în felul 

acesta, sentimentul înţelegerii multiplicităţii şi varietăţii individuale”. 

 

Capitolul 3. Fenomenul reprezentărilor sociale 

În intenţia de a pune în lumină ponderea, sensurile, semnificaţiile şi caracteristicile 

definitorii ale fenomenului avut în vedere, am recurs la un demers epistemologic 

algoritmizat constituit din nouă etape succesive.  

În cadrul primei etape – intitulate Secolul al XXI-lea şi însemnele unei mari 

transformări sociale –, am luat în dezbatere „schimbarea la faţă” a omenirii sau, mai 

exact, tot mai pronunţata neputinţă a acesteia de a evita sentimentul că în interiorul ei „se 

petrece ceva fundamental”. Ţinând cont de constatările conţinute în studiile unora dintre 

cei mai valoroși filosofi,sociologi, politologi și economiști ai contemporanietății – ne 

referim, în mod special, la F. Fukuyama [159], R.G. Dahrendorf [154] şi A. Toffler [214], 

dar şi de rezultatele propriilor observaţii, am putut constata [131, p.6-8; 130, p.117-118; 

75, p.99-103; 128, p.11-13; 209; 123] că, în principiu, ne mișcăm cu toții spre un viitor a 

cărui ,,scenă” socială va fi dominată de jocul alternativelor, cugetul liber şi diversitatea 

interpretărilor. În acest viitor, se va impune un stil de viață ale cărui caracteristici 

definitorii vor fi discontinuitatea, relativismul și dinamicitatea. În limitele lui, 

individualismul, egalitarismul, universalismul și progresismul vor constitui, după toate 

probabilitățile, punctele de reper ale luărilor de atitudini și ale liniilor de acțiune.  

În cadrul celei de-a doua etape – intitulate Psihologia socială în contextul noilor 

imperative ale timpului –, ne-am centrat pe ideea potrivit căreia tendințele care se fac 

observate în ultimul timp – și care, după cum am menționat în rândurile de mai sus, nu 

întârzie să se regăsească în opticile interpretative ale unora dintre cei mai valoroși 

filosofi,sociologi, politologi sau economiști ai contemporanietății – pun pe ordinea de zi 

problema reevaluării substanţiale a cunoștințelor cu referire la om și la relațiile pe care el 

le dezvoltă sau intenționează să le dezvolte pe diverse paliere ale vieţii de zi cu zi. În 



32 
 

context, inspirându-ne din ceea ce-au reuşit să înregistreze mai mulţi specialişti de marcă – 

îi avem în vedere, mai întâi de toate, pe S. Moscovici [258, p. 128; 192, p.3-4; 21, p.5-8; 

259, p. 9] şi A. Neculau [26, p.253-254; 29, p.33; 30, p.44-45], J. Maisonneuve [13, p.156] 

şi S. Chelcea [3, p.20], R.A. Baron, N.R. Branscombe şi D.R. Byrne [142, p.7] –, am arătat 

că soluţionarea problemei în cauză ţine în foarte mare măsură de metamorfozele care 

urmează să se producă în sfera psihologiei sociale, în acel teritoriu-punte unde ,,se preia 

ceea ce este social în psihologie şi ceea ce este psihologic în sociologie” şi unde contează 

,,nu atât individul, ca unitate separată, sau colectivitatea, ca structură socială autonomă”, 

cât ,, interacţiunea dintre individ şi colectivitate”. Anume de aici, din zona în care se pun 

multiple întrebări cu referire la natura şi consecinţele relaţiilor interumane, trebuie să vină 

confirmarea unei mari deplasări de accente, a unei reconfigurări apte să confere un alt 

calibru şi o altă semnificaţie ştiinţei centrate pe studiul sistematic al ,, indivizilor aflaţi într-

o continuă legătură cu semenii săi şi cu mediul cultural-ideologic în care îşi duc existenţa”. 

Dacă jocul alternativelor, cugetul liber sau diversitatea interpretărilor – și nu conștiința 

închistată sau unilateralitatea abordărilor – devin însemnele primordiale ale vieții de zi cu 

zi a oamenilor și dacă discontinuitatea, relativismul sau dinamicitatea – și nu stereotipia 

sau prejudecata – constituie, din ce în ce mai des, punctele de reper ale luărilor de 

atitudine și ale strategiilor comportamentale, atunci devine absolut evident că modificările 

avute în vedere sunt nu doar extrem de importante, ci şi inevitabile. Analizele la care am 

recurs [131, p.8-15; 130, p.119-125; 75, p.103-105; 128, p.13-17; 112; 99] ne-au permis să 

stabilim că la momentul de faţă psihologia socială trebuie să-și consolideze substanţial 

pozițiile și să-și revadă, în sfârșit, statutul controversat de „știință cu mai multe fețe”. Dacă, 

până acum, divizarea ei în psihologie socială psihologică, psihologie socială sociologică și 

sociologie psihologică (sau sociopsihologie) era, într-un fel sau altul, acceptată și chiar 

încurajată, de azi înainte o asemenea stare de lucruri nu mai poate fi îngăduită. Schimbările 

care au cuprins întreg mapamondul sunt de așa natură încât ea va trebui să armonizeze 

aceste trei perspective într-un tot întreg și să nu admită ca ele vreodată să se separe din 

nou. Obţinând astfel însemnele unui mecanism complex de analiză și explicare a unor 

fenomene care, expresia lui S. Moscovici, „sunt deopotrivă psihologice și sociale”, noua 

psihologie socială va demonstra unitate, centrându-se, în același timp și în egală măsură, 

asupra „prezenței reale sau fictive a altor persoane” și asupra „interpretării pe care o dau 

oamenii caracteristicilor obiective ale environmentului”, asupra „interacțiunii dintre 

indivizi” și asupra „societății sau culturii în toată complexitatea lor”, asupra „grupurilor 

umane” și asupra „problemelor care afectează un mare număr de actori sociali”, asupra 

„naturii umane” și asupra „construcției sociale a realității”. În cele din urmă, ea trebuie să-

și asume dimensiunea unui domeniu de cunoaștere sui-generis care poate oferi explicaţii 

concludente cu referire la om şi societate, luând în calcul caracteristicile definitorii ale 

lumii contemporane (spontaneitate, ritmul alert al evenimentelor, limbaje diversificate, 

cote înalte de implicare socială etc.) și îmbinând lectura binară a realității (de o parte - 

„egoul”/individul, de cealaltă parte – „obiectul”/fenomenul social) cu cea de extracție 

ternară (de una și aceeași parte, în acelaşi context – subiectul individual (ego) + subiectul 

social (alter) + obiectul fizic/social, real sau imaginar (obiect)). 

Ajungând la cea de-a treia etapă – intitulată Reprezentările sociale – domeniu de 

vârf al psihologiei sociale contemporane, – am ţinut să demonstrăm că rezultatele finale 

ale procesului de înnoire a ştiinţei psihosociologice, de transformare a acesteia într-o 
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disciplină interesată de stradă, de ritmul alert al evenimentelor, de inovațiile sociale şi de 

noile limbaje ale oamenilor, depind, în cea mai mare măsură, de anvergura şi calitatea 

valorificării conceptului de reprezentări sociale. Pe un asemenea fundal investigaţional, am 

recurs, mai întâi, la o inventariere succintă a ceea ce s-a scris pe această temă în varii surse 

de specialitate. Ne-am raportat, cu precădere, la studiile semnate de S. Moscovici [193, 

p.7-8; 255, p.17-18; 192, p.4-5; 20, p.6-7] şi G.-N. Ficher [236, p.117-118], W. Doise şi  

A. Palmonari [10, p.23-27], I. Marková [18, p.280-282 ] şi D. Jodelet [246, p.47-59],        

A. Neculau [23, p.56-57] şi F. Botoşineanu [2, p.6-8]. Or, anume în paginile acestor studii 

întâlnim cele mai tranşante afirmaţii cu privire la oportunitatea recunoaşterii 

fenomenului de reprezentare socială în calitate de domeniu de vârf al ştiinţei 

psihosociologice contemporane. În continuare, ţinând cont de punctele de vedere 

inventariate, ne-am propus să identificăm substratul motivaţional al acestora. Efectuând 

o serie de analize suplimentare, am ajuns la concluzia că în calcul sunt luate cel puţin 

unsprezece raţionamete [131, p.10-15; 130, p.120-125; 120; 75, p.105-110; 128, p.17-20; 

68; 205; 118]:  

 toate interacțiunile umane, fie că apar între doi indivizi sau între două grupuri, 

presupun existența reprezentărilor sociale; 

 orice informație pe care o primim, și căreia încercăm să-i conferim înțeles, se află sub 

controlul reprezentărilor sociale și nu are nicio altă semnificație pentru noi, decât 

aceea pe care i-o acordă aceste reprezentări; 

 reprezentările sociale au capacitatea de a influența în totalitate comportamentul 

individului integrat într-o colectivitate; 

 formele principale ale ambientului nostru psihic și social sunt fixate în reprezentările 

sociale; 

 când studiem reprezentările sociale studiem, de fapt, omul, în măsura în care se 

întreabă și caută răspunsuri sau gândește, și nu în măsura în care prelucrează 

informații sau, pur și simplu, se comportă; 

 teoria reprezentărilor sociale este o teorie care ne permite să abordăm fenomene 

importante fără a le reduce la simple scheme; 

 teoria reprezentărilor sociale nu ne cere disciplinarea în formule, permițându-ne să 

comunicăm prin gândirea normală; 

 teoria reprezentărilor sociale este „ceva” despre care li se poate vorbi celorlalți; 

 dacă psihologia socială vrea să fie ceea ce pretinde că este, adică o știință a 

interacțiunilor, reprezentări sociale trebuie să constituie centrul ei de interes; 

 ocupându-se de realitățile sociale în cadrul cărora trăiesc oamenii, teoria reprezentărilor 

sociale reconceptualizează diferența tradițională dintre psihologia socială „pură” 

(centrată pe studiul „proceselor” și „structurilor” în condiții de laborator) și cea 

„aplicată” (axată pe studiul „proceselor” și „structurilor” în condiții reale); 

 reprezentările sociale sunt cele care fasonează acea realitate (pe jumătate fizică, pe 

jumătate imaginară) care este realitatea socială. 

 

Vorbind despre reprezentările sociale, suntem în drept, așadar, să afirmăm că ele 

depăşesc condiția unei teme de interes ordinar pentru psihologia socială, înfățișând, de 

fapt, vârful de lance al acesteia. O asemenea poziționare nu este deloc întâmplătoare. Ea, 
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după cum opinează J.-C. Abric 1, p.107, dovedește din nou interesul acordat 

fenomenelor colective și, în mod special, regulilor care regizează conștiința socială. 

Studiul gândirii cotidiene/de stradă/„naive” și al „simțului comun” apar de acum înainte ca 

esențiale.  

La cea de-a patra etapă – intitulată Era reprezentărilor sociale –, am efectuat o serie 

de analize [131, p.16-17; 75, p.106-109; 128, p.20-23; 74] orientate spre elucidarea 

traseului evolutiv al conceptului de reprezentări sociale. Cu această ocazie, pentru început, 

am revenit în 1961, anul în care S. Moscovici scoate de sub tipar studiul cu denumirea La 

psychanalyse, son image et son public [256]. Operând cu diverse informaţii, am arătat că , 

prin apariţia acestei lucrări, se pun de facto bazele conceptului de reprezentări sociale, a 

unui concept care, după cum afirmă J.-M. Seca [38, p.576], „încearcă să favorizeze 

relațiile pozitive dintre oameni și să asigure adaptarea lor sociocognitivă la contexte din ce 

în ce mai complicate”. De atunci și până în prezent, știința psihosociologică o are ca punct 

de reper, punând-o în aplicare ori de câte ori apare necesitatea „instaurării unei ordini care 

ar permite indivizilor să se orienteze în spațiul înconjurător”, a „identificării unei logici şi a 

unui limbaj care ar putea organiza și filtra elementele de mediu” sau a „stabilirii 

posibilităților de edificare a unei viziuni consistente despre oameni, fapte și fenomene”. 

Mai apoi, consultând numeroase surse de specialitate, scoase de sub tipar în diferite părţi 

ale lumii (Europa de Vest, Europa de Est, America de Nord, America Centrală, America 

de Sud etc.), am demonstrat că, în pofida criticilor aduse, conceptul moscovician de 

reprezentări sociale a rezistat presiunilor şi nu s-a lăsat scos din aria preocupărilor cu 

caracter ştiinţific. Mai mult, din 1961 până în prezent, el evoluează de o manieră 

impresionantă, obţinând cu rapiditate noi „teritorii”, valenţe, sensuri şi semnificaţii. Am 

precizat, cu titlu de exemplu, că în această perioadă, prin prisma ideilor avansate de          

S. Moscovici în La psychanalyse, son image et son public, sunt cercetate numeroase stări, 

fapte şi fenomene de extracţie socială (inteligenţa, nebunia, banii, sărăcia, şomajul, munca, 

comerţul, grupul social, sexualitatea, musulmanii, SIDA, transplantul de organe, NATO, 

integrarea europeană, terorismul, autismul, mizantropia, mitocănia, fumatul, agresivitatea, 

violenţa, extremismul, sufletul, conflictul, destinul, preoţimea, ştiinţa, minciuna, familia 

etc.). Luând amploare, tipul vizat de cercetări contribuie, pe parcurs, la apariţia efectului de 

interferenţă experienţială: descoperirile făcute de către psihosociologii din Europa de Vest 

îşi găsesc, din ce în ce mai des, o vie reflectare în paginile volumelor sau/şi revistelor de 

specialitate editate în Europa de Est (sau în alte părţi ale lumii), iar cele făcute de către 

psihosociologii din Europa de Est (sau din alte părţi le lumii) – în paginile volumelor sau/şi 

revistelor de specialitate editate în Europa de Vest. Aceleaşi cercetări mai fac ca lucrurile 

care purtau, la început, însemnele unor eforturi izolate şi dispersate să se constituie, treptat, 

într-un tot întreg, oamenilor de ştiinţă din „diferite ţări şi de pe diferite continente” 

revenindu-le frecvent posibilitatea de a schiţa, realiza şi publica împreună numeroase 

lucrări cu referire la realitate şi reprezentarea ei socială. Am mai precizat, cu acelaşi titlu de 

exemplu, că un rol important în dezvoltarea ideilor emise de către S. Moscovici în La 

psychanalyse, son image et son public îl joacă aprofundarea semnificativă a exploraţiilor 

cu referire la (i) criteriile de identificare a obiectului reprezentării sociale, (ii) specificitatea 

reprezentărilor sociale, (iii) rolul contextelor şi practicilor în formarea şi transformarea 

câmpurilor reprezentaţionale, (iiii) relaţiile care există între reprezentările sociale şi alte 

concepte-cheie din ştiinţele socio-umane şi (iiiii) analiza structurală a reprezentărilor 
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sociale
1
. În plus, nu am făcut abstracţie de faptul că, de-a lungul anilor, conceptul de 

reprezentări sociale capătă o indubitabilă valoare curriculară. Fiind în vogă, el intră ca 

disciplină de studiu în programele unor prestigioase instituţii de învăţământ superior din 

întreaga lume. La nivelul tuturor ciclurilor – dar mai ales la cele de masterat şi doctorat –, 

se transmit informații, se duc dezbateri și se avansează proiecte de cercetare pe termen 

lung. În sprijinul studenţilor, profesorilor și cercetătorilor universitari vin tot mai multe 

studii de sinteză cu caracter monografic sau volume academice colective. În paralel, apar 

manuale, reviste şi site-uri web care oferă posibilitatea familiarizării îndeaproape cu istoria 

apariţiei La psychanalyse, son image et son publique şi cu impactul pe care această lucrare 

l-a exercitat asupra ştiinţelor cu profil socio-umanistic. În definitiv, după ce, la scară 

mondială, a prins contur o imensă rețea investigațională (cu echipe de specialiști calificați, 

cu proiecte de cercetare pe termen lung, cu observatoare, laboratoare și centre de analiză), 

s-au creat discipline de studiu în sfera învățământului universitar și au fost fondate mai 

multe reviste (fie în format tradițional, fie în cel electronic), s-a scris o multitudine de cărți 

și s-au dat numeroase doctorate, s-au organizat și desfășurat cu regularitate diverse 

întruniri cu caracter ştiinţific (mese rotunde, colocvii, workshop-uri, seminare, 

simpozioane sau conferințe), conceptul de reprezentare socială a devenit, precum se 

exprimă A.S. De Rosa cu M. D’Ambrosio [7, p.9], o aventură multiculturală, pluri-

lingvistică, o preocupare a mai multor generații de cercetători, un soi de intrigă care a 

pătruns în „toate ungherele”, demonstrând că este extrem de vitală și fecundă 
2
. La mai 

bine de cincizeci de ani de când S. Moscovici i-a pus bazele în La psychanalyse, son image 

et son publique, acest concept a ajuns să reprezinte un „instrument conceptual de primă 

importanță în cadrul perspectivelor teoretice ale psihologiei sociale”.  

Concluzionând, ne-am văzut în drept să afirmăm că, în principiu, se întrunesc toate 

condiţiile pentru a putea vorbi despre o eră a reprezentărilor sociale. Or, au perfectă 

dreptate toți acei care împărtășesc punctul de vedere conform căruia anume 

reprezentările sociale, și nu un oarecare alt construct de extracţie psihologică exprimă, la 

ora actuală, „conceptul central și comun tuturor științelor socio-umane” și, totodată, cel 

mai important factor care „ne ghidează în modul de a numi și de a delimita diferitele 

aspecte ale realității noastre zilnice, în modul de a le interpreta, de a decide asupra lor și, 

când e cazul, de a lua o poziție față de ele și de a apăra această poziție”. Dacă, asemenea 

lui M.-L. Rouquette [37, p.147], definim masele ca „produs al unei identități a 

determinantelor ecologice și ideologice”, atunci, nu avem decât să recunoaștem că 

procesul de reprezentare socială este acela care joacă un rol primordial în geneza lor 

permanentă. Trăind într-o lume care, expresia lui D. Jodelet [14, p.85], „fabrică” 

necontenit noi și noi reprezentări sociale asupra obiectelor, persoanelor, evenimentelor sau 

                                                           
1
  Mai jos, referindu-ne, progresiv, la statutul, specificitatea şi dinamicitatea reprezentărilor sociale, vom veni cu o descriere mai 

amănunţită a acestor cinci direcţii de cercetare.  
2
  Este semnificativ faptul că acum câţiva ani – la finele lui 2014, mai exact –, imediat după dispariţia celui care a dat naştere teoriei 

reprezentărilor sociale, este înfiinţată,  pe temeliile deja fostului Laboratoire Européen de Psychologie Sociale, Reţeaua Mondială 

Serge Moscovici (Réseau Mondial Serge Moscovici). Reţeaua este coordonată de o echipă compusă din D. Jodelet (profesor emerit, 

director de studii la CNRS/EHESS, Franţa), N. Kalampalikis (profesor de psihologie socială la Universitatea Lyon 2, ISH, Franţa), 

S. Lahlou (profesor de psihologie socială la London School of Economics, Anglia), Th. Apostolidis (profesor de psihologie socială a 
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ideilor, trebuie să și învățăm, în cele din urmă, să le observăm, să le cunoaștem și să le 

avem drept călăuză în tot ce facem sau intenționăm să facem.  

În cadrul cele de-a cincea etape – intitulate Statutul reprezentărilor sociale –, am 

urmărit să scoatem în relief semnificaţia reprezentărilor sociale şi să stabilim 

caracteristicile definitorii ale acestora. Prin analizele pe care le-am întreprins [131, p.18-

37; 122; 43; 106; 52; 121; 101; 207; 75, p.110-143; 128, p.72-110; 125; 100; 126], s-au 

constatat următoarele: 

 la ora actuală, studiul reprezentărilor sociale este atât de vast și ramificat, atât de mult 

intrat în zona unor teorii centrate pe supoziții neasemănătoare și chiar contradictorii, 

încât cu greu ne putem orienta în conținutul de sine stătător al acestora; drept 

consecinţă, numeroși specialiști în materie de psihologie social – cum ar fi, de pildă, 

S. Moscovici sau D. Jodelet, W. Doise sau A. Neculau, M.-L. Rouquette sau            

M. Curelaru – se văd nevoiți să consemneze că tipul vizat de reprezentări face parte 

din categoria fenomenelor despre care se poate spune că nu dispun de o definiție 

unanim încuviinţată; 

 anevoințele care au marcat şi continuă să marcheze evoluţia conceptului de 

reprezentare socială fac din el un instrument de lucru dificil de mânuit; 

 bogăția și varietatea abordărilor cu referire la noțiunea de reprezentare socială trebuie 

să ne facă să nu ezităm în încercarea de a o face să capete noi faţete, mai limpezi şi 

mai cuprinzătoare (lucrul acesta, evident, nu trebuie făcut printr-un reducționism care 

ar privilegia o abordare exclusiv psihologică sau sociologică, antropologică sau 

filosofică; or, precum arată W. Doise [66, p.245], într-un asemenea caz, nu se pot 

elimina din noțiunea de reprezentare socială referințele la multiplele procese 

individuale, interindividuale, intergrupuri și ideologice care intră adesea în rezonanță 

unele cu altele și dau dinamicile de ansamblu ce ajung la aceste realități care sunt, în 

ultimă instanță, reprezentările sociale); 

 stările genetice şi modalităţile de autodeterminare care decurg din spectrul celor mai 

răspândite abordări ale noţiunii de reprezentări sociale arată că acestea din urmă nu 

pot fi echivalate/confundate cu: 

(a) reprezentările cognitive (or, după cum relevă A. Neculau [29, p.33-34], 

reprezentările sociale nu înseamnă doar producţii sau mecanisme cognitive, ci şi 

ansambluri bine organizate şi coerente care dirijează discret prestaţia socială a 

indivizilor; în fond, reprezentările sociale dispun de ,,(...) o poziţie mixtă, 

situându-se la răscrucea dintre psihologie si sociologie și cuprinzând deopotrivă 

versantul perceptiv, ca şi pe cel intelectual, fenomene psihice, cât şi sociale”); 

(b) reprezentările colective (or, precum opinează, spre exemplu, S. Moscovici [193, 

p.20-23], I. Marková [18, p.191-192], A. Neculau şi M. Curelaru [31, p.285-286], 

reprezentarea colectivă se impune ca un fapt social fără posibilitatea de a fi 

pătruns şi disecat (ca un atom într-o structură chimică sau o genă într-un 

organism), în timp ce reprezentarea socială este o realitate dotată cu o structură 

internă care funcționează pe baza unor legi specifice); 

(c) percepţiile (or, reprezentarea socială nu este pur şi simplu o reflectare a 

ambientului, ci o reproducere conceptuală a acestuia, un „ceva” care, înscriindu-

se într-o topografie intelectuală, se situează de facto între două genuri de 

activitate – cea perceptivă şi cea analitică); 
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(d) opiniile (or, bazându-se „pe un minimum de reflecţie şi raţionament” şi 

manifestându-se cu o mare varietate în societate, „întruchipând poziţiile relative 

ale unor grupuri particulare”, opiniile, după cum relevă specialiştii – spre 

exemplu, S. Moscovici [256, p.44-45] – ,,nu iau în calcul raporturile şi 

interacţiunile dintre persoane” şi „nu oferă date cu referire la contextele şi 

motivaţiile existente”, ceea ce înseamnă că ele sunt ,,mai puţin structurate şi mai 

puţin dinamice decât reprezentările sociale”); 

(e) atitudinile (or, potrivit specialiştilor – ne referim, din nou, la S. Moscovici [190], 

dar şi la W. Doise [232] sau M. Curelaru [5, p.69] – atitudinile, redau niște 

construcții care pot fi integrate reprezentărilor sociale ca părţi componente de mai 

mică complexitate; nu poţi avea o atitudine faţă de un obiect social, declară ei, 

fără a dispune, în prealabil, de o reprezentare socială legată de el); 

(f) reprezentările ştiinţifice (or, comparând specificul gândirii ştiinţifice/ ,,standar-

dizate”, orientate spre stabilirea adevărului prin intermediul unor operațiuni logice, 

cu cel al gândirii cotidiene/,,nestandarde”/,,spontane”/,,pragmatice”, caracteristice 

,,omului din stradă”, care nu are de unde să știe și, cu atât mai mult, să respecte 

preceptele de origine științifică, numeroşi psihosociologi – printre care                  

S. Moscovici cu M. Hewstone [261, p.545-546] şi A. Donţov cu T. Emelianova 

[273, p.38-39] – ajung la concluzia că reprezentările sociale ţin nemijlocit de 

indivizii care ,,ştiu numai ceea ce ştiu”, de ,,indivizii-gânditori amatori”, şi nu de 

,,indivizii – veritabili cercetători ştiinţifici”); 

(g) simbolurile (or, prin felul în care se prezintă, reprezentările sociale redau tipul de 

construcţii psihomentale care reproduc realităţile cotidiene în imagini simbolice; 

,,atrăgând” de partea sa simbolurile, reprezentările sociale, potrivit specialiştilor 

[245, p.363; 222, p.323-325; 17, p.15] îşi fortifică structura, devenind ,,imagini 

sociocognitive cu elemente figurative” sau ,,imagini sociocognitive cu încărcătură 

simbolică”); 

(h) cogniţiile sociale (or, după cum susţin mai mulţi specialişti – A.S. de Rosa [8],      

A. Neculau și M. Curelaru [31, p.289], de exemplu –, în timp ce cogniția socială 

pune preț pe metafora subiectului ca ,,savant ingenuu” și ,,economizator al 

resurselor cognitive”, reprezentarea socială pune în valoare metafora subiectului ca 

,,actor al vieții cotidiene”; în plus, există şi o deosebire legată de modul de 

concepere a societății: pentru cei care preferă să opereze cu noțiunea de cogniție 

socială societatea apare ca un ansamblu de indivizi legați între ei prin relații 

interpersonale, iar pentru cei care preferă să opereze cu noțiunea de reprezentare 

socială aceiași societate ia forma unui ansamblu organizat de indivizi, stratificat în 

grupuri și subgrupuri);  

(i) ideologia (or, după cum s-a demonstrat nu o singură dată [256, p.228-229; 232, 

p.117-120; 251, p.12-14; 28, p.45-46; 201; 141, p.61-62], reprezentările sociale 

sunt componente indispensabile funcţionării câmpului ideologic; ori de câte ori 

îşi fac apariţia, ele intră, cu o sferă de cuprindere mai mică, în sfera mai largă a 

ideologiei);  

(j) valorile (or, conform unei opinii pe larg împărtăşite [9, p.155; 14, p.88; 1, p.116; 

263, p.183; 31, p.303], reprezentările sociale, fiind determinate de sistemele de 
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valori și de norme care constituie mediul sociologic al momentului și al grupului, 

se structurează și evoluează în strictă conformitate cu natura acestor sisteme).  

 reprezentările sociale, ca forme specifice ale gândirii de simț – comun, se nasc și se 

dezvoltă sub înrâurirea unor antinomii contrastante/ taxonomii opoziționale care 

poartă numele de thêmata şi care, purtând însemnele unui „format epistemic 

prestabilit” sau – mai larg – a unei „preocupări cu origini imemorabile susceptibile 

să-i confere conștiinței practice un cadru de existență și trama organizării sale” [239, 

p.19-20], le oferă acestora posibilitatea ,,de a aduce clarificări (a oferi sensuri), de a 

asigura încorporarea elementelor necunoscute în cadre familiale și recunoașterea 

colectivă a noilor sensuri” [191; 262]; 

 există o formă specifică a gândirii sociale care se numeşte nexus şi care, înfăţişând un 

nod afectiv prelogic caracteristic lotului majoritar al grupului [264; 265] , întreţine o 

relaţie dublă cu reprezentările sociale: anticipând, pentru început, apariția 

reprezentărilor sociale [265, p.59-60], nexus-ul devine, ulterior, complementar 

nucleului central al acestora [242, p.100-101; 226, p.435-436; 5, p.80]. 

Constatările la care am ajuns ne-au permis să stabilim că reprezentările sociale pot fi 

identificate cu o formă de cunoaștere sui generis. Nefiind echivalentul a ceea ce poartă 

numele de reprezentări cognitive, reprezentări colective sau reprezentări ştiinţifice, opinii, 

atitudini sau cogniții sociale , percepţii, simboluri sau ideologii,valori, thêmata sau nexus, 

ele fac dovada faptului că exprimă metasisteme sociocognitive destinate interpretării şi 

modelării realului. În cazul lor, valorează gândirea practică cotidiană, centrată pe 

rezolvarea problemelor stringente ale vieţii de zi cu zi, pe identificarea modaliţăţilor de 

redimensionare a ceea ce există în realitate, și nu gândirea științifică, axată pe descoperirea 

şi explicarea legităţilor obiective ale lumii materiale sau imateriale. Spunând că o anume 

reprezentare este socială, trebuie să avem în vedere că ea înfățișează: (a) ,,categorii de 

cunoștințe care impregnează majoritatea absolută a raporturilor de origine socială, fără a 

opera rupturi între universul exterior și cel interior al individului ori grupului ”; (b) ,,teorii 

ale simțului comun, elaborate și împărtășite colectiv, având scopuri instrumentale și 

concurând la construirea unei realități comune pentru un grup social”; (c) ,,o dimensiune 

esențială a grupurilor sociale prin care membrii acestora își pot forma o perspectivă 

adecvată asupra lumii”; (d) ,,structuri cognitive care «circulă» și se ,«încrucișează» 

necontenit, alimentându-se din specificitatea pe care le-o imprimă societate și cultura 

creată de ea”; (e) ,,sisteme interpretative care organizează și orientează comunicările și 

conduitele din cadrul universului social”; (f) ,,construcții mentale care, asigurând 

înțelegerea și stăpânirea mediului social existent, motivează, evaluează și legitimează tot 

felul de conduite ” sau/și (g) ,,un sistem de pre-codare a realității, determinând într-una 

ansambluri de anticipări și așteptări”. În fond, orice reprezentare socială desemnează ,,un 

aparat evaluator”, ,,o grilă de lectură a realității”, ,,o instanță intermediară între 

percepție,informație, atitudine și imagine”, ,,o reconstrucție a mediului prin prisma 

filosofiei de viață a individului sau grupului”, ,,un mod de a comunica cu exteriorul”, ,,o 

orientare în lumea obiectelor și a faptelor și o operație de clasificare a acesteia”. Purtând 

însemnele unei modalități eficiente de racordare a indivizilor și grupurilor la contextul 

social, tot ea, ca să mai operăm cu câteva construcții sintactice concise preluate din opera 

unor distinși exponenți ai științei psihosociologice, se impune în calitate de ,,un mecanism 

prin care se construiesc teorii despre oameni și evenimente”, ,,un efort îndreptat spre 
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decodificarea și administrarea relațiilor cu lumea din jur”, ,,un ecran între presiunea 

socialului și sistemul personalității”, ,,o îmbogățire a realului, o re-citire a sa”. 

Nu încape îndoială că teoria reprezentărilor sociale exprimă o teorie unificatoare, 

capabilă, după cum afirmă mai mulţi specialiști, ,,să adune la un loc numeroase concepte 

«atomiste» (ca opiniile, atitudinile sau simţul comun)”. ,,Extinderea epistemologică” la 

care asistăm nu face abstracție, evident, de cadrele ideologice și culturale pe seama cărora, 

precum se știe, cade modelarea comportamentelor particulare și colective. Ceea ce ia reușit 

lui S. Moscivici și celor care l-au susținut este, expresia lui M. Curelaru, ,,o dovadă 

elocventă a uriașului potential explicativ al construcției științifice centrate pe conceptul de 

reprezentare socială”. 

Etapa a şasea – intitulată Obiectele reprezentării sociale – a cuprins câteva 

investigaţii [110; 58; 86], care, pornind de la premisa că obiectele reprezentării sociale 

formează actualmente o mare diversitate (la acest fapt ne-am referit mai sus, vorbind 

despre evoluţia conceptului de reprezentare socială), au urmărit să pună în lumină 

caracteristicile definitorii ale acestora. Racordându-ne, de o manieră critică, la comentariile 

pe care le-au făcut, în decursul timpului , numeroşi specialişti din domeniu – cum ar fi       

S. Moscovici [256, p.43-44, 246-252; 260; 193, p.15-17; 257, p.47-50], G.-N. Fischer 

[236, p.118-120], J.-C. Abric [217, p.77-78], D. Jodelet [246, p.48-49], N. Roussiau şi     

C. Bonardi [266, p.57-58], P. Moliner, P. Rateau şi V. Cohen-Scali [253, p.35-37],            

I. Marková [19, p.206-207], J.-M. Seca [39, p.66-67], P. Moliner, luat aparte [251; 252, 

p.151-155], C. Flament şi M.-L. Rouquette [239] A. Neculau [27, p.9-10] sau/şi M. Curelaru 

[5, p.33-34] – şi tinând cont de rezultatele propriilor investigaţii, am ajuns la următoarele 

constatări: 

 procesul de reprezentare socială desemnează o formă de cunoaștere specifică, care, 

„acționând simultan asupra stimulului și asupra răspunsului”, leagă un subiect de un 

obiect (or, anume la aceasta ne referim, când spunem că în cazul procesului vizat 

avem de-a face, în fond, cu „un mod de a comunica cu exteriorul”, cu o „orientare în 

lumea fenomenelor și a faptelor”, cu o „articulare a personalității la contextul social”, 

cu un ,,stil de conduită orientat spre exterior” sau, în sfârșit, cu o „refacere, o 

reconstrucție a ambientului prin prisma filosofiei noastre de viață”); 

 ori de câte ori operăm cu noţiunea de „reprezentare socială”, noi, în principal, relatăm 

despre o „modelizare a unui obiect în și prin raporturi lingvistice, comportamentale și 

materiale”; 

 în spaţiul ideilor ştiinţifice, își găsesc reflectare, pentru moment, trei contribuţii 

originale cu privire la criteriile de identificare a obiectului reprezentaţional: 

■ contribuţia lui S. Moscovici, care pune accentul pe trei criterii: libertatea de 

circulație a informaţiei cu referire la obiectul reprezentării și accesul tuturor la ea, 

capacitatea obiectului reprezentării de a genera procese prin care „unele trăsături ale lui 

se accentuează, iar altele se ocultează” şi presiunea la inferență (o stare care se traduce 

prin necesitatea de a ajunge la o explicație consensualizată și la un cod comun în raport cu 

„elementele mediului social”); 

■ contribuţia lui P. Moliner, care scoate la suprafaţă cinci criterii: polimorfismul 

(obiectul reprezentării trebuie să dispună de mai multe fațete, de o anumită diversitate în 

câmpul social; or, reprezentarea obiectului urmează să capete conotații particulare/ 

coloraturi specifice determinate de respectivele particularități ale populației sau/și ale 
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mediului), raportarea la grupul social (cercetătorul trebuie să surprindă legătura existentă 

între un grup social și obiectul reprezentării; or, „reprezentările sunt construite, dezvoltate 

și purtate de grupurile sociale”), identitate și coeziune (cercetătorul trebuie să se 

încredințeze că obiectul reprezentării se află în raport cu anumite mize sociale, în mod 

special cu cele care vizează identitatea și coeziunea grupului; or, membrii unui grup tind să 

ia în considerare obiectul care îi face să-și vadă specificitatea și să se simtă solidari), 

raportarea la „altul social” (cercetătorul trebuie să constate existența unei relații strânse 

între obiect și alte instanțe sociale aflate în interacțiune reală sau imaginară cu grupul care 

produce respectiva reprezentare; or, „dacă nu ar exista un «altul social» la care grupul să se 

raporteze, reprezentarea nu ar avea sens și nici nu ar exista”) şi inexistența ortodoxiei 

(obiectul reprezentării nu trebuie să se raporteze la grupuri care se supun unor instanțe 

reglatoare sau de control; or, în cazul reprezentărilor sociale, „procesele de organizare și 

structurare decurg natural, fără presiuni sau imixtiuni externe”); 

■ contribuţia lui C. Flament și M. L. Rouquette, care se raportează la doar două 

criterii: saliența sociocognitivă și practicile sociale. Or, saliența sociocognitivă indică la 

faptul că un anume obiect poate suscita emergența curenților reprezentaționali doar atunci 

când este „înzestrat” cu funcția de concept (se are în vedere proprietatea obiectului ,,de a se 

constitui într-o abstracție, de a trimite la o clasă de obiecte, de a se înscrie într-o etichetare 

generică”) și când tot lui îi este caracteristică o prezență masivă în comunicarea socială 

(frecvența cu care el apare în circulația curentă a informației – pe dimensiunea comunicării 

interpersonale, a celei intergrupale sau a celei localizate în mass-media – trebuie să fie 

ridicată). Și în cazul practicilor sociale argumentele sunt la fel de concludente: un anume 

obiect poate provoca apariția curenților reprezentaționali doar dacă între el și activitățile de 

zi cu zi ale indivizilor sau/și grupurilor există o legătură de necontestat (în intenția de a 

stabili această legătură, cercetătorul poate pune în evidență mai multe aspecte: „absența 

sau prezența practicii, recurența practicii, modul particular de realizare a unei practici, 

precum și acțiunile subsumate planificării și materializării scopului”). 

Constatând, în partea finală a celei de-a şasea etape, că de la începutul anilor '60 și 

până în prezent s-a lucrat cu mult interes asupra aspectelor legate de problema obiectului 

reprezentării sociale, tuturor celor interesați oferindu-li-se mai multe căi de soluționare a 

acesteia, ne-am văzut în drept să afirmăm că nu tot ce există în câmpul social poate 

dezlănţui apariţia unor „teorii ale simţului comun orientate spre înţelegerea şi stăpânirea 

realităţii”. Ceea ce înseamnă că înainte de a începe un studiu în domeniul reprezentărilor 

sociale trebuie să fie stabilit, în mod obligatoriu, dacă obiectele supuse investigației nu fac 

„o ruptură între universul exterior și universul interior al individului”, corespunzând 

criteriilor avansate de S. Moscovici sau P. Moliner, C. Flament sau M. L. Rouquette. 

Etapa a şaptea – intitulată Dinamicitatea reprezentărilor sociale – a înglobat un şir 

de analize centrate pe identificarea resorturilor care marchează „ciclul de viaţă” al 

reprezentărilor sociale, determinând emergenţa, transformarea şi sucombarea lor [67; 131, 

p.47-79; 208; 69; 54; 75, p.143-160; 76; 115; 119; 70; 95; 66; 65; 97; 41; 47; 50; 48; 49; 

64; 59; 60; 61; 108; 114; 57; 77; 72; 73; 104; 117; 103; 116; 53; 63; 204; 78; 109; 62]. În 

baza rezultatelor obţinute, a devenit posibilă conturarea unui întreg spectru de construcţii 

ideatice concluzive. În mare, construcţiile avute în vedere se prezintă astfel:  

 exprimând sisteme de pre-codare a realităţii, idei-forţă, platforme socio-cognitive 

inductoare de mentalităţi şi modele comportamentele, reprezentările sociale nu apar 
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pe un loc viran. Până a deveni, expresia lui S. Moscovici şi G. Vignaux [262, p.25-

26], entităţi psihomentale argumentative susceptibile să stabilească legături, să 

amintească, să construiască imagini, să dea sens, să rezume în câteva cuvinte/ 

propoziţii un clişeu sau o etichetă, să asigure raţionalitatea discursului sau integritatea 

normativă a grupului, ele, mai întâi de toate, trebuie să dispună de obârşie, să 

dovedească că sunt producţii despre ceva preexistent, că reprezintă reflecţii despre 

conţinuturi deja elaborate. Or, de la bun început, întreaga lor existenţă este 

alimentată de valori, credinţe, norme, reguli şi practici culturale, de ritualuri, cutume 

şi stiluri comportamentale acceptate de toată sau aproape toată lumea. În plus, precum 

menţionează A. Neculau [28, p.34], nu sunt de neglijat şi anumite „zone obscure” ale 

vieţii de zi cu zi, după cum şi anumite „mărturii”, mai mult sau mai puţin discrete, ale 

individului sau grupului ; 

 întrucât originea oricărei reprezentări sociale se regăseşte fie în contextele sociale 

existente, fie în substanţa experienţelor acumulate de-a lungul timpului, este de la 

sine înţeles că abordarea „punctului de plecare” trebuie să înglobeze ecuaţii cu un 

pronunţat caracter fenomenologic. Altfel, despre fondarea câmpurilor reprezentaţio-

nale se poate vorbi la modul serios doar pornindu-se de la existenţa anumitor factori 

de influenţă şi doar luându-se în calcul efectele care sunt nemijlocit legate de prezenţa 

lor;  

 emergenţa reprezentărilor sociale antrenează două mecanisme de bază – 

obiectivarea
3
 şi ancorarea. Cunoaşterea acestora este obligatorie, întrucât nu există o 

altă cale de afla cum „prind la viaţă” şi cum se menţin „categoriile de cunoştinţe cu 

funcţionalitate socială”. În context, este imperios necesar să se ţină cont de faptul că: 

■ esenţa mecanismului de obiectivare rezidă în reducerea abstractului la concret sau 

– altfel spus – în asigurarea condiţiilor prin care indivizii sau grupurile capătă 

posibilitatea de a transforma categoriile teoretice în imagini familiare. Adaptând realitatea 

exterioară la necesităţile imediate ale indivizilor – prin simplificarea informaţiilor cu 

referire la obiectele sociale, dar şi prin reducerea complexelor de idei la complexe de 

imagini –, obiectivarea redă un proces „desfăşurat pe plan mare”, care, realizându-se 

gradual, trece prin cel puţin patru faze consecutive – asocierea (când orice informaţie care 

vine din exterior, după cum arată, bunăoară, S. Moscovici şi M. Hewstone [261, p.552-

553], se proiectează pe ceea ce este de acum format în mintea noastră şi când, invers, orice 

element din cadrul sistemului informaţional preexistent tinde să se „regăsească” in fluxul 

noilor achiziţionări de date), decontextualizarea (când produsele obţinute în cadrul fazei 

premergătoare/de asociere sunt supuse unei evaluări minuţioase axate pe criteriile 

normative acceptate în interiorul grupului), figurativizarea (când tabloul laturilor esenţiale 

ale obiectului reprezentării, obţinut în rezultatul decontextualizării, se converteşte treptat 

într-o ,,schemă figurativă”, într-un modul de vizualizări schematice (cu atribute concrete, 

clare şi reale) care întruneşte, precum relevă mai mulţi specialişti - D. Jodelet [245, p.376-

377], W. Doise şi A. Palmonari [234, p.21-22], îndeosebi – însuşirile unui patrimoniu 

comun guvernat de legile si legităţile vulgarizării ştiinţifice) şi naturalizarea/ontizarea 
4
 

                                                           
 3   În literatura de specialitate românească, pentru acest  termen mai există o variantă: obiectificare. 
4
   Adept al substituirii noţiunii de naturalizare prin cea de ontizare, S. Moscovici [261, p.555] vine să precizeze că o atare modificare 

oferă posibilitatea de a avea o viziune mai largă asupra fenomenului. Oricare cercetător, subliniază el, ar căpăta, în acest caz, 

posibilitatea de a sesiza că, ajunsă pe ultimul palier al constituirii sale, „schema figurativă” nu numai că dobândeşte trăsături naturale, 
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(când „schema figurativă” tinde să se naturalizeze sau, altfel spus, să se ontizeze, acest fapt 

însemnând articularea ei la fondul cultural existent, la universul intelectual concret al 

indivizilor sau/şi grupurilor: ceea ce era, iniţial, un lucru nefamiliar devine, acum, un bun 

public, un lucru familiar, accesibil tuturor);  

■ mecanismul de ancorare constituie expresia unui proces care, după cum afirmă      

S. Moscovici [193, p.27-28] şi adepţii săi – D. Jodelet [14, p.104], W. Doise [9, p.156-157] 

sau P. Şihirev [282, p.277], spre exemplu –, transferă ceva străin şi perturbator în sistemul 

nostru particular de categorii, comparând acest element neobişnuit cu paradigma unei 

categorii pe care o considerăm potrivită. Având o ieşire directă la termenul franţuzesc 

l’angrage (acesta semnificând fie acţiunea de a lega un sistem tehnic de un alt sistem 

tehnic sau de pământ (în vederea împiedicării deplasării sau răsturnării acestuia), fie 

acţiunea de a fixa o navă sau un corp plutitor de fundul apei cu ajutorul unei ancore) şi 

purtând, totodată, un irefutabil caracter gestaltist (pentru faptul că presupune – după cum 

spun W. Doise şi A. Palmonari [234, p. 22] – „situarea noutăţilor într-un cadru referenţial 

vechi, în scopul facilitării interpretării lor”), mecanismul ancorării le ajută indivizilor să 

racordeze informaţiile străine cunoaşterii pe care o au la ansamblul abordărilor deja 

existente, la „paradigmele unor categorii considerate potrivite”. Doar pe această cale – şi 

nu pe alta! – devine posibilă apariţia unor „imagini obişnuite” apte să se înrădăcineze în 

gândirea indivizilor, devenind, expresia lui A. Neculau, „parte integrantă a ansamblurilor 

sociocognitive”. Mulţumită mecanismului de ancorare, indivizii capătă posibilitatea ,,de a 

reţine diverse elemente ale anturajului social in anumite poziţii, puncte, coordonate 

(deosebite una de alta)”, transformându-le, cu timpul, într-o „avere particulară”. 

,,Împroprietărindu-i” pe aceştia, ancorarea contribuie la amplasarea faptelor sociale 

alarmante în grilaje conceptuale cunoscute şi agreate. Ea se impune, după cum estimează 

acelaşi A. Neculau [29, p.40-41], ca o punte prin care fiecare dintre noi poate relativ uşor 

plonja în realitate, ca o condiţie care permite depistarea şi soluţionarea unor probleme 

comune, ca un gen de inscripţie susceptibilă să ofere indivizilor sau grupurilor o orientare 

certă pentru conduitele lor sociale şi pentru interpretarea adecvată a raporturilor lor sociale. 

Esenţialmente, funcţionarea mecanismului de ancorare se produce în limitele unei matrice 

identificaţionale, a unei construcţii cu caracter de reproducere figurativă, care, articulându-

se unui sistem de gândire preexistent, latent sau manifest, clasifică, etichetează şi explică 

informaţiile noi cu ajutorul categoriilor familiare, cunoştinţelor anterioare, cuvintelor din 

limbajul cotidian. Atunci când scoate obiectele reprezentării dintr-un anonimat perturbator, 

matricea avută în vedere face dovada faptului că (a) se află sub imperiul determinantelor 

de grup (dacă caracteristicile obiectului reprezentat corespund indicatorilor psihosociali 

tipici pentru un anumit grup, atunci acestui obiect i se va atribui, cu timpul, toate calităţile 

grupului – atât cele primare, cât şi cele secundare; atât cele prezente, cât şi cele presupuse), 

(b) se înscrie în spectrul percepţiilor sociale existente (prin această însuşire, după cum 

arată S. Moscovici, ea demonstrează că depinde foarte mult de modul în care membrii 

diferitelor clase sociale se autodetermină între bogaţi şi săraci, patrioţi şi ne-patrioţi, 

exploatatori şi exploataţi), (c) dispune de un indubitabil potenţial iconic (or, ea face ca în 

desfăşurarea procesului reprezentaţional să intervină cât mai multe mostre, modele, 

                                                                                                                                                                                                     
raliindu-se fondurilor culturale şi universurilor intelectuale existente, dar obţine şi o densitate materială, un loc bine definit în ţesătura 

ontologică a conştiinţei umane. 
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prototipuri ale obiectelor sociale), (d) conţine indicatori prin care se poate stabili relativ 

uşor gradul de potrivire/ nepotrivire a caracteristicilor fenomenului reprezentat cu cele ale 

factorilor iconici implicaţi în proces (or, spun specialiştii, ea arată cât de adecvată este 

relaţia pe care o întreţinem cu lumea înconjurătoare, identificând măsura în care faptul sau 

fenomenul social reprezentat corespunde sau nu corespunde prototipului său imaginar) şi (e) 

presupune existenţa unui regim de polaritate (mecanismul de ancorare, în acest caz, este 

cuprins, după cum e şi firesc să fie, intre două stări contradictorii – una cu sens pozitiv şi alta 

cu sens negativ – ale uneia si aceleiaşi identităţi: „bine-rău”, „frumos-urât”, „progresist-

reacţionar”, „revoluţionar-stagnant ”, „ştiinţa-ideologie” etc.). 

În definitiv, dacă obiectivarea asigură “materializarea” unei abstracţii, transformarea 

unui concept eteroclit într-o construcţie ideatică familiară sau reproducerea unei noţiuni 

printr-o imagine pe larg împărtăşită, atunci ancorarea creează condiţiile necesare 

introducerii informaţiilor mai puţin obişnuite în sistemele categoriale cunoscute , modelării 

liniilor comportamentale şi elaborării formulelor de interpretare a acestora. Cu alte cuvinte, 

în timp ce primul mecanism , axându-se pe reţinerea unor elemente esenţiale dintr-un set 

noţional „multicolor”, pe formarea unor nuclee figurative apte să apropie obiectul 

cunoaşterii de subiectul cunoscător sau pe încorporarea grupajelor de imagini devenite 

apropiate în realitatea cotidiană, oferă posibilitatea de a simplifica noţiunile referitoare la o 

anumită stare de fapt şi de a descoperi calitatea iconică a unei idei sau situaţii imprecise, 

cel de-al doilea mecanism, având la bază procesele de asimilare şi de accentuare a 

contrastelor, de categorizare şi de clasificare, de notare şi de alocare de categorii şi nume, 

face ca dimensiunea „străină şi perturbatoare” să poată fi comparată cu „paradigmele 

categoriilor acceptate” în eventualitatea inserţiei ei în universul psihic al actorilor sociali 

şi,respectiv, în ansamblul relaţiilor sociale existente. 

 transformarea reprezentărilor sociale intervine atunci când apar modificări 

palpabile fie la nivelul contextului ideologic global (istorie, ideologie, climat politic şi 

socio-economic, tradiţii culturale şi religioase, mize sociale, credinţe, valori), fie la nivelul 

contextului social imediat (natura şi constrângerea situaţiei, efectele produse de situaţie), 

fie la nivelul practicilor sociale (conduite sau activităţi despre care se poate spune că sunt 

răspândite, repetabile, vizibile/recognoscibile, asumate de un număr impunător de subiecţi, 

determinate de norme colective, structurate social şi reglate contextual), fie la nivelul 

compoziţional al grupului, fie, în sfârşit, la nivelul unor combinaţii care includ toţi factorii 

la care ne-am referit sau doar o parte dintre ei. Evident, ar fi greşit să se creadă că 

reprezentările sociale se transformă de o manieră haotică. Procesul la care ne referim, după 

cum arată propria noastră experienţă, dar şi studiile unor importanţi specialişti în materie 

de psihologie socială [256, p.39-80; 193, p.24-25; 24, p.8-9; 12, p.178-179; 14, p.100-101; 

253, p. 47-48; 237; 238; 241; 243; 250, p.131-135; 31, p.300], este amplu, bine asamblat şi 

de lungă durată. De regulă, începutul desfăşurării lui coincide cu apariţia unor elemente noi 

(= idei, credinţe, obiceiuri, norme, valori, convingeri, practici comportamentale), care sunt 

situate la o distanţă semnificativă de universul nostru obişnuit şi care, concomitent, dau 

impresia că sunt şocante, extravagante, ofensive, paradoxale, grave, că pot atenta la statu 

quo-ul grupului sau că sunt pe măsură să simbolizeze schimbările produse fie la nivel de 

contexte, fie la nivel de practici, fie la nivel de organizare şi structurare a grupului (or, 

indivizii îşi pot remodela mentalitatea doar atunci când cad sub dominaţia unor stranietăţi 

situaţionale care fac inutil apelul la mecanismele de apărare psihologică – cum ar fi 
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înlăturarea, intelectualizarea, retracţia, raţionalizarea ori denegarea – şi care, în acelaşi 

timp, se dovedesc a fi într-o disonanţă considerabilă cu aranjamentele cognitive de 

moment). Mai departe, ca urmare a impactului produs de elementele noi, în desfăşurarea 

procesului de transformare a reprezentărilor sociale intervin încă cinci faze: (i) modificarea 

circumstanţelor externe (adică a împejurărilor care, după cum relevă C. Flament, au 

atribuţie la toate evenimentele exterioare reprezentării şi care, în acelaşi timp, o vizează la 

modul cel mai direct), (ii) apariţia noilor practici şi creşterea frecvenţei acestora, (iii) 

activare a schemelor cognitive care prescriu practicile sociale nou-apărute (ajunsă la 

acest moment, reprezentarea este dominată de structuri condiţionale sau – în alţi termeni – 

de prescriptori condiţionali care optează pentru un fel de a fi corespunzător tendinţelor 

comportamentale de ultimă oră ), (iiii) reorganizarea câmpului reprezentaţional existent 

(presat din toate direcţiile, acesta se conformează noilor circumstanţe externe şi/sau noilor 

practici comportamentale; constituţia lui, la acest moment, este de aşa natură încât permite 

integrarea experienţelor care mai ieri păreau neverosimile sau inadmisibile, suportă 

antagonismele apărute în cadrul grupului şi acceptă netradiţionalul în defavoarea 

tradiţionalului şi (iiiii) intrarea definitivă a elementelor noi în miezul reprezentării şi 

formarea, pe acest fundal, a unei noi viziuni, a unui nou concept cu referire la oameni şi 

evenimente. Este de remarcat faptul că fazele avute în vedere se vor încheia cu succes doar 

dacă situaţiile în care îşi fac apariţia elementele noi sau – mai larg – modificările apărute la 

nivel de contexte, practici sau grupuri vor fi percepute ca ireversibile (or, este strict necesar 

ca elementele nou – apărute să provoace senzaţia unei rupturi definitive cu stările 

existenţiale existente; în caz contrar, dacă apariţia acestora va fi percepută ca temporară 

şi/sau episodică, atunci câmpurile reprezentaţionale aşa şi nu vor intra în regimul unor 

transformări structurale veritabile (lor fiindu-le „atinse”, în cel mai bun caz, zonele mai 

puţin importante, fapt care va atrage după sine nişte variaţii lipsite de importantă) şi doar 

dacă actorii sociali afectaţi de transformare să manifeste interes faţă de ea (or, nu-ţi poţi 

schimba viziunea asupra lumii, dacă nu eşti predispus să faci acest lucru, dacă nu manifeşti 

un interes câtuşi de mic pentru ceea ce ţi se întâmplă în prezent sau ar putea să ţi se 

întâmple pe viitor; orice implicare, în acest caz, nu poate fi decât una multivalentă, ea 

cuprinzând cel puţin trei dimensiuni operaţionale – identificarea personală, valorizarea 

noilor realităţi şi percepţia posibilităţilor de acţiune); 

 sucombarea reprezentărilor sociale, după cum am constatat, examinând cu atenţie 

numeroase surse de specialitate [193, p. 22-23; 37, p.149-158; 234, p.85-88; 241, p.97-

100; 32; 137, p.68-71; 237; 238; 251; 231; 230; 232], redă o stare de fapt care confirmă, o 

dată în plus, justeţea cuvintelor cuprinse în versetul 54 (cântul 33) din Purgatoriul lui 

Dante Alighieri: Il vivere e un correre alla morte. Şi în cazul ,,grilelor de lectură a 

realităţii”, ca şi în toate celelalte cazuri care vizează existenţa zilnică a cuiva sau a ceva, 

devine absolut evident că viaţa, realmente, e limitată şi că, mai devreme sau mai târziu, ea 

ajunge să cadă sub imperiul clipei terminale. Redând un lucru firesc, exitus-ul 

reprezentaţional nu vine, evident, de la sine, ci în rezultatul implicării unor anumiţi factori. 

Datele pe care le-am acumulat arată că, la concret, este vorba despre instaurarea unei 

ordini evenimenţiale în care, pe de o parte, grupul (purtătorul,depozitarul şi propagatorul 

reprezentărilor) nu mai este „cel de adineaori” (şi-a schimbat substanţial compoziţia, 

istoria lui nu se mai conjugă cu obiectul reprezentării, s-a izolat de restul lumii, nu vede în 

obiectul reprezentării nicio valoare de miză socială, a devenit expresia unui sistem ortodox 
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care, fiind dotat cu instanţe de control şi reglare, are ca punct de referinţă supremaţia unui 

anumit construct doctrinar, a unei anumite dogme sau credinţe ) şi în care, pe de altă parte, 

obiectul reprezentării rămâne fără o acoperire informaţională adecvată, îşi suspendă 

calitatea de exponent al unei anumite clase de obiecte (ceea ce înseamnă că nu mai este în 

stare să întrunească însuşirile unui obiect polimorf, adică a unui obiect care poate regrupa 

şi direcţiona mai multe obiecte) şi îşi pierde calitatea de a fi pe potriva aspiraţiilor existente 

în grup (ajungând să înregistreze o valoare de interes extrem de scăzută sau chiar o lipsă 

totală de interes). Indubitabil, dispariţia unor reprezentări sociale constituie o premisă 

pentru apariţia altor reprezentări sociale. Or, în lumina istoriei şi a antropologiei, entităţile 

vizate demonstrează cu prisosinţă că dispun, expresia lui S. Moscovici, „de o viaţă proprie, 

comunicând unele cu altele, opunându-se şi schimbându-se armonios, dispărând numai 

pentru a re-apărea în noi veşminte”. 

Etapa a opta – intitulată Structura reprezentărilor sociale – a antrenat o suită de 

analize [131, p.54-57; 91, p.122-125; 75, p.155-159,195-196; 124; 52; 42; 51; 127; 56; 

113; 102; 128, p.110-128] care au avut ca scop determinarea organizării interne a 

„grilajelor de decodare şi interpretare a cotidianului”. Eforturile pe care le-am depus au 

condus la concluzia că genul vizat de organizare trebuie abordat din cel puţin trei 

perspective. Prima perspectivă, pe care am înregistrat-o în rezultatul examinării lucrărilor 

lui S. Moscovici şi J.-C. Abric, P. Moliner şi P. Vergès, C. Flament şi M. L. Rouquette,   

C. Guimelli şi P.H. Chombart de Lauwe, N. Roussiau şi C. Bonardi, J.-M. Seca şi               

I. Markovà, A. Neculau şi M. Curelaru, A. Donţov şi T. Emelianova, ţine de ideea potrivit 

căreia orice reprezentare socială dispune de un nucleu central
5
, care se află în deplină 

corespundere cu sistemul de valori la care se raportează individul sau grupul și care 

reflectă, drept consecinţă, cadrul normativ existent. Esenţialmente, nucleul la care facem 

trimitere înfăţişează elementul de bază/fundamental al unei „scheme figurative” 

naturalizate/ontizate (la această construcţie ne-am referit în rândurile de mai sus, descriind 

ultima fază a procesului de emergenţă reprezentaţională). Îndeplinind trei funcţii de bază – 

generativă (prin care se „creează și se transformă” celelalte elemente ale reprezentării), 

organizatorică (prin care toate elementele reprezentării sunt unificate şi consolidate) și 

stabilizatoate (prin care este asigurată durabilitatea şi rezistența în timp a reprezentării) şi 

având patru proprietăţi principale (valoare simbolică, asociativitate, proeminenţă, 

conexitate) –, el poate fi recunoscut atât după nişte criterii de ordin cantitativ (or, din punct 

de vedere cantitativ, nucleele centrale redau tipul de constructe psihomentale care apar de 

cele mai multe ori în discursurile subiecţilor), cât şi după nişte criterii de ordin calitativ (or, 

din punct de vedere calitativ, nucleele centrale redau tipul de constructe psihomentale care 

apar în varianta unor credințe, stereotipuri sau atitudini puternic marcate, a unor viziuni cu 

caracter moral sau a unor judecăţi de valoare). Prin felul său de a fi, nucleul central face 

dovada faptului că este puternic ancorat în memoria colectivă şi istoria grupului 

(conservând amintirile, evenimentele marcante, reflecțiile identitare, adică tot ce asigură 

persistența în timp a colectivității ), că este eminamente consensual (exprimând genul de 

                                                           
5
  În literatura de specialitate, ansamblul elementelor situate în centrul unei reprezentări sociale este redat de multe ori  şi prin alte 

îmbinări de cuvinte - noduri statice (P.H. Chombart de Lauwe), noduri centrale (J.-C. Abric), sisteme centrale (N. Roussiau, C. 

Bonardi, C. Flament), noduri organizatoare (J.B. Grize, P. Verges, A. Silem), noduri structural latente (A.S. de Rosa) sau/şi  

noduri tari (G. Mugny, F. Curagati). Întrucât a spune  nucleu central înseamnă, mai întâi de toate, a nu scăpa din vedere 

intenţia (dar şi meritele !) celor care au pus bazele teoriei structurale a reprezentărilor sociale, vom prefera să  punem în 

circuitul terminologic al prezentei lucrări  anume această îmbinare de cuvinte, şi nu alta.   
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construcție mentală care cuprinde o cunoaștere comună, larg împărtășită de membrii unui 

grup), că este coerent (neafișând contradicții, antagonisme sau opoziții), rigid (manifestând 

stabilitate și rezistență la schimbare) și în mare măsură insensibil la contextul imediat 

(opunându-se cu tărie schimbărilor din mediul social și cel natural). În lipsa lui, ar fi 

imposibil de efectuat studiul comparativ al diferitelor tipuri de reprezentări. Or, pentru ca 

două reprezentări să fie diferite, ele trebuie să fie organizate în jurul a două nuclee 

centrale diferite. Cea de-a doua perspectivă, pe care am extras-o din studiile semnate de  

S. Moscovici şi J.-C. Abric, M. Bromberg şi A. Clémence, P. Moliner şi P. Vergès,          

C. Flament şi M.-L. Rouquette, C. Guimelli şi A.M. Mamontoff, N. Roussiau şi C. Bonardi, 

J.-M. Seca şi I. Markovà, A. Neculau şi M. Curelaru, A. Donţov şi T. Emelianova,          

M. Ciupasova şi E. Iakimova, acreditează ideea cu privire la existenţa unui sistem periferic 

sau, altfel spus, a unui ansamblu de elemente marginale care reflectă partea cea mai labilă 

a reprezentării sociale şi care, spre deosebire de nucleul central, suportă eterogenitatea 

grupului, face faţă contradicţiilor, este sensibil la contextul imediat. În fond, elementele 

sistemului periferic constituie expresia unor construcții psihomentale care, aflându-se sub 

imperiul înţelesurilor degajate de nucleele centrale, oferă reprezentării posibilitatea de-a 

decripta varii ipostaze contextuale. Situându-se între nucleul central şi contextul social 

imediat, elementele avute în vedere marchează detaliile, scot în lumină secundarul, creează 

ambianţele situaționale particulare. De vreme ce constituie expresia concentrată a 

informaţiilor reţinute, selecţionate si interpretate, precum si a judecăţilor elaborate cu 

referire la un anume obiect social, elementele periferice dau naştere aşa-numitul efect de 

,,paraşoc” (= protejează corpul central al reprezentării în faţa constrângerilor externe, 

menţinându-i integritatea). Mai mult, fiind suple și extrem de receptive, ele pot contribui la 

apariţia unor scheme stranii, prin care, în situațiile de criză (provocate de apariția unor 

elemente contextuale străine/neobișnuite), se aplanează contradicțiile și se tolerează 

antagonismele. Astfel stând lucrurile, elementele periferice îndeplinesc – de zi cu zi – o 

funcţie de concretizare (exprimând prezentul, experienţa de viaţă a subiecţilor, 

caracteristicile situaţiei), una de reglare – adaptare (asigurând conformarea sistemului 

central la constrângerile şi caracteristicile situaţiei concrete cu care se confruntă indivizii) 

şi una de elaborare a opticilor interpretative individualizate (integrând istoria particulară a 

subiectului, statutul lui în cadrul grupului, experienţele personale ale acestuia). Prin aceste 

funcţii, după cum afirmă mai mulţi specialişti – J.-C. Abric, de exemplu – sistemul 

periferic vine să înfăţişeze un mecanism defensiv, o forţă capabilă să protejeze semnificaţia 

palierului central, o pârghie aptă să pună mereu în discuţie cauza „nucleului central”. 

Aşadar, în timp ce elementele centrale, dispunând de cea mai înaltă cotă în diagramele de 

frecvenţă, exprimă credințe, stereotipuri, norme sau/şi atitudini puternic marcate, cele 

periferice redau ilustrări, exemple, variaţiuni sau chiar opoziţii – pe anumite segmente – 

între mai multe răspunsuri la aceeaşi problemă. Recurgând la o apreciere de ansamblu a 

sistemului central şi a celui periferic, J.- C. Abric menţionează că existenţa atât a unuia, cât 

şi a celuilalt permite să se înţeleagă o caracteristică esenţială a reprezentărilor sociale, 

caracteristică ce ar părea, la prima vedere, contradictorie: aceste reprezentări sunt, în 

acelaşi timp, stabile si dinamice, rigide şi suple. Stabile şi rigide pentru că sunt determinate 

de un nucleu central puternic ancorat în sistemul de valori ale grupului. Dinamice şi suple 

deoarece asimilează modulările individuale ale membrilor grupului, istoria vieții lor, 

statutul în cadrul grupului, fanteziile, ambițiile, aspirațiile personale. În sfârşit, cea de-a 
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treia perspectivă, pe care am identificat-o în urma cercetării minuţioase a contribuţiilor pe 

care le-au adus, de-a lungul timpului, S. Moscovici şi D. Jodelet, C. Guimelli şi                 

J.-C. Deschamps, C. Flament şi J.-C. Abric, M. Curelaru şi F. Botoşineanu, pune în 

valoare ideea referitoare la „zonele mute” ale reprezentărilor sociale sau – mai exact – la 

existenţa unor „subansambluri de credinţe sau cogniţii care nu sunt exprimate spontan de 

subiecţi în condiţii obișnuite din cauza presiunilor normative exercitate asupra lor”. 

Neputând fi dezvăluite prin intermediul metodelor clasice de culegere a datelor, elementele 

constituante ale zonelor nominalizate acoperă convingerea intimă a individului. Puternic 

ancorate în substraturile obscure ale actului ontogenetic, ele sunt ceea ce ,,este interzis” 

sau – în alți termeni – ceea ce semnifică ,,un punct de vedere minoritar opus curentului 

atitudinal majoritar”. Într-un asemenea caz, noi, de fapt, asistăm la „mascarea” unor 

anumite porțiuni ale spaţiului reprezentaţional (the masking effect), a unor porțiuni care 

oglindesc eminamente poziţia reală a subiectului faţă de obiectul reprezentării. În 

principiu, existenţa ,,zonelor mute” confirmă, o dată în plus, că nucleul central al 

reprezentării sociale, pe lângă multe alte caracteristici distincte, mai deține şi calitatea de 

sediu al unor constructe psihomentale care pot fi „adormite”.
. 
Or, aşa cum menţionează    

J.-C. Abric, fiecare din aceste zone, concentrând în sine energii ideatice inexprimabile, 

capătă individualitate „în raport cu subansamblul elementelor care sunt „adormite” pentru 

că nu sunt activate”. „Infiltrarea” zonelor mute în componenţa nucleelor centrale ale 

reprezentărilor sociale se produce de o manieră selectivă. Cu alte cuvinte, zonele vizate nu 

sunt proprii tuturor „categoriilor de cunoştinţe cu funcţionalitate socială”, ci doar unei 

anumite părţi a acestora. A acelei părţi care, potrivit specialiştilor nominalizaţi mai sus, se 

centrează pe obiecte sociale sensibile, adică pe nişte realităţi (fapte, fenomene etc.) care 

integrează în spaţiul reprezentaţional cogniţii, opinii, atitudini, mituri şi credinţe 

„susceptibile de a pune în discuţie valorile morale sau normele existenţiale valorizate de 

grupul de apartenenţă al subiectului”. Purtând însemnele unor constructe psihomentale de 

extracție contra-normativă, pe care, din considerente de securitate personală, individul se 

străduieşte să nu le aducă în atenţia celorlalţi, zonele mute fac dovada faptului că 

reprezentările din care provin nu sunt o proprietate exclusivă a grupului. În fond, existenţa 

unor asemenea zone indică „la importanţa individului ca fiinţă gânditoare şi parte activă a 

vieţii sociale”. Este absolut evident că, prin felul în care se manifestă, ele „(…) ne apar ca 

fiind puternic individualizate, exprimând convingerile subiectului ca parte componentă a 

grupului, dar care păstrează în forul său interior şi o opinie proprie în legătură cu obiectul 

reprezentării, opinie pe care nu o poate face publică pentru a nu intra în conflict cu normele 

grupului sau pentru a nu contrazice flagrant o serie de norme general valabile (drepturile 

omului, dreptul la libera circulaţie, discriminarea rasială etc.)”. Testantibus actis, atenţia cu 

care este abordată zona mută a reprezentării sociale nu este deloc întâmplătoare. Pe de o 

parte, ea indică la faptul că asistăm la o evidentă revigorare a cercetărilor care iau în vizor 

problematica „grilelor de lectură a realităţii”. Pe de altă parte, aceeaşi atenţie face dovada 

faptului că a apărut, în sfârşit, o pistă investigaţională prin care pot fi scoase în relief 

elementele ascunse ale grilelor vizate, elemente care nu pot constitui obiectul metodelor 

clasice de culegere a datelor experimentale. Importanţa profilării tuturor acestor elemente 

este cu atât mai mare cu cât ele, expresia lui F. Botoşineanu, „sunt legate în special de 

anumite „obiecte sociale sensibile”, care nu ar fi putut fi cunoscute în profunzime în alte 

condiţii şi cu alte ocazii”. 
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În cadrul cele de-a noua etape – intitulate Analiza structurală a reprezentărilor 

sociale – ne-am centrat pe scoaterea în relief a acelor principii, etape şi tehnici 

investigaţionale care, fiind puse în practică, pot determina pătrunderea în adâncul „grilajelor 

de decodare şi interpretare a cotidianului”. Recurgând, pentru început, la o examinare 

detaliată a mai multor surse de specialitate – printre acestea regăsindu-se cele semnate de     

S. Moscovici şi F. Buschini, J.-C. Abric şi W. Doise, C. Flament şi A.S. de Rosa, R. Farr şi 

P. Vergès, P. Moliner şi V. Cohen-Scali, A. Degenne şi G. Le Boudec, C. Guimelli,            

J.-C. Deschamps, M.-L. Rouquette şi P. Rateau, Y. Aissani, C. Bonardi şi B. Guelfucci,      

K. Cates şi D. Messick, A. Neculau şi M. Curelaru, D.I. Dascălu şi T. Sima, I. Radu şi        

F. Botoşineanu –, am ajuns, în cele din urmă, la o serie de observaţii şi constatări [55; 45; 

46; 81; 80; 79; 82; 85; 84; 83; 56; 113; 44; 128, p.128-212; 111], care, în viziunea noastră, 

sunt în măsură să aducă clarificările necesare. În mare, observaţiile şi constatările la care 

ne referim arată astfel: 

 angajându-ne în procesul de analiză structurală a reprezentărilor sociale, va trebui să 

ţinem cont de faptul că ele posedă un anumit conţinut. Incluzând cogniţii care au 

ieşire la diverse aspecte ale realității şi care, concomitent, sunt împărtăşite de toţi sau 

aproape toţi membrii unei populaţii date, conținutul avut în vedere constituie expresia 

concentrată a ceea ce poate fi definit prin sintagma câmp ideatic plurivalent: 

informaţii, imagini, opinii, atitudini, credinţe, valori, elemente ideologice şi culturale 

configurate după principiul de coerenţă. Mai mult, el indică la capacitatea acestora 

din urmă de a fi, expresia lui W. Doise, resorturi organizatoare ale diferenţelor între 

luările de poziţie individuală. Ştiind din ce sunt alcătuite reprezentările sociale putem 

identifica relativ uşor punctele de referinţă comune în raport cu care indivizii îşi 

determină coordonatele de poziţionare; 

 pe lângă conţinut, orice reprezentare socială, indiferent de locul sau perioada de timp 

în care se manifestă, dispune şi de o structură internă centrată pe doi piloni 

consistenți – nucleul central şi sistemul periferic; 

 este imperios să se aibă în vedere că, în ultimul timp, formula compozițională a 

reprezentărilor sociale apare adeseori într-o variantă care include un segment calitativ 

nou – ,,zonele mute”; 

 plecând de la premisa că analiza structurală a oricărei reprezentări sociale are drept 

scop căutarea componentelor esenţiale ale acesteia şi ţinând cont de faptul că 

teoria reprezentărilor sociale este diferită de tradiţia psihologiei sociale prin aceea 

că nu privilegiază niciun tip de metode – inclusiv pe cele de factură experimentală 

–, este neapărat necesar să se meargă pe ideea potrivit căreia orice studiu consacrat 

„sistemelor de interpretare a realităţii” trebuie să parcurgă patru etape 

consecutive, fiecăreia revenindu-i o anumită semnificaţie şi un anumit temei 

raţional: 

■ prima etapă = delimitarea conţinutului reprezentării;  

■ a doua etapă = identificarea nucleului central şi a organizării reprezentării;  

■ a treia etapă = controlul centralităţii elementelor reprezentării; 

■ a patra etapă = decelarea „zonelor mute” ale reprezentării.  

 în strictă conformitate cu logica procesului de analiză structurală a reprezentărilor 

sociale, fiecăreia dintre cele patru etape îi corespunde un anumit număr de tehnici 
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investigaţionale speciale. Tabloul general al acestui tip de corespundere se prezintă în 

felul următor: 

 
Etape Tehnici speciale 

 

 

 

 

 

prima etapă 

(delimitarea 

conţinutului 

reprezentării) 

 

 evocarea liberă (instrument de cunoaştere ştiinţifică,care, înglobând două faze distincte 

– asocierea liberă și ierarhizarea –, oferă posibilitatea de a pătrunde relativ ușor în 

ansamblul elementelor constitutive ale reprezentării sociale, în zona nucleului central şi 

în cea a sistemului periferic). 

 harta asociativă (tehnică de examinare psihosociologică susceptibilă să suprime 

dezavantajele simplei asociații libere de termeni (a manierei superficiale de interpretare 

a semnificației termenilor asociați , cu precădere), în scopul eficientizării procesului de 

analiză structurală a reprezentărilor sociale (conținuturile evidențiate apar într-o variantă 

mai nuanțată, devine posibilă conturarea structurii câmpurilor semantice, apare 

posibilitatea profilării cuvintelor cu rol de articulare a sensurilor etc.). 

 reţeaua de asociaţii (instrument investigaţional care înlătură, ca și harta asociativă, 

neajunsurile simplei asociații de termini, ajungând să înfăţişeze ,,o mediere interesantă 

între metoda calitativă și tehnica cantitativă”, cu o implicare redusă a specialistului-

psiholog (doar la etapa inițială a investigației) şi cu posibilităţi mai largi pe dimensiunea 

evaluării atitudinii subiectului față de fiecare termen asociat și a semnificației 

importanței pe care acesta o acordă termenilor neutri asociați). 

 chestionarul de caracterizare (tehnică de investigare psihosociologică care face apel la 

„marele teme de fundamentare a reprezentării” în vederea delimitării ulterioare atât a 

conţinutului unei reprezentări sociale , cât şi a formulei de organizare a acesteia 

(elemente centrale + elemente periferice). 

 

 

a doua etapă 
(identificarea nucleului 

central şi a 

organizării) 

 analiza de similitudine (metodă de cercetare prin intermediul căreia sunt identificate 

structura reprezentării sociale, muchiile/lanţurile de muchii care leagă componentele 

unei astfel de reprezentări şi modul în care toate aceste componente sunt amplasate 

spaţial). 

 schemele cognitive de bază (instrument investigaţional care face posibilă cunoaşterea 

şi evaluarea raporturilor pe care le întreţin elementele constitutive ale unei reprezentări 

sociale prin antrenarea unei matrice de 28 de conectori binari şi unul nul grupaţi în cinci 

scheme cognitive de bază (lexic, vecinătate, compoziţie, practică, atribuire). 

 N.B.: la această etapă, pot fi antrenate, din nou, evocările libere sau/şi chestionarele de 

caracterizare. 

 

 

a treia etapă 
(controlul centralităţii 

elementelor 

reprezentării) 

 inducţia prin scenariu ambiguu (procedură experimentală care asigură verificarea 

nucleului central al unei reprezentării sociale prin prezentarea unor descrieri confuze ale 

acestuia (în funcție de caz, descrierile pot să coincidă sau să nu coincidă cu obiectul 

reprezentării) și evaluarea ulterioară a diferențelor înregistrate în cazul acestor descrieri). 

 punerea în discuţie a nucleului central (procedură experimentală care asigură 

verificarea elementelor din cadrul nucleului central al unei reprezentării sociale prin 

contestarea existenței acestora (dacă elementul supus contestării este cu adevărat central, 

reprezentarea nu mai este recunoscută ca atare; și invers, dacă elementul supus 

contestării este periferic, și nu central, reprezentarea este recunoscută ca atare). 

 abordarea prototipic-categorială (procedură investigaţională care rezidă în realizarea 

unei congruențe între frecvența de apariție și rangul mediu de apariție/rangul mediu de 

importanţă ale elementelor din structura unei reprezentări sociale (congruența avută în 

vedere se poate obţine fie în mod tradiţional - prin calculul coeficientului de corelație 

Spearman -, fie pe o cale mai puţin obişnuită – prin intermediul unei abordări tabelare 

constituite din cinci faze distincte - culegerea datelor, calculul indicatorilor de 

frecvență și rang mediu, crearea tabelului, lectura tabelului, crearea categoriilor). 

 N.B.: la această etapă, pot fi utilizate şi schemele cognitive de bază. 

 

 

a patra etapă 

(decelarea ,, zonelor 

 substituţia (instrument investigațional de extracție empirică care face posibilă 

identificarea ,,zonelor mute” ale reprezentărilor sociale prin îndemnarea subiectului să 

răspundă la întrebările unei anchete aşa cum ar face-o o altă persoană, și nu el 

(persoana de referinţă trebuind, în principiu, să aparţină grupului din care face parte și 
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mute” ale 

reprezentării) 

 

 

subiectul în cauză, cu precizarea că dimensiunile acestui grup sunt/trebuie să fie pe 

potriva gradului de extindere a cercetării). 

 decontextualizarea normativă (procedură experimentală care asigură decelarea 

,,zonelor mute” ale reprezentărilor sociale în baza manipulării identităţii destinatarului 

(prin destinatar avându-se în vedere persoana celui care primeşte răspunsurile 

subiecţilor într-o anchetă). 

 

Atât etapele, cât şi tehnicile de investigaţie la care ne-am referit, dispun de suportul 

teoretic necesar, sunt esenţiale şi de neocolit în plan practic. Respectarea cu stricteţe a 

principiilor care stau la baza lor și a consecutivității în care ele trebuie să-și facă apariția 

garantează în deplinătate valoarea analizelor care s-au întreprins sau care urmează a fi 

întreprinse. 

 

Capitolul 4. Liderii ca obiect al reprezentărilor sociale 

Ţinând cont de raţionamentele pe care le-am prezentat ceva mai înainte, caracterizând 

cea de-a şasea etapă a demersului epistemologic centrat pe identificarea caracteristicilor 

definitorii ale fenomenului de reprezentare socială, ne-am propus să stabilim, în 

continuare, dacă liderii, ca expresie a unor „forțe susceptibile să mobilizeze, organizeze și 

ghideze orice tip de societate”, fie ea democratică și pluralistă sau totalitară și despotică, 

pot fi luați drept obiect al fenomenului avut în vedere. În studiile pe care le-am întreprins 

[87; 89; 96; 88; 107, p.192-202], ne-am condus, cu preponderenţă, de criteriile conţinute în 

modelul identificaţional al lui P. Moliner, acestuia din urmă revenindu-i, după cum s-a 

remarcat nu o singură dată, cea mai mare „arie de cuprindere” şi cea mai ridicată frecvență 

de apariție în sursele de specialitate. 

Pentru început, întrebându-ne dacă liderii, indiferent de spaţiul în care se produc, sunt 

la fel (= identici, complet asemănători), ne-am văzut obligaţi să constatăm că ei se înscriu 

într-un autentic spectrum of diversity. Or, în realitate, tipul de actori sociali la care ne 

referim îşi face apariţia în varii combinaţii şi sub diferite forme. Ar fi eronat să spunem că 

există o singură specie de lideri, că profilul lor se impune prin unele şi aceleaşi 

caracteristici definitorii, iar liniile comportamental pe care le afişează se supun unora şi 

aceloraşi principii. După cum ne-am convins nu o singură dată, fiind iniţiaţi – cu bună 

intenţie ori din întâmplare – în modul de viaţa a tot felul de grupuri, colectivităţi sau 

organizaţii -, ei pot fi charismatici (caracterizându-se prin capacitatea de a „atinge profund, 

prin graţia ce o evocă, inimile şi spiritele celor cu care contactează”) sau situaţionali 

(demonstrând că ,,pot întreprinde acţiuni de organizare şi coordonare pe potriva 

caracteristicilor specifice ale împrejurărilor în care se află”), tranzacţionali (dovedind că 

„pot incita la activităţi recurgând cu măiestrie la recompense contingente şi la o ţinută 

managerială de excepţie”) sau reformatori (aşezând la vedere „exemple de moralitate 

demne de urmat” şi demonstrând necontenit că „pot condiţiona schimbări majore în modul 

de activitate şi cel de a fi al oamenilor”), formali (fiind numiţi ori aleşi) sau informali 

(având un statut neoficial, nescris), aventurieri (fiind „oameni energici, cu voinţă tare, dar 

de moment”) sau ctitori (întruchipând „persoane capabile să exercite, graţie unei voinţe 

durabile, un impact benefic asupra celor din jur”), autoritari (distingându-se prin „tendinţa 

de a concentra în mâinile lor procedura de luare a deciziilor şi modalităţile de transpunere a 

acestora în realitate”) sau democraţi (oferind celor din jur „şansa de a se ralia proceselor de 

proiectare, luare şi implementare a deciziilor”), permisivi (lăsând ca organizarea şi 
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coordonarea proceselor cu caracter social „să se desfăşoare de la sine”) sau birocraţi 

(având obiceiul să „aplice legile şi regulamentele numai în litera lor, fără preocuparea de a 

le înţelege subtextul”), oportunişti (demonstrând o evidentă înclinaţie spre „luarea unor 

atitudini lipsite de principialitate”) sau utopişti (acceptând în mod prioritar „idei, planuri 

sau proiecte care fac abstracţie de condiţiile obiective existente”), altruişti (arătând că le 

place să fie „implicaţi integral în problemele coechipierilor”) sau dezertori (fiind “extrem 

de evazivi în asumarea responsabilităţilor”), oscilanţi (preferând să ia decizii „numai în 

temeiul unor evenimente recente, evitând soluţionarea problemelor pe termen lung”) sau 

populişti (manifestând un interes special pentru „problemele legate de menţinerea armoniei 

relaţionale”, în detrimentul ,,interesului pentru sarcini şi rezultate”), secătuiţi (cu o 

„preocupare scăzută pentru oameni şi problemele acestora”) sau demagogi (orientaţi spre 

„asigurarea unei concordanţe optime între natura impulsivă a celor din preajmă şi 

interesele subtile ale luptei pentru putere”). Arătându-se lumii în variante dintre cele mai 

diferite, liderii, fără îndoială, formează un obiect eminamente polimorf, adică un obiect 

care corespunde cu plenitudine „unei clase de obiecte” sau care, în virtutea energiilor 

deţinute, „poate regrupa mai multe obiecte”.  

Având claritate în legătură cu prima condiţie înaintată de P. Moliner (= „obiectul 

reprezentării trebuie să fie polimorf, dispunând de mai multe faţete în cadrul câmpului 

social”), ne-am propus, mai apoi, să stabilim dacă în cazul liderilor este valabilă şi cea de-a 

doua condiţie – „existenţa grupului social”. Conform acestei condiţii, vom reaminti, 

„cercetătorul trebuie să surprindă legătura existentă între grupul social şi obiectul 

reprezentării”. Obiectul reprezentării poate interveni direct în geneza grupului, „participând 

la structurarea şi la construirea identităţii lui”, sau poate interveni în activitatea grupului deja 

constituit. Oricum, indiferent de felul în care se manifestă, obiectul urmează să aibă „în 

spatele său” un grup, de a cărui prezenţă depinde întreaga-i perspectivă existenţială, 

inclusiv perspectiva ancorării în spaţiul reprezentaţional. 

Să dispună liderii de un asemenea suport? Răspunsul, în viziunea noastră, nu poate fi 

decât unul afirmativ. De argumentele necesare putem da uşor de tot, deschizând, la 

întâmplare, oricare dintre cărţile consacrate actorilor sociali avuţi în vedere şi relaţiilor pe 

care ei le întreţin cu lumea din jur (la nivel de grupuri, organizaţii sau mulţimi). Iată doar 

câteva exemple: 

 G. Le Bon: „de îndată ce s-au reunit într-un număr de fiinţe vii, fie că este vorba de o 

turmă de animale sau de o mulţime de oameni, gloata se plasează din instinct sub 

autoritatea unui şef, adică a unui conducător”, a cărui „voinţă este nucleul în jurul 

căruia se formează şi se identifică opiniile”; „mulţimea este o turmă care nu s-ar 

putea lipsi de un stăpân”; „în fiecare sferă socială, de la cea mai înaltă la cea mai 

joasă, de îndată ce omul nu mai este izolat, cade neîntârziat sub influenţa unui 

conducător care le serveşte de călăuză” [16, p.77,79]; 

 J. Ortega y Gasset: „într-o bună rânduială a lucrurilor publice, masa este cea care nu 

acţionează prin sine însăşi, ea venind pe lume ca să fie condusă, influenţată, 

reprezentată, organizată (de către oamenii de elită – n.n.), chiar când scopul propus 

este să înceteze să mai fie masă sau când cel puţin aspiră la aşa ceva” [33, p.136]; 

 S. Freud: „un exemplu care ne vorbeşte despre valoarea eternă a inegalităţii înnăscute 

şi de nezdruncinat a oamenilor este tendinţa lor de a se împărţi în două categorii: lideri 
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şi susţinători; aceştia din urmă compun marea majoritate şi au nevoie de o autoritate 

care să ia deciziile în locul lor şi căreia i se supun fără restricţii” [158, p.212]; 

 S. Moscovici: „de fiecare dată când oamenii sunt adunaţi împreună ei se identifică cu 

o persoană care-i scoate din singurătate şi căreia îi consacră o admiraţie totală”; 

„adevărul este că, pentru majoritatea oamenilor, există o plăcere irezistibilă inerentă 

obedienţei, credulităţii, încrederii quasi-amoroase faţă de un şef admirat”, ceea ce 

însemană că „ar fi zădarnic să vorbim despre ascensiunea către o societate fără zei 

sau stăpâni, căci, clipă de clipă, ei renasc în mijlocul nostru” [22, p.96,100]; 

 A. Neculau: „liderul şi grupul constituie două aspecte ale aceleiaşi realităţi aflate în 

raporturi de determinare reciprocă; liderul nu poate fi gândit în absenţa grupului 

concret (plasat într-o situaţie dată), grupul cu greu poate fi închipuit – într-o activitate 

concretă – fără o forţă activatoare, fără un coordonator al acţiunilor” [25, p.165]. 

Deţinând statutul de „persoane care îşi exercită la maximum influenţa, orientând şi 

coordonând activitatea altora”, liderii, conform datelor pe care le-am obţinut examinând 

numeroase surse de specialitate, se înscriu perfect nu doar în condiţia polimorfismului sau 

în cea a raportării la grup, ci şi în condiţiile care vizează motivele reprezentării, 

raportarea la un „altul social” sau inexistenţa ortodoxiei. 

Într-adevăr, ce anume motivează elaborarea unei reprezentări cu referire la lideri? 

Care sunt factorii care fac posibilă „asamblarea, apoi transmiterea şi perenizarea” acesteia? 

Ar fi, evident, eronat să nu recunoaştem că într-un asemenea context contează extrem de 

mult dorinţa firească a grupului de a-şi asigura menţinerea propriei identităţi. La fel, s-ar 

cuveni să luăm în calcul şi faptul că în orice împrejurare grupul tinde să-şi păstreze spiritul 

de unitate, dezvoltând discursuri consensuale în legătură cu obiectele pe care le întâlneşte 

în calea sa. Or, în ambele cazuri, când contează menţinerea identităţii de grup şi când este 

important să nu se facă abstracţie de păstrarea coeziunii de grup, emergenţa unei 

reprezentări sociale cu referire la lideri ar însemna, ad finem, că respectivul grup există cu 

adevărat (având în frunte nişte personaje care pot formula obiective majore şi strategii de 

realizare a acestora), că el dispune de resursele necesare supravieţuirii şi că tot el, 

„minimalizând opoziţiile şi diferenţele”, poate, relativ uşor, să se „reunească în jurul unor 

puncte consensuale”, a unei viziuni pe deplin împărtăşite. Faptul că tendinţa grupului de a-

şi menţine identitatea şi coeziunea internă este intim legată de prezenţa liderilor a fost 

remarcat nu o singură dată în literatura de specialitate. Pentru confirmare, aducem câteva 

exemple: 

 G. Le Bon: „în mulţimile umane, conducătorul joacă un rol considerabil, voinţa sa 

fiind nucleul în jurul căruia se formează şi se identifică opiniile comune. Dacă, ca 

urmare a unui accident oarecare, conducătorul dispare şi nu este imediat înlocuit, 

mulţimea redevine o colectivitate lipsită de coeziune şi de rezistenţă” [16, p.77,79]; 

 A. Neculau: „pentru a putea conduce, liderul trebuie să-şi cunoască subalternii, să 

ştie ce vor aceştia. Trebuie să ştie, de pildă, cât de intensă este nevoia lor de libertate 

de acţiune. Apoi, dacă subalternii sunt interesaţi în problema grupului, cât o simt de 

importantă, dacă se identifică, deci, cu scopurile colective, dacă se aşteaptă să 

participe la luarea deciziilor” [25, p.177]; 

 S. Moscovici: „adeziunea faţă de un lider provine din faptul că acesta propune 

mulţimilor, în termeni simpli şi coloraţi, un răspuns pentru întrebările lor, dă un nume 
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propriului lor anonimat; nu din raţionament sau din calcul, ci dintr-o profundă 

intuiţie, mulţimile se agaţă de lider ca de un adevăr absolut, ofrandă a unei lumi noi, 

promisiune pentru o viaţă nouă” [22, p.101]; 

 N. Sillamy: „liderii se definesc nu atât prin calităţile lor personale, cât prin rolul lor 

social, ei fiind aceia care dau ansamblului coeziunea necesară pentru realizarea 

scopului general” [40, p.180]; 

 Ph. Paraire: „liderul înseamnă mai mult decât propria sa persoană: este o necesitate a 

grupului, o structură de comunicare supradimensionată prin sarcina pe care o 

societate i-o atribuie; în cadrul acestei reţele de eforturi, liderul urmează să adapteze 

grupul la dificultăţile momentului, să-i sintetizeze obiectivele şi să-i definească 

mijloacele; impunând deprinderea normelor, liderul structurează, organizează, 

canalizează, reglementează” [34, p.12-13]. 

Afirmând că grupurile elaborează reprezentări cu referire la lideri în intenţia de a-şi 

asigura menţinerea identităţii şi coeziunii interne, este imperios necesar să precizăm că 

noţiunea de miză nu poate fi înţeleasă decât dacă se ţine cont de relaţiile pe care 

respectivele grupuri le întreţin cu alte grupuri. Cum comentează, bunăoară, P. Moliner 

expresia „obiectul de reprezentare are valoare de miză socială”? Potrivit lui [251, p.12], 

„(…) a spune că obiectul de reprezentare are valoare de miză socială înseamnă a plasa 

acest obiect în centrul unei interacţiuni sociale”. Mai mult decât atât, dacă ,, stăpânirea 

obiectului corespunde unei mize”, aceasta se întâmplă deoarece el, obiectul, consună 

perfect cu o necesitate care „nu îşi află justificare decât în interacţiunea grupului cu alte 

grupuri”. Raliindu-ne raţionamentelor emise de P. Moliner, putem să afirmăm următoarele: 

mizele care stau la baza elaborării reprezentărilor cu referire la lideri (miza de coeziune + 

miza identitară) redau tipul de ,,fapte scontate” care exprimă raporturile existente între 

grupul din care emerg respectivele reprezentări şi alte grupuri, reale sau imaginare, 

numeroase sau mai puţin numeroase. Esenţialmente, valoarea reprezentaţională a 

obiectului „liderii” se bazează pe inserţia acestuia într-o impunătoare dinamică socială. 

Astfel, şi în cazul liderilor, asistăm la o „reprezentare a ceva, produsă de către cineva în 

raport cu altcineva”. 

Cercetările pe care le-am întreprins cu scopul validării liderilor în calitate de obiect al 

reprezentării sociale au mai arătat că, în cazul lor, nu trebuie să existe, la nivel de societate, 

o instanță de control sau un mecanism de reglare prin care, de zi cu zi, s-ar impune un 

punct de vedere anume, o ideologie intenționat direcționată sau un sistem interpretativ 

părtinitor cu referire la ,,cum le este chipul şi datoria”. Întrebându-se, cu ceva timp în 

urmă, dacă se poate vorbi de o reprezentare socială a naturii la membrii activi ai mișcărilor 

ecologiste sau dacă se poate spune că o comunitate de medici confruntată cu apariția bolii 

SIDA este în stare să dezvolte o reprezentare socială cu privire la acest fenomen,                

P. Moliner a răspuns că este puțin probabil. Argumentul pe care-l invocă, cu această 

ocazie. cunoscutul psihosociolog francez arată astfel: ambele grupuri reunesc „experți”. 

Chiar dacă ecologiștii și medicii au, ca toți ceilalți membri ai societății, experiențe 

personale, opinii și prejudecăți, toate aceste ansambluri de elemente cerebrale nu au avut 

oricum timpul să se ,,autonomizeze în una sau mai multe reprezentări sociale”. Motivul, 

conform eminentului cercetător francez, rezidă în intervenția unor ,,instanțe de control și 

de reglare” prin care s-a impus „nu o reprezentare a naturii pentru ecologi sau a bolii SIDA 

pentru medici, ci o ideologie în cazul celor dintâi și un sistem științific de interpretare la 
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ceilalți”. Această injoncțiune denotă o „voință netă de omogenizare a conduitelor 

individuale”, amintind că ele nu trebuie în niciun caz să depășească cadrul precis al 

„codului deontologic al profesiei” sau cel al „paradigmelor care vizează natura”. Vólens-

nólens, ne aflăm în fața unui „sistem ortodox”, a unui sistem care exprimă, în termenii lui 

J. P. Deconchy, „ansamblul dispozitivelor sociale și psihosociale apte să regleze activitatea 

subiectului ortodox în grupul ortodox” („subiectul ortodox” fiind cel care „acceptă și cere 

ca gândirea și conduitele sale să fie reglate de către grup”, iar „grupul ortodox” – cel care 

„integrează în doctrina sa motivația sistemelor de reglare pe care le stabileşte”). Să 

constituie liderii categoria de actori sociali care „acceptă și cer ca gândirea și conduitele lor 

să fie controlate şi reglate de către grupuri”? Sau, în alți termeni, să fie adevărată afirmația 

conform căreia în societatea de astăzi există sisteme de control și de reglare, care, fiind 

deliberat focusate pe lideri, blochează apariția reprezentărilor cu referire la aceștia, 

substituindu-le cu varii elaborări de extracție ideologică sau postulate cu caracter științific? 

Nu, evident. Or, chiar dacă admitem că pe alocuri (partide, sindicate, structuri academice 

centrate pe studiul sistematic al leadership-ului etc.) există „consilii de ordine” care se 

impun printr-o „voință netă de omogenizare a conduitelor individuale”, accentuând mereu 

că aceste conduite „nu trebuie în niciun fel să depășească cadrul precis al codurilor 

deontologice existente”, liderii, oricum, vor constitui, în majoritatea absolută a cazurilor, 

acel obiect care va suscita inevitabil emergența unei sau mai multor reprezentări sociale. 

De ce, bunăoară, există o reprezentare a banilor la medici (fapt demonstrat, la 1992, de către 

P. Vergès)? Sau o reprezentare a psihanalizei la membrii partidului comunist (fapt 

demonstrat, încă la 1961, de către S. Moscovici)? Fiindcă, după cum relevă P. Moliner, 

respectivele ,,sisteme ortodoxe” nu au fost vreodată organizate în funcție de bani (în primul 

caz) sau în funcție de psihanaliză (în cel de-al doilea caz). Să existe, aşadar, o reprezentare a 

liderilor la scriitori, vânători, pescari, deținuți, studenți, pictori, actori sau persoanele de 

vârsta a treia? La șomeri, vânzători, contabili, bibliotecari sau taximetriști? Suntem 

predispuși să credem că da. Raționamentul? Ca și în cazul reprezentării banilor la medici sau 

în cel al reprezentării psihanalizei la membrii partidului comunist, în mediul tuturor acestor 

categorii de actori sociali nu există o „specializare a autorității” în raport cu cei care 

„mobilizează, organizează și conduc activitățile grupurilor înspre fixarea și atingerea unor 

scopuri concrete”. Altfel spus, atât în cazul scriitorilor sau vânătorilor, deținuților sau 

actorilor, bibliotecarilor sau taximetriștilor, cât și în multe alte cazuri (la categoriile sociale 

amintite mai sus i-am mai putea adăuga , spre exemplu, pe adolescenți sau chelneri, 

silvicultori sau drumari, pedagogi sau psihologi) viața de zi cu zi nu este „strâmtorată” de 

existența unor instanțe create cu scopul declarat/oficial de a exercita atribuții de 

supraveghere pe segmentul reprezentării liderilor, ceea ce înseamnă că, de fapt, tipul vizat de 

reprezentare se înscrie în logica unei proces evolutiv firesc, cu etape, finalităţi și „fără 

presiuni sau imixtiuni venite din exterior”. 

Rezumând, ne vedem în drept să specificăm că liderii pot fi validați fără nicio rezervă 

în calitate de obiect al reprezentărilor sociale. Argumentul de bază rezidă în faptul că lor, 

prin felul în care îşi fac apariţia şi îşi fundamentează strategiile comportamentale, le este 

dat să corespundă întru totul criteriilor de recunoaștere a ceea ce poate suscita emergența 

unor „viziuni comune asupra lumii” sau a unor „principii generatoare de luări de poziție”. 

Or, mai întâi de toate, liderii „apar în societate sub diferite forme”. Apoi, tot ei fac dovada 

faptului că au întotdeauna de partea sa un grup social care „poate construi, dezvolta și 
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purta o reprezentare socială cu referire la ei” și care, afișând un asemenea gen de 

atașament, își asigură de facto „menținerea identității și coeziunii interne”. Și, în sfârșit, cu 

aceiași lideri „ne aflăm în fața unei reprezentări sociale”, deoarece lor le este caracteristic 

să întrețină în deplină măsură „relații strânse cu alte instanțe sociale aflate în interacțiune 

cu grupul din care face parte” și, totodată, să nu se afle sub dominația unor „instanțe 

reglatoare sau de control care le-ar interzice să existe în conștiința celorlalți”. 

 

Capitolul 5. Liderii în dinamica reprezentării sociale. Paradigme empirice 

Având certitudinea că liderii redau un obiect autentic/omologat al procesului de 

reprezentare socială şi că acest proces, fiind puternic ancorat în contextele şi practicile 

existente, se prezintă, sub aspect structural, în varianta mai multor elemente constitutive 

(conţinut, nuclee centrale, sisteme periferice şi, după caz, „zone mute”), am recurs, în cele 

din urmă, la un studiu empiric complex susceptibil să pună în lumină dinamicitatea 

procesului de reprezentare socială a liderilor [91, p.97-177; 75, p.173-240; 90; 283; 124; 

94; 45; 71; 105; 93; 107, p.136-144]. 

Profilul conjectural al studiului. La baza demersului au stat următoarele supoziţii: 

 dinamicitatea procesului de reprezentare socială a liderilor devine evidentă şi se 

manifestă în toată plinătatea ei în cazul în care acest proces acoperă două sau mai 

multe grupuri cu profiluri identificaţionale/compoziţionale diferite;  

 există minimum două reprezentări sociale diferite ale liderilor, la un acelaşi moment, 

în cadrul unei populaţii date, cu condiţia necesară şi suficientă ca această populaţie să 

fie formată din două sau mai multe grupuri care se disting, cel puţin, în baza unui 

singur criteriu psihosocial; 

 dacă experienţele comune indivizilor care fac parte din diferite grupuri, ca şi inserţiile 

lor specifice într-un ansamblu de raporturi sociale împărtăşite, fac din aceştia 

purtătorii unora şi aceloraşi reprezentări sociale cu referire la lideri, atunci în lipsa 

unor asemenea experienţe şi a unor asemenea inserţii aceiaşi indivizi fac dovada 

faptului că sunt purtătorii diferitelor reprezentări sociale cu referire la lideri; 

 dinamicitatea şi caracterul procesului de reprezentare socială a liderilor: 

(a)  se fundamentează pe structurile supraordonate thêmata, care, purtând însemnele 

unui „format epistemic prestabilit”, oferă clarificările necesare, asigurând 

încorporarea elementelor necunoscute în cadre perceptiv-interpretative mai mult 

sau mai puţin familiare; 

(b)  se află sub imperiul factorilor nexus, a unor noduri afectiv prelogice de largă 

răspândire care, pentru început, anticipă apariția unui asemenea tip de reprezentare 

şi care, mai apoi, devin complementari nucleelor centrale conţinute în el;  

(c)  depind în totalitate de sistemele de valori care formează mediul sociologic al 

momentului și al grupului, miza luptelor (pentru supremația unui anumit stil de 

receptare și interpretare a liderilor) decurgând esenţialmente din așezarea 

ierarhică a acestor valori, și nu din simpla lor afișare „în spațiu și timp”; 

(d)  pot fi abordate dintr-o perspectivă care prevede că modul de circulaţie a valorilor 

în mediul sociologic al momentului și al grupului este nemijlocit legat de 

satisfacerea nevoilor, iar liderii, prin felul lor de a fi, se situează, în fond, pe un 

continuum care separă şi, totodată, leagă autoritarismul de liberalism; 
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 pornind de la premisă că modul în care circulă valorile este nemijlocit legat de 

satisfacerea nevoilor, iar liderii, prin felul lor de a fi, se situează, în fond, pe un 

continuum care separă şi, totodată, leagă autoritarismul de liberalism, putem admite 

că între natura procesului de reprezentare socială a liderilor și profilul axiologic al 

grupului în mediul căruia se produce acest proces se instituie o legătură organică: 

(a)  dacă plexus-ul ierarhiei orientărilor valorice ale grupului
6
 este dominat, la un 

anumit moment, de aserțiuni care redau predilecții pentru autoconservare, 

securitate sau/și siguranță, atunci reprezentările membrilor acestui grup asupra 

liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nucleu central, majoritatea 

elementelor constitutive ale căruia exprimă însușirile unor favoriți ai puterii de tip 

autoritar; 

                                                           
6
  Ca și orice alte ierarhii, cele la care s-a recurs în studiile desfăşurate de către noi au înfățișat relații între superior și 

inferior, sisteme de priorități, clasificări ale unor entități în raport cu importanța ce le-a fost acordată. Purtând un 

caracter interacționist, și nu unul liniar, ele, evident, s-au axat pe ordinea verticală a dominantelor. În această ordine, 

credem, se pot distinge trei importante segmente formative : partea de sus (= zona plexus), partea de mijloc și partea de 

jos. În partea de sus (= zona plexus), începutul căreia coincide cu vârful aranjamentului ierarhic, evoluarea rangului 

orientării valorice decurge astfel încât se ajunge la o cotă numerică, care semnifică, vorbind la figurat, parcurgerea unei 

treimi de drum în descendență de la clasamentul superior la cel inferior. În mod similar, partea de mijloc, urmând după 

cea de sus, redă spațiul, în limitele căruia evoluarea rangului orientării valorice ajunge până la o cotă numerică ce 

simbolizează  parcurgerea a două treimi din drumul ce duce  de la clasamentul superior la cel inferior, iar partea de jos, 

urmând după cea din mijloc, redă spațiul în limitele căruia evoluarea rangului orientării valorice ajunge până la o cotă 

numerică ce indică la parcurgerea întregii distanțe  dintre punctele extremale ale ordinii ierarhice. 

De ce zona plexus ? Cum poate fi explicată includerea acestei sintagme în eşafodajul conceptual al studiului ? 

Provenind din verbul latinesc  plectere (= a împleti), cuvântul plexus este utilizat, iniţial, în domeniul anatomiei şi în 

cel al medicinei pentru a desemna o reţea de nervi sau de vase constituită prin intermediul anastomozelor şi situată în 

diverse puncte ale organismului uman (la nivelul sistemului gastric sau al celui renal, spre exemplu). În mod special, 

adeseori, este evidenţiat plexus-ul solar, o „regiune situată în partea de sus a abdomenului unde se află nervii care îl 

excită ”. Acest tip de plexus, spun specialiştii, simbolizează un „soare interior” sau – mai exact – centrul energetic al 

corpului uman. Or, prin mijlocirea lui, este activată diafragma – o cupolă fibroasă care, fiind amplasată între torace şi 

abdomen, se miscă în ritm cu respiraţia, în sus şi în jos, de circa 20.000 ori pe zi, şi care, în virtutea faptului că 

reprezintă un piston sui generis, ţine restul organelor în stare de tonus.  Cu timpul, cuvântul plexus se regăseşte nu doar 

în tratatele de anatomie sau în cele care vizau medicina, ci şi în alte sfere ale activităţii umane.  În acest sens, scritori 

sunt, pare-se, primii care manifestă interes faţă de el, punându-i în valoare capacitatea de a simboliza regiuni cu 

aşezare superioară în care se regăsesc nervi cu putere de excitare. Pentru a oferi un exemplu de rigoare, vom aminti 

că Plexus este denumirea celui de-al doilea roman din trilogia Răstignirea trandafirie, scrisă de H.Miller pe parcursul a 

mai bine de zece ani (o trilogie interzisă în SUA şi publicată la Paris între 1949 şi 1960). Ce l-a determinat pe vestitul 

romancier  american – despre care se spune că este cel mai cultivat dintre scriitorii generaţiei pe care a reprezentat-o, că 

a dat un nou sens genului literar,  că  s-a impus în calitate de un admirator fervent al vieţii în toate aspectele ei sau că a 

avut un talent de povestitor inegalabil – să se pronunţe în favoare unei asemenea denumiri? Din câte ştim, el s-a condus  

de următorul raţionament:  semnificaţiile  termenului plexus sunt de aşa natură, încât doar în baza lor se poate ajunge la 

o prezentare aprofundată a unei societăţi dezmembrate din punct de vedere moral (în roman, vom reaminti, este 

descries New Yorkul dinaintea izbucnirii Primului Război Mondial) sau – altfel spus – la cea mai amplă descriere a 

valorilor care pot înfluenţa în mod hotărâtor lupta pentru supravieţuire. Mai mult decât un roman, Plexus, după cum 

consideră mai mulţi specialişti în materie de critică literară, este confesiunea unui personaj fascinant care ia forma unei 

avalanşe de emoţii, idei, viziuni şi coşmaruri cu referire la om şi locul său precar în societatea secolului XX. Ideea de 

valori supreme este cea care-l interesează pe H. Miller cu deosebire. Ce-i poate salva pe oamenii din zilele noastre care 

„nu mai simt mare lucru, comportându-se ca nişte automate – mănâncă, dorm, se joacă, muncesc şi chiar fac sex într-un 

mod mecanic, ca reflex al „haosului nostru interior”?  Dragostea, bineînţeles. Acea stare care este singurul lucru 

susceptibil să se manifeste ca un magnet, unind elemente existenţiale cu caracter opus. Din aceleaşi considerente, H. 

Miller aruncă în perplexitate spiritele conforme: „niciun grăunte de făţărnicie nu trebuie admis, chiar dacă în destule 

ocazii bunul-simţ este scuza temeinică pentru laşităţi şi complezenţe”. Sensurile pe care le comportă termenul plexus – 

de o regiune cu aşezare superioară în care se regăsesc nervii  cu putere de excitare, în anatomie şi medicină,  sau de  o 

împletire a valorilor supreme care pot înfluenţa în mod hotărâtor lupta pentru supravieţuire, în creaţia literară – ne 

oferă posibilitatea să-i atribuim  acestuia şi un înţeles psihosociologic, în sensul evidenţierii capacităţii lui de a zugrăvi  

partea de sus a ierarhiei orientărilor  valorice constituite  în cadrul unui grup. În viziunea noastră, această parte a 

irarhiei orientărilor valorice s-ar putea numi zona plexus sau – mai simplu - plexus. 
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(b)  dacă plexus-ul ierarhiei orientărilor valorice ale grupului este dominat, la un 

anumit moment, de aserțiuni care redau predilecții pentru apartenență sau/și 

dragoste, stimă sau/și apreciere, atunci reprezentările membrilor acestui grup 

asupra liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nucleu central, 

majoritatea elementelor constitutive ale căruia exprimă însușirile unor favoriți ai 

puterii de tip democrat;  

(c)  dacă plexus-ul ierarhiei orientărilor valorice ale grupului este dominat, la un 

anumit moment, de aserțiuni care redau predilecții pentru cunoaștere, frumos, 

dezvoltare sau/şi autorealizare, atunci reprezentările membrilor acestui grup 

asupra liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nucleu central, 

majoritatea elementelor constitutive ale căruia exprimă însușirile unor favoriți ai 

puterii de tip liberal sau liberal-democrat; 

(d)  dacă plexus-ul ierarhiei orientărilor valorice ale grupului cuprinde , la un anumit 

moment, aserțiuni care redau, în egală sau aproape în egală măsură, predilecții 

pentru toate sau aproape toate tipurile de nevoi, atunci reprezentările membrilor 

acestui grup asupra liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui 

nucleu central care, prin profilul său compoziţional, nu acordă prioritate unui 

anumit tip de lideri, punându-i pe toţi în condiţii egale sau aproape egale. 

 indiferent de natura grupului și felul în care sunt ierarhizate valorile pe care acesta le 

împărtășește, este puțin probabil ca în structura reprezentărilor sociale cu referire la 

liderii preferați să se regăsească elemente mascate, caracteristice ,,zonelor mute”; 

 variind, de la un grup la altul, în funcţie de cum se prezintă plexus-urile respectivelor 

ierarhii axiologice, reprezentările sociale cu privire la lideri fac dovada faptului că 

sunt muabile, fiind, de fiecare dată, în deplină armonie cu ,,preferinţele care definesc 

principalele orientări ale celor care alcătuiesc grupul”.  

Natura, etapele şi eşantioanele studiului. Studiul a luat forma unei cercetări 

empirico-psihosociologice de tip orizontal centrate pe eşantioane succesive independente. 

Întreaga lui desfăşurarea a cuprins trei etape de bază: lunile februarie – aprilie ale anului 

1998 (prima etapă), lunile septembrie-noiembrie ale anului 2008 (a doua etapă) şi lunile 

februarie-aprilie ale anului 2017 (a treia etapă). În cadrul fiecărei etape, au fost antrenate 

câte patru eşantioane. Eşantioanele anului1998, fiind edificate în mod dirijat, prin 

procedeul de cote, s-au redus la un lot compus din 358 de studenţi, un lot compus din 375 

de adolescenţi, un lot compus din 259 de persoane încarcerate (deţinuţi) şi un lot compus 

din 388 de persoane de vârstă pensionară. În ceilalţi ani, la cea de-a doua şi a treia etapă, 

eşantioanele au fost de extracţie non-probabilistică aleatoare (tipul vizat de eşantioane este 

utilizat, precum este bine ştiut, atunci când subiecţii din populaţiile luate în vizor 

corespund criteriilor de disponibilitate, voluntariat şi reprezentativitate
7
). Eşantioanele 

anului 2008, bunăoară, au cuprins un lot compus din 198 de studenţi, un lot compus din 

197 de adolescenţi, un lot compus din 179 de persoane internate în mediul spitalicesc şi un 

lot compus din 188 de persoane de vârstă pensionară. În ceea ce se referă la eşantioanele 

anului 2017, acestea s-au redus la un lot compus din 184 de studenţi, un lot compus din 

191 de adolescenţi, un lot compus din 173 de persoane internate în mediul spitalicesc şi un 
                                                           
7  În vederea asigurării gradului necesar de reprezentativitate, am obţinut o serie de informaţii suplimentare despre 

populaţia din care a fost extras eşantionul respectiv. Or, este ştiut că datele obţinute pe un eşantion selectat întâmplător 

sunt false atât timp cât nu există informaţii adiţionale certe cu referire la populaţia generală. 
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lot compus din 185 de persoane de vârstă pensionară. Referindu-ne, pe scurt, la 

eşantioanele vizate, vom remarca, pentru început, că ele au redat, pe toată durata studiului 

empiric, comunităţi apte să producă reprezentări referitoare la lideri. Insistând asupra 

acestui fapt, noi pornim de la aceea că şi studenţii, şi pensionarii, şi deţinuţii, şi persoanele 

spitalizate, şi, în sfârşit, adolescenţii, justificând – în variante diferite – valoarea de miză 

socială a liderilor, nu au decât să vadă în ei un factor care le conferă, la fiece pas, 

specificitate şi un simţ al solidarităţii. Or, anume acum se şi constituie fundalul pe care 

apar, în mod inevitabil, reprezentările sociale cu referire la favoriţii puterii. În plus, de la 

începutul şi până la sfârşitul studiului, nici o populaţie n-a fost supusă influenţelor din 

partea unor instanţe de control sau/şi reglare. Altfel spus, toate eşantioanele, au corespuns, 

pe tot parcursul interacţiunii cu ele, cerinţelor despre care P. Moliner spune că sunt 

hotărâtoare în momentul în care trebuie de stabilit dacă un obiect oarecare este sau nu este 

în stare să suscite, într-un grup dat, emergenţa unei reprezentări sociale.  

Proceduri şi rezultate. De la început, pentru a putea pune baza unor ierarhizări de 

conformaţie axiologică, a fost alcătuită o listă în care s-au regăsit 13 valori şi 35 de 

indicatori cu referire la modul de operaţionalizare a acestora (procedura de selectare a 

valorilor s-a produs cu luarea în considerare a tipurilor de predilecţii prezente în profilul 

conjectural al cercetării). În continuare, ţinându-se cont de indicatorii înregistraţi, s-a 

recurs la elaborarea un Inventar de reflecţii valorice (IRV), care a servit, de fiecare dată, 

drept sursă de obţinere a datelor cu privire felul în care membrii fiecărui eşantion apreciază 

sensul vieţii umane. Pe întreg parcursul alcătuirii Inventarului, s-a urmărit ca itemii lui să 

corespundă cunoscutului sistem de recomandări al lui C.A. Moser
8
 şi, concomitent, să fie 

adaptaţi condiţiilor în care membrii respectivelor eşantioane îşi duc de zi ci zi existenţa. În 

plus, s-a urmărit ca răspunsurile la aceşti itemi să poată fi încadrate într-un sistem scalar cu 

şapte grade de intensitate (1 = lipsă totală de importanţă; 2 = importanţă foarte mică;          

3 = importanţă mică; 4 = importanţă medie; 5 = importanţă mare; 6 = importanţă foarte 

mare; 7 = importanţă totală)
9
.  

Aplicarea IRV-ului, atât la prima, cât şi la cea de-a doua şi a treia etapă a cercetării, s-

a produs prin mijlocirea a două tehnici – a administrării colective şi a autoadministrării. 

Cea dintâi tehnică a fost prezentă la studenţi şi adolescenţi, iar cea de-a doua – la 

pensionari, deţinuţi şi persoanele spitalizare. Este de remarcat faptul că în cazul studenţilor 

şi adolescenţilor durata medie de completare a unui Inventar a fost de 10–15 minute 

(conform regulilor existente, operatorii – care au supravegheat sălile pe toată durata 

                                                           
8
  Expus, pentru prima dată, în Survey methods in social investigation (1958), pe timpurile când C.A. Moser era profesor 

de statistică socială la Universitatea din Londra, sistemul vizat prevede că o anumită anchetă poate fi considerată 

eficientă în cazul în care: (a) nu conţine itemi irelevanţi obiectivelor ei; (b) nu conţine itemi ambigui (= sursa 

răspunsurilor necomparabile); (c) nu conţine itemi care sugerează răspunsuri (= sursa răspunsurilor distorsionate);      

(d) nu conţine itemi vagi (= sursa răspunsurilor difuze); (e) conţine itemi formulaţi într-un limbaj pe înţelesul tuturor; 

(f) nu conţine itemi cu caracter jenant (= sursa răspunsurilor incorecte sau/şi non-răspunsurilor); (g) nu conţine itemi de 

tip ipotetic sau tendenţios (= sursa indicatorilor nesiguri ai comportamentului viitor sau/şi a unor răspunsuri sugerate) și 

(h) conţine mai multe tipuri de itemi: factologici (referitori la anumite fapte concrete), motivaţionali (referitori la 

motivele ce-1 fac pe respondent să construiască realitatea într-un anume mod), tipologici (meniţi să ofere posibilitatea 

de a grupa răspunsurile în concordanţă cu categoriile respondenţilor – muncitori, ţărani, intelectuali etc). 
9  Racordând răspunsurile la un sistem scalar cu şapte grade de intensitate, am acordat prioritate punctului de vedere 

potrivit căruia acest sistem constituie ,,o sursă sigură de obţinere a unei reflecţii veridice şi destul de nuanţate a 

situaţiilor existente”. Un procedeu efectiv de ordonare a felului de a opina al indivizilor, răspunsurile scalate cu şapte 

grade de intensitate au fost utilizate nu numai în cazul IRV-ului. După cum vom vedea mai jos, ele şi-au găsit 

întrebuinţare şi pe alte paliere ale cercetării noastre. 
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„extemporalului” – nu au trebuit să intervină cu explicaţii sau să răspundă la întrebări). În 

ceea ce-i priveşte pe deţinuţi, pensionari şi pe subiecţii internaţi în mediul spitalicesc, care 

au fost antrenaţi, precum am menţionat deja, în tehnica autoadministrării, lor li s-au oferit 

24 de ore. În acest răstimp, ei s-au aflat în contact direct cu formularul, notându-şi în voie 

răspunsurile. În scopul evitării non-răspunsurilor, s-a urmărit ca la momentul completării 

IRV-ului indivizii supuşi investigaţiei să fie: (a) prezenţi în locurile asupra cărora s-a 

convenit în prealabil (domiciliu, serviciu, săli de studii etc.); (b) predispuşi să coopereze cu 

operatorii; (c) trataţi în mod diferenţiat (mai ales, în cazurile în care ei s-au dovedit a fi 

purtătorii unor anumite infirmităţi). Dată fiind existenţa unor posibilităţi materiale limitate, 

în programul de aplicaţie al IRV-ului n-a intrat nici confruntarea răspunsurilor cu 

documentele oficiale (de exemplu, în privinţa vârstei declarate cu arhiva Oficiului de stare 

civilă), nici verificarea coerenţei răspunsurilor (precum e ştiut, aceasta se face cerând 

aceeaşi informaţie în două sau mai multe modalităţi) şi nici procedura re-chestionării/ 

controlului de calitate (se presupune că răspunsurile primite la controlul de calitate sunt 

mai demne de încredere decât răspunsurile iniţiale). Recunoscând că din motive obiective 

nu s-a făcut o detectare extrem de riguroasă a erorilor de răspuns – brute şi nete –, ne 

vedem obligaţi să constatăm că şi în cazul IRV-ului n-a putut fi omisă tradiţionala „doză 

de aproximaţie”.  

Întrucât parametrii compoziţionali ai eşantioanelor cercetării a variat de la caz la caz, 

datele de identificare ale IRV-ului a apărut în varianta unui bloc operaţional constituit din 

cinci compartimente distincte – un compartiment dedicat studenţilor (vârstă, sex, formă de 

studii, profil de studii, etnie), un compartiment dedicat deţinuţilor (vârstă, sex, studii, stare 

civilă, etnie), un compartiment dedicat pensionarilor (vârstă, sex, prezenţă în câmpul muncii, 

studii, etnie), un compartiment dedicat persoanelor spitalizate (vârstă, sex, studii, stare civilă, 

etnie) şi un compartiment dedicat adolescenţilor (vârstă, sex, tipul de şcoală, reuşită şcolară, 

etnie). Atunci când a venit momentul precizării datelor de identificare, subiecţii anchetaţi au 

fost rugaţi să apeleze la compartimentul ce corespundea grupului lor de apartenenţă. 

Concomitent, lor li s-a atras atenţia asupra confidenţialităţii răspunsurilor/informaţiilor 

oferite. Fiind în întregime precodificat, IRV-ul a ocupat 7 pagini şi a fost uşor de mânuit. 

Ultima pagină a fost rezervată eventualelor observaţii ale respondenţilor. 

Aplicat tuturor eşantioanelor (în anul 1998, vom reaminti, ele s-au redus la studenţi, 

pensionari, deţinuţi şi adolescenţi, iar în anii de mai apoi – 2008 şi, respectiv, 2017 – ele au 

fost constituite din studenţi, pensionari, persoane spitalizate şi adolescenţi), IRV-ul a 

permis obţinerea unor rezultate care denotă că, în fond: 

(i)  studenţii generează o ierarhizare valorică, în plexus-ul căreia numărul afirmaţiilor 

care pot servi drept expresie a meta-nevoilor (să-ţi poţi realiza din plin cunoştinţele şi 

priceperile, să te perfecţionezi mereu, sa ai studii înalte, să posezi câteva limbi 

străine, să ai simţul frumosului, să fii pasionat de artă, să fii creativ, să poţi crea 

lucruri frumoase, să te poţi cunoaşte pe tine însuţi etc.) îl întrece pe cel al afirmaţiilor 

care pot servi drept expresie a celorlalte tipuri de nevoi (să iubeşti şi să fii iubit, să 

faci parte dintr-o familie bună, să fii apreciat de către cei din jur, să ştii că eşti 

acceptat de către cei di jur, să nu suferi de nicio boală, să dispui de un loc în care te-

ai putea retrage în caz de pericol etc.);  

(ii) deţinuţii generează o ierarhizare valorică, în plexus-ul căreia numărul afirmaţiilor care 

pot servi drept expresie a nevoilor de apartenenţă, dragoste, stimă şi apreciere (să ştii 
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că eşti acceptat de către cei din jur, să iubeşti şi să fii iubit, să faci parte dintr-o 

familie bună, să ai amici devotaţi, să fii apreciat de către cei din jur etc.) îl întrece pe 

cel al afirmaţiilor care pot servi drept expresie a celorlalte tipuri de nevoi (să ai bani 

cu care să-ţi poţi cumpăra tot ce vrei, să dispui de un status social înalt, să nu suferi 

de nicio boală, să ai relaţii cordiale cu superiorii etc.);  

(iii)  pensionarii/persoanele vârstnice generează o ierarhizare valorică, în plexus-ul căreia 

numărul afirmaţiilor care pot servi drept expresie a nevoilor de autoconservare, 

securitate şi siguranţă (să nu suferi de nicio boală, să te încadrezi într-un regim 

alimentar optim, să te simţi protejat moral şi psihologic, să te simţi protejat de 

violenţă, să dispui de un loc în care te-ai putea retrage în caz de pericol, să ai bani 

cu care să-ţi poţi cumpăra tot ce vrei etc.) îl întrece pe cel al afirmaţiilor care pot 

servi drept expresie a celorlalte tipuri de nevoi (să-ţi poţi realiza din plin cunoştinţele 

şi priceperile, să ştii că eşti acceptat de către cei din jur, să nu fumezi etc.);  
(iv)  persoanele spitalizate generează o ierarhizare valorică, în plexus-ul căreia numărul 

afirmaţiilor care pot servi drept expresie a nevoilor de afectivitate, apartenenţă, 

afiliere, dragoste, stimă şi apreciere (să fii în bună înţelegere cu toată lumea, să 

iubeşti şi să fii iubit, să faci parte dintr-o familie bună, să ai amici devotaţi, să ştii că 

eşti acceptat de către cei din jur, să fii apreciat de către cei din jur, să ai relaţii 

cordiale cu superiorii etc.) îl întrece pe cel al afirmaţiilor care pot servi drept expresie 

a celorlalte tipuri de nevoi (să te poţi cunoaşte pe tine însuţi, să nu suferi de nicio 

boală, să-ţi poţi reface, la timp, condiţiile fizice şi psihice etc.); 

(v)  adolescenţii generează o ierarhizare valorică, în plexus-ul căreia nu se face resimţită 

dominarea unui anumit gen de predilecţii: din cele 18 afirmaţii 6 pot fi atribuite 

şirului nevoilor fiziologice, de siguranţă şi securitate (să nu suferi de nicio boală, să 

întreţii regulat relaţii sexuale, să dispui de un loc în care te-ai putea retrage în caz de 

pericol etc.), 6 – şirului nevoilor sociale şi de iubire (să iubeşti şi să fii iubit, să fii în 

bună înţelegere cu toată lumea, să ştii că eşti acceptat de către cei din jur etc.) şi 6 – 

şirului nevoilor de cunoaştere, frumos şi autorealizare (să ai studii înalte, să posezi 

câteva limbi străine, să te poţi cunoaşte pe tine însuţi, sa ai un corp frumos etc.).  

În strictă conformitate cu logica cercetării, după etapa configurării ierarhizărilor de 

orientări valorice a urmat etapa extragerii reprezentărilor cu privire la liderii preferaţi. De 

fiecare dată – în 1998, 2008 şi, respectiv, 2017 –, ne-am raliat cu stricteţe principiului 

conform căruia pentru a obţine o reprezentare edificatoare a unui obiect social este absolut 

necesar să se recurgă la abordări cu caracter plurimetodologic [270; 218; 5, p.94-95]. Drept 

consecinţă, în anii la care am făcut trimitere valorificarea datelor obţinute prin aplicarea 

IRV-ului s-a produs prin mijlocirea următoarelor tehnici: 

 în anul 1998 – prin tehnica evocării libere [81; 82; 91, p.138-139; 75, p.209-210; 128, 

p.144-146; 107, p.252-255] şi, respectiv, tehnica anchetei de teren [91, p.139-145; 75, 

p.210-217] ; 

 în anul 2008 – prin tehnica evocării libere şi, respectiv, tehnica prototipic-categorială 

[111; 107, p.316-328] ; 

 în anul 2017 – prin tehnica evocării libere şi, respectiv, tehnica schemelor cognitive 

de bază [85; 128, p.169-178; 107, p.285-296]. 

În toate cazurile, cea de-a doua tehnică a fost utilizată la o distanţă de trei zile. Ar fi 

fost, bineînţeles, foarte bine ca, spre exemplu, administrarea anchetelor de teren să se 
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producă imediat după aplicarea tehnicii evocării libere (în modelul conjectural al cercetării, 

să nu uităm, se întrezăreşte condiţia efectuării tuturor operaţiunii la „un anumit moment”). 

Deşi, din motive de natură tehnică, a intervenit o pauză de trei zile, noi totuşi nu am avut 

senzaţia că se întâmplă ceva grav. Depinzând de caracteristicile istorice şi sociale ale 

subiecţilor, atât valorile, cât şi reprezentările acestora nu pot să se schimbe ,,la faţă” doar în 

câteva zeci sau sute de ore. După cum stabileşte, bunăoară, C. Flament, nucleele centrale 

ale reprezentărilor se pot preface cel mai devreme în trei ani. Parafrazând cunoscută idee a 

lui J. Monod, am putea spune că felul în care gândim şi apreciem evenimentele din jur se 

poate transforma semnificativ doar dacă la fel de semnificativ se transformă şi 

ingredientele care fac posibilă existenţa lui (matrice comunicaţionale, ansambluri de 

aspiraţii, caracterul interacţiunilor din cadrul activităţilor de muncă etc.). Or, în cele trei 

zile o asemenea metamorfoză nu avut loc. 

Sub aspect grafic, rezultatele pe care le-am înregistrat pe parcursul a douăzeci de ani, 

identificând, de o manieră plurimetodologică, parametrii definitorii ai dinamicităţii 

procesului de reprezentare socială a liderilor, se prezintă în felul următor: 

 

Tabelul nr. 1 
Anul 1998 

I. Extragere realizată prin tehnica evocării libere 

Eșantioane Profilul compozițional al nucleelor centrale 

Studenți             (n = 358) omenos, discret, pragmatic, dezinvolt, impresionant, permisiv 

Deținuți             (n = 259) puternic, compătimitor, atașabil, respectuos, impunător 

Pensionari         (n = 388) statornic, puternic, practic, bun la suflet, impozant 

Adolescenți       (n = 375) ferm, afabil, degajat, distinct 

II. Extragere realizată prin tehnica anchetei de teren 

Eșantioane Profilul compozițional al nucleelor centrale 

Studenți             (n = 358) neprefăcut, discret, pragmatic, omenos, impresionant, permisiv 

Deținuți             (n = 259) compătimitor, puternic, atașabil, respectuos, impunător 

Pensionari         (n = 388) statornic, energic, pragmatic, bun la suflet, impozant 

Adolescenți       (n = 375) ferm, cordial, degajat, distinct 

 

Tabelul nr. 2 
Anul 2008 

I. Extragere realizată prin tehnica evocării libere 

Eșantioane Profilul compozițional al nucleelor centrale 

Studenți             (n = 198) tolerant, delegativ, discret, acordă libertăți majore, participativ, pragmatic, impunător 

Persoane spitalizate 

                          (n = 179) 

compătimitor, sociabil, echilibrat, sigur de sine, atractiv, conciliator 

Pensionari         (n = 188) ferm, perseverent, intransigent, ia decizii rapide, are bun simț, impune respect și 

admirație 

Adolescenți       (n = 197) pragmatic, participativ, discret, charismatic 

II. Extragere realizată prin tehnica prototipic-categorială 

Eșantioane Profilul compozițional al nucleelor centrale 

Studenți             (n = 198) tolerant, permite celorlalți să ia decizii, discret, acordă libertăți majore, participativ, 

pragmatic, impunător 

Persoane spitalizate 

                          (n = 179) 

compătimitor, participativ, echilibrat, conciliator, sigur de sine, atractiv 

Pensionari         (n = 188) ferm, perseverent, intransigent, competent, are bun simț, impune respect și admirație 

Adolescenți       (n = 197) pragmatic, participativ, tolerant, charismatic 
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Tabelul nr. 3 
Anul 2017 

I. Extragere realizată prin tehnica evocării libere 

Eșantioane Profilul compozițional al nucleelor centrale 

Studenți             (n = 184) generos, tolerant, nondirectiv, conciliator, delegativ, pragmatic, charismatic 

Persoane spitalizate 

                          (n = 173) 

participativ, echilibrat, consensual, ferm, impune admirație 

Pensionari         (n = 185) statornic, exigent, pragmatic, tranșant, are bun simț, înțelept 

Adolescenți       (n = 191) pragmatic, conciliator, degajat, hotărât, vizionar  

II. Extragere realizată prin tehnica schemelor cognitive de bază 

Eșantioane Profilul compozițional al nucleelor centrale 

Studenți             (n = 184) empatic, tolerant, nondirectiv, conciliator, delegativ, pragmatic, charismatic 

Persoane spitalizate 

                          (n = 173) 

participativ, echilibrat, consensual, sigur de sine, impune admirație 

Pensionari         (n = 185) statornic, exigent, competent, tranșant, are bun simț, înțelept 

Adolescenți       (n = 191) pragmatic, consensual, degajat, ferm, vizionar  

 

La cea de-a doua şi la cea de-a treia fază a cercetării – în 2008 şi, respectiv, în 2017 –, 

ţinând cont de faptul că J.-L. Beauvois, C. Flament, C. Guimelli, J.-C. Deschamps şi           

J.-C. Abric izbutiseră deja să pună în lumină modalităţile prin care pot fi reperate „zonele 

mute” ale reprezentărilor sociale, ne-am propus să stabilim, în strictă conformitate cu 

logica procesului de analiză structurală a acestora din urmă, dacă atunci când indivizii din 

cadrul eşantioanelor pe care le-am creat emit „viziuni de tip special” cu referire la liderul 

preferat se atestă nu doar prezenţa unor nuclee centrale sau a unor sisteme periferice 

vizibile, ci şi existenţa unor elemente despre care se poate spune că sunt ascunse, mascate, 

camuflate. 

Şi de această dată am preferat să dăm curs unei abordări cu caracter plurimetodologic, 

utilizând, succesiv, două instrumente investigaţionale: tehnica substituţiei (care face 

posibilă decelarea „zonelor mute” ale reprezentărilor sociale prin îndemnarea indivizilor 

incluşi în eşantioane să răspundă la întrebările unei anchete aşa cum ar face-o alte 

persoane, şi nu ei (persoanele de referinţă trebuind să aparţină, în principiu, grupului din 

care fac parte şi indivizii în cauză, cu precizarea că dimensiunile acestui grup sunt/trebuie 

să fie pe potriva gradului de extindere a cercetării)) şi tehnica decontextualizării normative 

(care asigură distingerea „zonelor mute” ale reprezentărilor sociale în baza manipulării 

identităţii destinatarului (prin destinatar avându-se în vedere persoana celui care 

primeşte/înregistrează răspunsurile indivizilor într-o anchetă). Rezultatele pe care le-am 

înregistrat ne permit să afirmăm că, pentru moment, în nucleele centrale ale reprezentărilor 

sociale care se raportează la liderii preferaţi şi pe care le degajă, cu regularitate, 

adolescenţii, studenţii, persoanele de vârstă pensionară sau/şi persoanele internate în 

mediul spitalicesc nu se regăsesc elemente ale căror sens ar contraveni „regulilor obligatorii 

fixate prin lege sau prin uz”. Chiar dacă în sistemele periferice ale reprezentărilor avute în 

vedere dăm de asemenea elemente (superstar, fresh sau fără complexe – la adolescenți; 

antisemit, naționalist sau pro-român – la studenți; stalinist, pro-rus sau anti-român – la 

pensionari; orientare sexuală tradițională, spate, sforar sau dușman al oligarhilor –la 

persoanele internate în mediul spitalicesc) şi chiar dacă există o anumită probabilitate ca 

aceste elemente ar putea să devină,într-un anume viitor, centrale, ele deocamdată nu exprimă 

esenţa fenomenului, miezul sau partea fundamentală a acestuia. 
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În definitiv, după ce am respectat toate condiţiile procesului de analiză structurală a 

reprezentărilor sociale, am constatat că: 

(i) studenţii – care sunt dominaţi, în special, de meta-nevoi - optează pentru un lider 

care s-ar impune, preponderent, prin însuşiri de extracţie liberală (generos, acordă 

libertăţi majore, permite celorlalţi să ia decizii, discret, tolerant, nondirectiv, 

delegativ etc.), ar avea charismă şi ar mai putea fi suficient de participativ, 

pragmatic şi conciliator ; 

(ii) deţinuţii – care se află, de cele mai multe ori, sub dominaţia nevoilor de apartenenţă, 

dragoste, stimă şi apreciere - optează pentru un lider care s-ar impune, preponderent, 

prin însuşiri de extracţie democrată (compătimitor, atașabil, respectuos etc.), ar avea 

charismă (fiind mereu impunător) şi ar mai putea demonstra că este puternic; 

(iii)  pensionarii/persoanele vârstnice– care se află, în majoritatea cazurilor, sub dominaţia 

nevoilor de autoconservare, securitate şi siguranţă - optează pentru un lider care s-ar 

impune, preponderent, prin însuşiri de extracţie autoritară (statornic, puternic, ferm, 

perseverent, intransigent, exigent etc.), ar avea charismă (impunând admiraţie, 

demonstrând înţelepciune) şi ar mai putea demonstra că este bun la suflet, cu bun 

simţ; 

(iv)  persoanele internate în mediul spitalicesc – care, ca şi persoanele private de 

libertate, se află, în cea mai mare parte, sub dominaţia nevoilor de afectivitate, 

apartenenţă, afiliere, dragoste, stimă şi apreciere – optează pentru un lider care s-ar 

impune, preponderent, prin însuşiri de extracţie democrată (sociabil, participativ, 

compătimitor, atașabil, respectuos, echilibrat etc.), ar avea charismă (fiind atractiv şi 

impunând admiraţie) şi ar mai putea demonstra că este sigur de sine şi ferm în acţiuni; 

(v) adolescenţii – despre care putem spune că nu se află, de cele mai multe ori, sub 

imperiul unei anumite categorii de nevoi – optează pentru un lider care ar demonstra 

că este, în acelaşi timp şi în aceeaşi sau aproape în aceeaşi măsură, un favorit al 

puterii de tip autoritar, democrat şi liberal (pragmatic/ferm, cordial/consensual/ 

participativ, tolerant/degajat ) şi care, în plus, ar avea charismă. 

Din tabelele prezentate mai sus, putem deduce că și reprezentările sociale cu referire 

la lideri, fiind, asemeni celorlalte tipuri de reprezentări sociale, expresii elocvente ale 

gândirii de simț-comun, se nasc și se difuzează sub înrâurirea unui cadru de gândire 

preexistent sau, mai exact, sub înrâurirea unor antinomii contrastante, care, numindu-se 

thêmata, desemnează „idei-sursă” cu rol de fundamente în elaborarea „grilelor de lectură a 

realităţii” şi care redau cel mai bine cadrul vizat. Fără a avea teama de a greşi, putem spune 

că pe dimensiunea cercetării la care am recurs „şi-a spus din plin cuvântul” cel puţin o 

thêma, o antinomie contrastantă binară - ideal/real. Or, ce se întâmplă, bunăoară, în cazul 

eşantionului constituit din studenţi? În acest caz, se insistă pe ideea perfectă de a avea un 

lider generos, tolerant, nondirectiv, conciliator, delegativ, pragmatic, charismatic (anul 

2017) sau tolerant, delegativ, discret, acordă libertăți majore, participativ, pragmatic, 

impunător (anul 2008) sau omenos, discret, pragmatic, dezinvolt, impresionant, permisiv 

(anul 1998). De ce? Pentru că, prin aceste calificative, simţul comun al actorilor sociali 

avuţi în vedere, întreaga lor filozofie de viaţă, orientările valorice prioritare nu admit, prin 

contrast, ca liderul preferat să fie unul ,,rupt din viţă”, obişnuit, de serie, imperfect, adică 

meschin, intolerant, directiv, neîncrezător în oameni, fără spirit practic, indiscret, belicos, 

neomenos, prefăcut, narcisiac, neatractiv, fără şarm personal. Construcţia de natură 
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opoziţională thêmata, dacă e să ţinem cont de datele empirice pe care le-am înregistrat, 

face dovada faptului că trebuie văzută în varianta unui factor care influențează la modul cel 

mai direct reprezentările sociale, deschizând sau blocând traseele de evoluţie a acestora. 

În baza aceloraşi tabele, mai putem observa că în compoziţia nucleelor centrale ale 

reprezentărilor sociale cu referire la lideri se regăsesc elemente cu o incontestabilă 

încărcătură afectivă (gen omenos, compătimitor, ataşabil, bun la suflet, cordial, exponent 

al bunului simţ, generos, conciliator, empatic). Având în vedere că cercetarea a decurs 

într-o perioadă istorică complicată , când inegalităţile şi nedreptăţile sociale deranjau 

enorm, atingând, adeseori, pragul insuportabilului, avem temeiul să afirmăm că opiniile 

tăioase,, luările de poziţie ferme sau/şi sloganele mobilizatoare (referitoare la adevăr, 

justiţie, statul de drept, economia de piaţă, bunăstare, egalitate, corupţie, responsabilitate 

politică, corectitudine, cinste, demnitate, normalitate, prosperitate ) care erau lansate la 

acel moment cu o frecvenţă crescândă, demonstrând că au format un nexus, adică un nod 

afectiv prelogic comun majorităţii actorilor sociali, au anticipat, pentru început, apariția 

tipului vizat de reprezentări sociale, precedându-l în elaborare, iar mai apoi s-a regăsit în 

respectivele nuclee centrale,exprimând valenţa afectivă a acestora.  

După cum putem observa, datele pe care le-am înregistrat, parcurgând un impunător 

traseu invesțigațional, consună în deplinătate cu profilul conjectural/modelul ipotetic 

declarat la început de cale, ceea ce înseamnă ca acest profil/model poate fi considerat 

validat.  

Interpretări. Pentru a stabili cât de concludente sunt rezultatele cercetării , ne-am 

propus să stabilim, pentru început, dacă ierarhizările de valori înregistrate – prin IRV – în 

fiecare din cele cinci eşantioane sunt tipice pentru populaţiile din care acestea au fost 

extrase. Recurgând la o analiză minuţioasă a unor lucrări reprezentative cu referire la 

particularităţile psihologice şi cele psihosociologice ale comunităţilor constituite din 

studenţi (J. Bonnecase, A. Touraine, M. Carton, A. Cunha, C. Delapierre, J.-C. Lambelet, 

A. Duroff, P. Andrei, A. Neculau etc.), deţinuţi (H.F. Ellenberger, P. Reading, L.H. Bowker, 

H.J. Kerner, Gh. Florian etc.), pensionari (M.B. Sussman, H. Puwak, E. Renan, F. Mahler 

etc.), persoane spitalizate (A. Athanasiu, G. Cornuţiu, D. Cosman, I. Cucu, I.B. Iamandescu, 

M. Sîrbu etc.) şi adolescenţi (D. Ricks, I. Dumitrescu, A. Neculau etc.), am observat că în 

toate cazurile s-a ajuns la nişte tablouri îndrumătoare pertinente. Or, comparând particula-

rităţile la care ne-am referit mai sus cu ceea ce-au arătat, în final, IRV-urile, am putut 

remarca că: 

(a) studenţii, pentru care contează „dezvoltarea spiritului critic şi creativ, formarea 

profesională, formarea continuă, păstrarea şi dezvoltarea valorilor culturale şi sociale, 

suscitarea de dezbateri asupra celor mai stringente probleme ale comunităţii” şi cărora 

le sunt caracteristice „emanciparea intelectuală, împotrivirea faţă de autoritarism, 

aspiraţia spre spiritualitate şi estetic”, nu au decât să demonstreze deschidere pentru o 

ierarhizare valorică, în plexus-ul căreia numărul afirmaţiilor care pot servi drept 

expresie a meta-nevoilor îl întrece pe cel al afirmaţiilor care pot servi drept expresie a 

celorlalte tipuri de nevoi etc.;  

(b) deţinuţii, care „duc lipsită de dragoste, năzuind cu disperare spre ea” şi care se află 

într-un spaţiu unde „dimensiunile suferinţei, disperării şi abandonului se regăsesc 

din plin”, nu au decât să demonstreze deschidere pentru o ierarhizare valorică, în 

plexus-ul căreia numărul afirmaţiilor care pot servi drept expresie a nevoilor de 
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apartenenţă, dragoste, stimă şi apreciere îl întrece pe cel al afirmaţiilor care pot servi 

drept expresie a celorlalte tipuri de nevoi;  

(c)  pensionarii/persoanele vârstnice, care se află sub imperiul „sentimentelor de 

singurătate şi nesiguranţă, a îngrijorării pentru ziua de mâine şi a neputinţei de a fi 

factor decizional” şi care aspiră la „mai multă consideraţie şi atenţie, la relaţii cât 

mai sincere şi calde” , nu au decât să demonstreze deschidere pentru o ierarhizare 

valorică, în plexus-ul căreia numărul afirmaţiilor care pot servi drept expresie a 

nevoilor de autoconservare, securitate şi siguranţă îl întrece pe cel al afirmaţiilor 

care pot servi drept expresie a celorlalte tipuri de nevoi ;  

(d)  persoanele spitalizate, ale căror „senzaţii şi percepţii, sentimente şi raţionamente se 

află sub semnul disperării şi speranţei”, nu au decât să demonstreze deschidere 

pentru o ierarhizare valorică, în plexus-ul căreia numărul afirmaţiilor care pot servi 

drept expresie a nevoilor de afectivitate, apartenenţă, afiliere, dragoste, stimă şi 

apreciere îl întrece pe cel al afirmaţiilor care pot servi drept expresie a celorlalte 

tipuri de nevoi; 

(e) adolescenţii, care, „nefiind nici copii, dar nici tineri propriu-zişi, nu au, de regulă, 

măsură în nimic şi alunecă uşor pe variate pante, situându-se concomitent pe mai 

multe niveluri de aspiraţii” şi care, „din cauză că se ataşează repede de persoane şi 

se entuziasmează tot aşa de repede de idei, pe care de multe ori nu le pot înţelege 

întru totul”, sunt „în stare să facă tot felul de fapte necugetate”, pendulând la 

nesfârşit între „acţiune şi resemnare, între angajare şi retragere”, nu au decât să 

demonstreze că se ataşează unei ierarhizări valorice, în plexus-ul căreia nu se face 

resimţită dominarea unui anumit gen de predilecţii.  

Convingându-ne că ierarhizările de orientările valorice înregistrate – prin IRV – în 

fiecare din cele cinci eşantioane sunt, în fond, tipice populaţiilor din care au fost extrase, 

am urmărit, în continuare, dacă nucleele centrale ale reprezentărilor cu privire la liderul 

preferat, care au derivat din ierarhizările avite în vedere, sunt pe potriva ideilor conţinute a 

modelului ipotetic al cercetării. Bazându-ne pe aceleaşi studii reprezentative cu referire la 

particularităţile psihologice şi psihosociologice ale comunităţilor constituite din studenţi, 

deţinuţi, pensionari, persoane spitalizate şi adolescenţi şi ţinând cont de faptul că 

„reprezentările sociale sunt determinate de sistemele de valori care constituie mediul 

sociologic al momentului şi al grupului”(J.-C. Abric [1, p.116]), am determinat că nu este 

deloc întâmplător faptul că: 

(f) în cazul studenţilor, care „provin dintr-un spaţiu în care s-a dat, pe tot parcursul 

istoriei, o luptă crâncenă pentru libertăţile intelectuale, spirituale şi cetăţeneşti, 

pentru supremaţia adevărului şi a valorii umane” şi care, drept consecinţă, constituie 

o „populaţie orientată spre valori supreme” („autonomie spirituală”, „revoltă contra 

oricărei manifestări de autoritarism”, „intoleranţă faţă de neadevăr, obedienţă şi 

constrângere”etc.), reprezentările cu referire la liderii preferaţi se axează pe un 

nucleu central constituit, preponderent, din elemente care scot în profil însuşirile 

unor favoriţi ai puterii de extracţie liberală (generos,acordă libertăţi majore, permite 

celorlalţi să ia decizii, discret, tolerant, nondirectiv, delegativ etc.); 

(g) în cazul deţinuţilor, care resimt, de zi cu zi, efectele nefaste a ceea ce înseamnă 

„restrângere acută a libertăţii individuale, lipsă de informaţii, regim autoritar, 

mediu închis sau activităţi monotone” şi care, drept consecinţă, îşi doresc cu 
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înverşunare să se revadă într-un context valoric susceptibil să exprime cât mai 

multă „responsabilitate, comunicativitate, afectivitate, empatie şi reverenţiozitate”, 

reprezentările cu referire la liderii preferaţi se axează pe un nucleu central constituit, 

preponderent, din elemente care scot în profil însuşirile unor favoriţi ai puterii de 

extracţie democrată (compătimitor, atașabil, respectuos, deschis, participativ etc.); 

(h) în cazul pensionarilor/persoanelor vârstnice, care, remarcându-se tot mai puţin pe 

dimensiunea inserţiei sociale, au căzut sub imperiul unor sentimente extreme (teama 

de singurătate, nesiguranţa în ziua de mâine, teama de lipsuri materiale, teama de 

boală, frica de moarte etc.) şi care, drept consecinţă, constituie o populaţie aplecată, 

în fond, asupra valorilor care provin din zona trebuinţelor de factură existenţială, 

reprezentările cu referire la liderii preferaţi se axează pe un nucleu central constituit, 

preponderent, din elemente care scot în profil însuşirile unor favoriţi ai puterii de tip 

autoritar, ai unor personaje potentate, care, fiind înzestraţi cu caracter, voinţă şi 

autoritate, ar putea, în mod rapid, să facă dreptate acolo unde ea lipseşte, să 

răstoarne ordinea existentă, resimţită ca o dezordine şi să readucă întreaga societate 

pe făgaşul protecţiei, securităţii, stabilităţii şi prosperităţii (statornic, puternic, ferm, 

perseverent, intransigent, exigent, practic etc.); 

(i) în cazul persoanelor internate în mediul spitalicesc, care, ducându-şi existenţa „sub 

semnul disperării şi speranţei”, manifestă o „linie comportamentală specifică prin 

scutirea responsabilităţilor care derivă din rolurile avute anterior (sociale, 

profesionale, familiale), cererea ajutorului celorlalţi, obligaţia de a considera starea 

sa indezirabilă şi de a coopera pentru vindecare” şi care, asemenea deţinuţilor, îşi 

doresc cu înverşunare să se revadă într-un context valoric susceptibil să exprime cât 

mai multă „responsabilitate, comunicativitate, afectivitate, empatie şi reveren-

ţiozitate”, reprezentările cu referire la liderii preferaţi se axează pe un nucleu central 

constituit, preponderent, din elemente care scot în profil însuşirile unor favoriţi ai 

puterii de extracţie democrată (sociabil, participativ, compătimitor, atașabil, 

respectuos, echilibrat etc.); 

(j) în cazul adolescenţilor, care, în fiecare sau aproape în fiecare zi, „parcurg un drum 

serpentin: revoltă şi, concomitent, obedienţă, independenţă şi imitaţie, anticonfor-

mism şi supunere la influenţele modei” şi care se înscriu, drept consecinţă, într-un 

spectru valoric dezorganizat/confuz, reprezentările cu referire la liderii preferaţi se 

axează pe un nucleu central constituit din elemente care denotă că aceştia trebuie să 

fie, în acelaşi timp şi în aceeaşi sau aproape aceeaşi măsură, autoritari, democraţi şi 

liberali (pragmatic/ferm, cordial/consensual/participativ, tolerant/degajat etc.). 

Şi în cazul cercetării noastre, aşadar, se adevereşte că valorile, în calitatea lor de 

„standarde evaluative”, „principii generale despre ce este de prețuit în viață”, „lianți de 

coeziune colectivă” sau „factori mobilizatori pentru actorii acțiunilor sociale”, stau la baza 

formării reprezentărilor sociale, contribuind în mod decisiv la conturarea și cristalizarea 

acestora. Avem ocazia să remarcăm, o dată în plus, justeţea concluziilor pe care le-au 

formulat, până la noi, nu doar J.-C. Abric, ci şi alţi importanţi specialişti din domeniu: 

 D. Jodelet: „Reprezentările sociale se sprijină pe valori care variază de la un grup 

social la altul” [14, p.88]; 

 G. Mugnu & F. Carugati: „Reprezentările sociale se structurează și evoluează de o 

manieră compatibilă cu sistemele de valori determinate social și istoric” [263, p.183]; 
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 Neculau & M. Curelaru: „Reprezentările sociale interpretează și legitimează 

valorile, având rolul de a menține valorile întemeiate ideologic” [31, p.303]. 

La o examinare mai atentă a rezultatelor cercetări, se poate observa că în toate 

cazurile – fie că ne referim la adolescenţi sau la studenţi şi deţinuţi, la persoanele vârstnice 

sau la persoanele internate în mediul spitalicesc – nuclee centrale ale reprezentărilor cu 

referire la liderii preferaţi conţin un element care nu se regăseşte în modelul ipotetic/ 

profilul conjectural al cercetării şi care, prin faptul apariţiei sale „neprogramate”, aduce un 

neîndoielnic plus de valoare eforturilor investigaţionale pe care le-am întreprins de-a 

lungul timpului. Este vorba despre elementul charismă, care, deşi îşi face apariţia în 

diverse variante (impresionat, impunător, impozant, distinct, atractiv, impune respect şi 

admiraţie, înţelept, vizionar), semnifică un singur lucru: pentru indivizii cu care am 

contactat este important ca cel pe care-l văd în calitate de favorit al puterii să aibă har 

divin, calităţi spirituale de excepţie, farmec personal. Deschiderea la care asistăm nu este 

deloc întâmplătoare. În perioadele dominate de instabilitate şi incertitudine, de sentimentul 

disperării şi cel al prăbuşirii (or, tocmai în astfel de perioade a fost organizată şi 

desfăşurată cercetarea noastră), indivizii alcătuiesc, în fond, „ o masă intrată în criză”. Dar 

ce fac, de obicei, masele intrate în criză? Ele , după cum s-a remarcat nu o singură dată – 

de către G. Le Bon sau S. Moscovici, B. Wilpert sau W. Koh, R. Steers sau J. Terborg,         

R.J. House sau J.M. Howell, K. Hogan sau M.L. Labar, K.W. Mortensen sau J.J. Sosik –, 

sunt în aşteptarea unui un om special, care ar fi în stare să „atingă profund, prin graţia ce o 

evocă, inimile şi spiritele pline de durere”, să poată crea şi promova „imaginea de 

ansamblu a stării perfecte, pe care societatea este datoare să o atingă în viitor”, să „schimbe 

şi să extindă în mod spectaculos nevoile celor din preajma lor”, să aibă un discurs care „ar 

veni în întâmpinarea imaginarului social şi al dorinţelor situate în miezul ethos-ului 

colectiv”, să poată să „ţese legături organice cu oamenii care îi acordă încredere şi îşi 

încredinţează soarta în mâinile lui”, să „forţeze cursul evenimentelor”, să „reunească 

idealul cu realul, imposibilul cu posibilul” şi să „readucă o întreagă societate la starea de 

normalitate”. O graţie şi un stigmat, charisma conferă celui care o posedă „semnul unei 

valori extraordinare, marca unui exces, blazonul unei violenţe intolerabile”. Cu un „şarm 

personal” sau o „prezenţă deosebit de plăcută”, acest tip de actori sociali este ascultat şi 

urmat de o manieră necondiţionată. Ei prezintă, expresia lui S. Moscovici, „analogii cu 

puterea şefilor africani de a răspândi o forţă neobişnuită şi cu «talismanul triumfului» al 

regilor homerici, Kudos-ul fiind considerat a le acorda o superioritate magică absolută”.  

 

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Cercetarea pe care am efectuat-o a condus la obținerea unor rezultate principial noi 

pentru domeniul psihologiei sociale, ceea ce a determinat crearea unei importante și, 

totodată, inedite direcții de interes științific – Liderii în dinamica procesului de 

reprezentare socială. În această ordine de idei, sunt de remarcat următoarele momente cu 

caracter concluziv: 

1. În baza examinării surselor de specialitate, a fost elaborată și propusă o viziune de 

ansamblu asupra rolului excepțional pe care-l dețin liderii în contextul vieții cotidiene; 

am demonstrat, făcând trimitere la nume sonore din domeniul științei psihosociologice, 

că, mai devreme sau mai târziu, orice organizație sau orice mișcare își alege un lider, 

viu sau mort (or, expresia lui S. Moscovici, ,,ar fi zadarnic să vorbim despre 
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ascensiunea către o societate fără zei sau stăpâni, căci, clipă de clipă, aceștia renasc în 

mijlocul nostru”) [91, p.5-11;75, p.5-10; 92; 93, p.49-52]; 

2. Urmare a eforturilor depuse pe dimensiunea cartografierii și studierii definiţiilor uzuale 

cu referire la lideri, a fost comprimat caracterul interpretativ monovalent-segregaţionist 

al acestora prin introducerea unei interpretări noţionale cu caracter integrator [91, p.10-

11; 75, p.8-10; 92; 93, p.50-52] ; 

3. Datele obținute în contextul examinării minuțioase a spectrului de abordări tradiționale 

cu referință la nevoile umane au făcut posibilă complinirea acestuia cu o platformă 

epistemologică calitativ nouă - ,,nevoia de leadership” [98; 92; 91, p.11-25; 75, p.10-24]; 

4. În contextul identificării caracteristicilor de etalon, a fost efectuată o inventariere şi 

sistematizare a concepţiilor de extracţie psihologică, sociologică şi psihosociologică cu 

referire la modelele şi tipurile de lideri [91, p.25-57, 58-97;75, p.24-58, 59-96; 92; 93]; 

5. Investigațiile axate pe stabilirea importanței teoriei reprezentărilor sociale au condus 

la: (a) autentificarea teoriei vizate în calitate de construcţie de vârf a psihologiei sociale 

contemporane [131, p.10-15;130, p.120-125; 120; 75, p.105-110; 128, p.17-20; 68; 

205; 118] și (b) crearea cadrului interpretativ general al conceptului de ,,eră a 

reprezentărilor sociale ”, precum și la acreditarea ideii cu privire la ancorarea plenară şi 

irevocabilă a ştiinţei psihosociologice în litera şi spiritul acestui concept [131,p.16-17; 

75, p.106-109; 128, p.20-23; 74; 107, p.29-44]; 

6. Investigațiile axate pe reliefarea caracteristicilor definitorii ale reprezentărilor 

sociale și a modului în care acestea decodează și interpretează realitatea au condus 

la (c) elaborarea unei optici enucleaționale octogonale asupra specificităţii şi 

statutului reprezentărilor sociale [131, p.18-37; 122; 43; 106; 52; 121; 101; 207; 75, 

p.110-143; 128, p.72-110; 125; 100; 126; 107, p.97-183], (d) la descrierea 

dinamicității procesului de reprezentare socială [67; 131, p.47-79; 208; 69; 54; 75, 

p.143-160; 76; 115; 119; 70; 95; 66; 65; 97; 41; 47; 50; 48; 49; 64; 59; 60; 61; 108; 

114; 57; 77; 73; 104; 117; 72; 103; 116; 53; 63; 204; 78; 109; 62] și (e) la 

reconfigurarea platformei interpretative cu privire la profilul compoziţional al 

procesului de analiză structurală a reprezentărilor sociale [55; 45; 46; 81; 80; 79; 

82; 85; 84; 83; 56; 113; 44; 128, p.128-212; 111; 107, p.233-349]; 

7. Investigațiile axate pe identificarea precondițiilor procesului de reprezentare socială a 

liderilor au condus la (f) emiterea ecuaţiei de validare a liderilor în calitate de obiect 

omologat al procesului de reprezentare socială [87; 89; 96; 88; 107, p.192-202] și (g) 

elaborarea şi fundamentarea concepţiei cu referire la rolul determinant al orientărilor 

valorice în reprezentarea socială a liderilor [283; 210; 105; 107, p.136-144]; 

8. În urma studiilor experimentale efectuate am conchis că dinamicitatea procesului de 

reprezentare socială a liderilor devine evidentă şi se manifestă în toată plinătatea ei nu 

doar în cazul în care apar modificări palpabile la nivelul contextului ideologic global 

(istorie, ideologie, climat politic şi socio-economic, tradiţii culturale şi religioase, mize 

sociale, credinţe, valori), la cel al contextului social imediat (natura şi constrângerea 

situaţiei, efectele produse de situaţie) sau la cel al practicilor sociale (conduite sau 

activităţi despre care se poate spune că sunt răspândite, repetabile, vizibile/recognosci-

bile, asumate de un număr impunător de subiecţi, determinate de norme colective, 

structurate social şi reglate contextual), ci și în cazul în care procesul avut în vedere 

acoperă două sau mai multe grupuri cu profiluri identificaţionale/compoziţionale 
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diferite. Am observat că pot exista cel puțin două reprezentări sociale diferite ale 

liderilor, la un acelaşi moment, în cadrul unei populaţii date , cu condiţia necesară şi 

suficientă ca această populaţie să fie formată din două sau mai multe grupuri care se 

disting, cel puţin, în baza unui singur criteriu psihosocial. Dacă experienţele comune 

indivizilor care fac parte din diferite grupuri, ca şi inserţiile lor specifice într-un 

ansamblu de raporturi sociale împărtăşite, fac din aceştia purtătorii unora şi aceloraşi 

reprezentări sociale cu referire la lideri, atunci în lipsa unor asemenea experienţe şi a 

unor asemenea inserţii aceiaşi indivizi fac dovada faptului că sunt purtătorii diferitelor 

reprezentări sociale cu referire la lideri [91, p.122-169; 75, p.194-240; 210; 105; 88; 

93; 107, p.136-144]. 

9. De asemenea, în cadrul acelorași intervenții cu caracter empiric, am demonstrat că 

dinamicitatea şi caracterul procesului de reprezentare socială a liderilor se 

fundamentează pe structurile supraordonate thêmata [126; 129; 107, p.144-152] , care, 

purtând însemnele unui „ format epistemic prestabilit”, oferă clarificările necesare, 

asigurând încorporarea elementelor necunoscute în cadre perceptiv-interpretative mai 

mult sau mai puţin familiare, și, totodată, se află sub imperiului factorilor nexus [206; 

100; 107, p.152-163], adică a unor construcții afectiv prelogice de largă răspândire 

care, pentru început, anticipă apariția unui asemenea tip de reprezentare şi care, mai 

apoi, devin complementare nucleelor centrale conţinute în el. 

10. O altă concluzie, care se desprinde din partea empirică a cercetării pe care am 

întreprins-o, arată că dinamicitatea şi caracterul procesului de reprezentare socială a 

liderilor depind în totalitate de sistemele de valori care formează mediul sociologic al 

momentului și al grupului, miza luptelor (pentru supremația unui anumit stil de 

receptare și interpretare a liderilor) decurgând esenţialmente din așezarea ierarhică a 

acestor valori, și nu din simpla lor afișare „în spațiu și timp” [91, p.122-169; 75, p.194-

240; 90; 283; 210; 88; 93; 107, p.136-144]. Pornind de la premisă că modul în care 

circulă valorile este nemijlocit legat de satisfacerea nevoilor, iar liderii, prin felul lor de 

a fi, se situează, în fond, pe un continuum care separă şi, totodată, leagă autoritarismul 

de liberalism, ne vedem în drept să afirmăm că între natura procesului de reprezentare 

socială a liderilor și profilul axiologic al grupului în mediul căruia se produce acest 

proces se instituie o legătură organică: 

h) dacă plexus-ul ierarhiei orientărilor valorice ale grupului este dominat, la un 

anumit moment, de aserțiuni care redau predilecții pentru autoconservare, 

securitate sau/și siguranță, atunci reprezentările membrilor acestui grup asupra 

liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nucleu central, 

majoritatea elementelor constitutive ale căruia exprimă însușirile unor favoriți ai 

puterii de tip autoritar; 

i)  dacă plexus-ul ierarhiei orientărilor valorice ale grupului este dominat, la un 

anumit moment, de aserțiuni care redau predilecții pentru apartenență sau/și 

dragoste, stimă sau/și apreciere, atunci reprezentările membrilor acestui grup 

asupra liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nucleu central, 

majoritatea elementelor constitutive ale căruia exprimă însușirile unor favoriți ai 

puterii de tip democrat;  

j)  dacă plexus-ul ierarhiei orientărilor valorice ale grupului este dominat, la un 

anumit moment, de aserțiuni care redau predilecții pentru cunoaștere, frumos, 
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dezvoltare sau/şi autorealizare, atunci reprezentările membrilor acestui grup asupra 

liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nucleu central, majoritatea 

elementelor constitutive ale căruia exprimă însușirile unor favoriți ai puterii de tip 

liberal sau liberal-democrat; 

k) dacă plexus-ul ierarhiei orientărilor valorice ale grupului cuprinde , la un anumit 

moment, aserțiuni care redau, în egală sau aproape în egală măsură, predilecții 

pentru toate sau aproape toate tipurile de nevoi, atunci reprezentările membrilor 

acestui grup asupra liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nucleu 

central care, prin profilul său compoziţional, nu acordă prioritate unui anumit tip 

de lideri, punându-i pe toţi în condiţii egale sau aproape egale. 

Indiferent de natura grupului și felul în care sunt ierarhizate valorile pe care acesta 

le împărtășește, în structura reprezentărilor sociale cu referire la liderii preferați, 

potrivit observațiilor noastre, nu se regăsesc, deocamdată, elemente mascate, 

caracteristice ,,zonelor mute” [124; 42; 51; 127; 56; 113; 102; 128, p.120-123; 107, 

p.222-225]. Variind, de la un grup la altul, în funcţie de cum se prezintă plexus-urile 

respectivelor ierarhii axiologice, aceleași reprezentări fac dovada faptului că sunt muabile, 

fiind, de fiecare dată, în deplină armonie cu ,,preferinţele care definesc principalele 

orientări ale celor care alcătuiesc grupul”.  

Evident, faptul că reprezentările sociale cu referire la lideri variază de la un grup la 

altul, în funcție de indicatorii axiologici existenți, nu poate exclude existența unor porțiuni de 

receptare comune. Or, potrivit rezultatelor pe care am reușit să le înregistrăm de la 1998 

încoace, nuclee centrale ale reprezentărilor cu referire la liderii au conținut, de fiecare dată, 

un element de același fel – charisma. Chiar dacă și-a făcut apariţia în diverse variante 

(impresionat, impunător, impozant, distinct, atractiv, impune respect şi admiraţie, înţelept, 

vizionar), el a semnificat unul și același lucru: pentru actorii sociali este important ca cel pe 

care-l văd în calitate de favorit al puterii să aibă har divin, calităţi spirituale de excepţie, 

farmec personal. 

 

RECOMANDĂRI 

Rezultatele principial noi obținute în cadrul prezentei cercetării pot fi recomandate 

pentru a fi utilizate pe dimensiunea: 

(a)  modernizării/eficientizării disciplinelor universitare care sunt obligatorii pentru 

pregătirea profesională inițială a specialiștilor din domeniul psihologiei, sociologiei, 

pedagogiei, antropologiei, științelor administrative, mass-media și comunicare, 

politologiei sau/și filosofiei (ne referim, cu precădere, la disciplinele întitulate 

,,Psihologie socială”, ,,Psihologie organizațională”, ,,Psihologie managerială”, ,,Sociolo-

gia organizațiilor”, ,,Sociologia conducerii”, ,,Pedagogie socială”, ,,Pedagogie politică”, 

,,Antropologie socială”, ,,Antropologie politică”, ,,Politologie”, ,,Filosofie socială” 

sau/și ,,Filozofie politică”); 

(b)  elaborării și predării, pe scară largă, a unor cursuri universitare cu caracter opțional 

sau/și facultativ (cum ar fi, spre exemplu, ,,Liderii în dinamica reprezentării sociale”, 

,,Psihologia puterii”, ,,Psihologia maselor”, ,,Teoria și practica leadershipului”, ,,Teoria 

reprezentărilor sociale”, ,,Sociologia puterii” sau/și ,,Teoria și practica leadershipului 

administrativ”);  
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(c)  proiectării, aprobării și elaborării tezelor de licență, masterat sau/și doctorat centrate pe 

studiul aprofundat al fenomenului conducerii și al modului în care acesta este perceput 

și interpretat; 

(d)  formării profesionale continue a specialiștilor din domeniul socio-umanistic (psihologi, 

sociologi, pedagogi, antropologi, politologi, filosofi, specialiști din domeniul mass-

media sau din cel al științelor administrative etc.); 

(e)  organizării și desfășurării unor activități cu caracter de instruire (mese rotunde, 

ateliere de lucru, training-uri, workshop-uri, simpozioane, sesiuni de informare etc.) 

ancorate în problematica leadershipului și destinate liderilor sau/și activiștilor 

politici, liderilor sau/și activiștilor sindicali, liderilor sau/și activiștilor din sectorul 

asociativ, analiștilor/comentatorilor politici, reprezentanților mass-media (electronică 

și scrisă) specializați în descrierea și comentarea fenomenelor sociale, echipelor 

antrenate în organizarea și desfășurarea cercetărilor de teren cu caracter 

psihosociologic sau/și sociologic etc.; 

(f)  organizării și desfășurării unor activități cu caracter de informare (conferințe, 

dezbateri, discuții-panel, training-uri, campanii de informare etc.) destinate elevilor din 

învățământul secundar și având ca scop familiarizarea acestora cu fenmenul de 

leadership, precum și cu modalitățile de identificare și dezvoltare a vocației de lider; 

(g)  inițierii unor proiecte științifice, la nivel național, internațional sau/și transnațional, 

care și-ar propune să lărgească cunoștințele cu referire la natura procesului de 

reprezentare socială a liderilor în baza: 

 extinderii semnificative a spectrului de eșantioane (în care, în varianta finală, s-ar 

regăsi nu doar studenții, adolescenții, deținuții, persoanele vârstnice sau persoanele 

internate în mediul spitalicesc, ci și multe alte categorii de actori sociali (vânzători, 

taximetriști, asistenți sociali, pedagogi, medici, scriitori, polițiști, bibliotecari, 

silvicultori, pescari, agricultori, drumari, pictori sau muzicanți, spre exemplu)); 

 realizării unor intervenții experimentale de natură transversală (care vor determina 

relațiile dintre laturile sau aspectele unor reprezentări sociale asupra liderilor pe 

care le înregistrează anumite grupuri la un moment dat) sau/și de natură 

longitudinală (care vor presupune măsurarea evoluției reprezentărilor sociale 

asupra liderilor în timp, cu un pas de 5 sau chiar 10 ani, grupurile de interes 

rămânând aceleași (asupra lor făcându-se și evaluări comparative); 

 desfășurării unor explorări suplimentare pe segmentele thémata și nexus; 

 realizării unor analize repetate pe segmentul ,,zonelor mute”; 

 antrenării întregului ansamblu al tipurilor de lideri și a faptelor/categoriilor de fapte 

care, fiind în legătură directă cu ansamblul avut în vedere, ar putea oferi noi piste 

de abordare a fenomenului; 

 fortificării arsenalului de metode și tehnici investigaționale susceptibile să verse 

lumină asupra modului prin care favoriții puterii pătrund și își găsesc reflectare în 

conștiința de masă (ceea ce ar presupune punerea în aplicare nu doar a tehnicii de 

evocare liberă sau a tehnicii prototipic-categoriale, a tehnicii schemelor cognitive 

de bază sau a tehnicii de substituție, ci și a tehnicii hărților asociative sau tehnicii 

rețelelor de asociații, a tehnicii chestionarului de caracterizare sau a tehnicii 



72 
 

analizei de similitudine, a tehnicii inducției prin scenariu ambiguu sau a tehnicii 

punerii în discuție a nucleului central);  

 elabărării unor eșafodaje supoziționale care ar lua în calcul nu doar profilul 

compozițional al eșantioanelor/grupurilor, ci și contextul ideologic global 

(istorie, ideologie, mize sociale, credinţe, valori etc.), contextul social imediat 

(natura şi constrângerea situaţiei, efectele produse de situaţie etc.) sau/și 

practicile sociale existente (conduite sau activităţi despre care se poate spune 

că sunt răspândite, repetabile, vizibile/recognoscibile, determinate de normele 

curente, reglate contextual etc.); 

(h)  antrenării factorului mediatic în diseminarea rezultatele cercetării și, concomitent, în 

formarea unui sistem articulat de viziuni cu referire la modul în care imaginarul social 

intervine în comportamentul puterii; 

(i)  constituirii unui Observator psihosociologic (național, inter- sau transnațional) centrat 

pe studiul aprofundat al liderilor și a influenței pe care aceștia o exercită asupra 

conștiinței de masă. 
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ADNOTARE 

 

ȘLEAHTIȚCHI Mihail. Liderii în dinamica reprezentării sociale:  

fundamente epistemologice și paradigme experimentale,  

referatul tezei de doctor habilitat în psihologie  

(prezentat în baza lucrărilor ştiinţifice publicate), 

Specialitatea 511.03 – Psihologie socială, Chișinău, 2019 

 

Structura referatului: introducere (repere conceptuale), cinci capitole, concluzii generale și recomandări, 

bibliografia referatului, publicațiile autorului la tema tezei (107 titluri), adnotări (în limbile română, engleză şi rusă). 

Cuvinte-cheie: lider, leadership, reprezentări sociale, dinamica reprezentărilor sociale, orientări valorice, 

thêmata, nexus, plexus, nucleu central, sistem periferic, zonă mută, liderii în dinamica reprezentărilor sociale. 

Domeniul de studiu: 511.03 - Psihologie socială. 

Scopul cercetării: fundamentarea epistemică și validarea empirică a însemnelor care definesc dinamicitatea 

procesului de reprezentare socială a liderilor. 

Obiectivele cercetării: cartografierea corpusului de autori și lucrări cu referire la tema cercetării;stabilirea 

metodelor și tehnicilor de cercetare; edificarea unei perspective panoramice asupra definiţiilor uzuale cu referire la 

lideri și la factorii care contribuie la apariția și menținerea lor; elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra modelelor 

şi tipurilor de lideri; prezentarea unui punct de vedere actualizat asupra specificității și ponderii teoriei reprezentărilor 

sociale; crearea unei viziuni aprofundate asupra statutului reprezentărilor sociale şi modelarea unei linii interpretative 

coerente cu referire la dinamicitatea acestora; elaborarea unei optici interpretative actualizate asupra structurii 

reprezentărilor sociale şi asupra procesului de analiză structurală a acestora; profilarea şi descrierea precondiţiilor 

care fac posibilă declanşarea procesului de reprezentare socială a liderilor și demonstrarea faptului că liderii redau un 

obiect autentic al procesului de reprezentare socială; organizarea şi desfăşurarea unui studiu empiric complex axat pe 

determinarea însemnelor care definesc dinamicitatea procesului de reprezentare socială a liderilor; formularea 

concluziilor generale și elaborarea unui set de recomandări cu referire la cercetările de perspectivă. 

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în proiectarea, edificarea şi lansarea unei platforme 

epistemico-empirice inedite cu referire la dinamicitatea procesului de reprezentare socială a liderilor. Cercetarea de 

față este primul studiu de extracție psihosociologică care oferă o viziune unitară asupra condițiilor, principiilor și 

metodelor care fac posibilă punerea în lumină și explicarea transformabilității ,,teoriilor colective” despre ,,mai marii 

zilei” în funcție de natura grupurilor care emit aceste teorii. 

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în elaborarea şi prezentarea unei platforme epistemico-empirice 

unitare cu referire la dinamicitatea procesului de reprezentare socială a liderilor. Teza acoperă un gol semnificativ 

din cadrul ştiinţei psihosociologice contemporane, punând pe ordinea de zi o problemă de interes major şi oferind o 

variantă originală de soluţionare a acesteia. Întrunind calificativele unei lucrări de pionierat, ea oferă posibilitatea 

realizării unor noi şi importante studii inter-, pluri- şi transdisciplinare pe dimensiunea reprezentării sociale a 

favoriţilor puterii şi a stilurilor prin care aceştia îşi impun autoritatea. 

Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în posibilitatea utilizării rezultatelor ei în varii domenii: cercetare 

(profilul socio-umanistic: psihologie, sociologie, antropologie, politologie etc.), învățământ socio-umanistic 

universitar (toate treptele), formare profesională continuă (ciclul socio-umanistic),elaborare de monografii, manuale, 

dicţionare, enciclopedii, de articole științifice sau/şi de lucrări de popularizare a ştiinţei, activități cu caracter de 

instruire/informare ancorate în problematica leadership-ului și destinate diverselor categorii de actori sociali (lideri 

din diferite domenii, activiști civici, analiști politici, jurnaliști etc.). 

Implementarea rezultatelor cercetării și-a găsit reflectare în elaborarea și publicare a 5 monografii de autor, 

a 14 capitole și studii în volumele academice de specialitate, a 62 de articole în revistele de specialitate (din țară și 

străinătate) și a 26 de comunicări sau teze ale comunicărilor apărute în volumele întrunirilor științifice naționale și 

internaționale. În plus, ele și-au mai găsit reflectare în elaborarea și predarea a 17 cursuri academice de profil în 

cadrul a 9 instituții de învățământ superior, în coordonarea tezelor de licență, masterat și doctorat, în elaborarea și 

prezentarea referatelor/notelor informative cu referire la lideri și reprezentarea lor socială în cadrul proiectelor 

organizate și desfășurate la inițiativa organizațiilor non-guvernamentale (IDIS ,,Viitorul”, CREDO, ADEPT, 

Colegiul Invizibil din Moldova) și în luările de atitudine exprimate, de-a lungul timpului, în mass-media. 
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ANNOTATION 

 

ȘLEAHTIȚCHI Mihail. The Leaders in the Dynamics of the Social Representation: 

 Epistemological Foundations and Experimental Paradigms,  

Ph.D. thesis in Psychology  

(presented on the basis of published scientific papers), 

Speciality 511.03 – Social Psychology, Chișinău, 2019 

Structure of the thesis: introduction (conceptual references), five chapters, general conclusions and 

recommendations, bibliography of the thesis, author’s publications on the topic of the thesis (107 titles), annotations 

(in Romanian, English and Russian). 

Key-words: leader, leadership, social representations, value orientations, thêmata, nexus, plexus, central 

nucleus, peripheral system , mute area , dynamics of social representations, leaders in the dynamics of social 

representations. 

Field of study: 511.03 - Social psychology. 

Purpose of the research: the epistemic support and the empirical validation of the markings that define the 

dynamics of the process of the social representation of the leaders. 

Objectives of the research: mapping of the corpus of authors and works referring to the research theme; 

establishing of research methods and techniques; building a panoramic view of common definitions with reference to 

leaders and factors contributing to their emergence and maintenance; developing an overview of models and types of 

leaders; presenting an updated point of view on the specificity and weight of the theory of social representations; 

creating an in-depth vision on the status of social representations and shaping a coherent interpretive line with 

reference to their dynamics; developing an up-to-date interpretive vision on the structure of social representations 

and the process of their structural analysis; profiling and describing the preconditions that make it possible to trigger 

the process of social representation of leaders and proving that leaders are an authentic subject of the process of the 

social representation; organizing and conducting a complex empirical study focused on determining the markings 

that define the dynamics of the social representation of the leaders; formulating general conclusions and drawing up 

a set of recommendations on forward-looking research. 

The scientific novelty and originality of the research lies in the design, construction and launch of an 

original epistemic-empirical platform with reference to the dynamics of the social representation of the leaders. This 

research is the first study of psychosocial nature that provides a unitary view of the conditions, principles and 

methods that make it possible to bring into light and explain the transformability of "collective theories" about "the 

greatest of the day" according to the nature of the groups that emit these theories. 

The theoretical significance of the research consists in the elaboration and presentation of a unitary 

epistemic-empirical platform referring to the dynamics of the process of social representation of the leaders. The 

thesis covers a significant gap in the contemporary psychosocial science, placing a major concern on the agenda and 

offering an original solution to it. As a pioneering work, it offers the opportunity to carry out new and important 

inter-, multi- and trans-disciplinary studies on the dimension of the social representation of power’s favourites and 

the styles with which they impose their authority. 

The applicative value of the research lies in the possibility of using its results in various fields: research 

(socio-humanistic profile: psychology, sociology, anthropology, politics, etc.), socio-humanistic university education 

(all steps), continuous professional training), elaboration of monographs, textbooks, dictionaries, encyclopaedias, 

scientific articles and/or works of dissemination of science, training/information activities anchored in leadership 

issues and addressed to different categories of social actors (leaders from different fields , civic activists, political 

analysts, journalists, etc.). 

The implementation of the research results has been reflected in the elaboration and publication of 5 author 

monographs, 14 chapters and studies in specialized academic volumes, 62 articles in specialized journals (from 

home and abroad) and 26 papers or theses of communications included in the volumes of national and international 

scientific meetings. In addition, they have also been reflected in the elaboration and teaching of 17 academic courses 

in 9 higher education institutions, coordinating bachelor's, master's and doctoral theses, in the elaboration and 

presentation of informative reports/notes referring to leaders and their social representation in projects organized and 

carried out at the initiative of non-governmental organizations (IDIS ,,Viitorul", CREDO, ADEPT, Moldova 

Invisible College) and in opinions expressed in the media over time. 
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AННОТАЦИЯ 

Шляхтицки Михаил. Лидеры в динамике социального представления:  

эпистемологические основания и экспериментальные парадигмы,  

реферат диссертации на соискание учёной степени доктора хабилитат психологических наук  

(разработанный и представленный на основе опубликованных научных работ),  

специальность 511.03 – Социальная психология, Кишинёв, 2019 

Структура реферата: введение (концептуальные положения), пять глав, общие выводы и 
рекомендации, библиография, публикации автора по теме диссертационного исследования (107 
наименований), аннотации (на румынском, английском и русском языках). 

Ключевые слова: лидер, лидерство, социальные представления, ценностные ориентации, thêmata, nexus, 
plexus, центральное ядро, периферическая система, немая зона, динамика социальных представлений, лидеры в 
динамике социальных представлений.  

Область исследования: 511.03 – Социальная психология. 
Цель исследования: эпистемологическое обоснование и эмпирическая валидация показателей, 

определяющих динамический характер социальных представлений о лидерах. 
Задачи исследования: составление списка авторов и работ, имеющих непосредственное отношение к 

исследованию; выявление методов исследования; идентификация системы существующих подходов к 
определению сути лидера и описанию факторов, обусловливающих его появление; описание наиболее значимых 
моделей и типов лидерства; разработка актуализированной точки зрения относительно специфичности и 
значимости теории социальных представлений; проектирование и конструирование комплексного подхода к 
определению статуса и уровня динамичности социальных представлений; разработка усовершенствованной 
модели структуры социальных представлений и процесса их всеобъемлющего внутреннего анализа; выявление и 
описание условий, приписывающих лидерам качество предмета социальных представлений; организация и 
проведение масштабного эмпирического исследования, направленного на установление динамического уклада 
социальных представлений о лидерах и лидерстве; формулировка окончательных выводов и разработка 
соответствующих рекомендаций. 

Новизна и оригинальность исследования находят своё отражение в разработке и обосновании 
инедитной эпистемико-эмпирической платформы, раскрывающей динамический характер социальных 
представлений о лидерах. В данной работе впервые анализируются условия, принципы и методы, дающие 
возможность выявить и объяснить видоизменчивость социальных представлений о лидерах в зависимости от 
природы групп, создающих и распространяющих эти представления. 

Теоретическая значимость диссертации сводится к выработке и аргументированию системы научных 
положений, открывающих перспективу раскрытия и описания динамики социальных представлений о лидерах. 
Работа восполняет существенный пробел из области современной социальной психологии, ставя в повестку дня 
одну из актуальнейших проблем данной науки и предлагая, одновременно, оригинальный вариант её разрешения. 
Не имея аналогов, данное исследование делает возможным осуществление широкого круга интер-, плури- и 
трансдисциплинарных изысканий, касающихся социальных представлений о лидерах и способах при помощи 
которых они осуществляют своё влияние. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования её 
результатов в рамках дальнейших научных изысканий (социально-гуманитарное направление: 
психология, социология, антропология, педагогика, политология и др.), в сфере высшего социально-
гуманитарного образования (все ступени), в контексте непрерывного постуниверситетского профессио-
нального образования (социально-гуманитарный цикл), в разработке монографий, учебников, словарей, 
энциклопедий, научных статей или работ с научно-популярным уклоном, а также в организации и 
проведении разнообразных обучающих/информационных мероприятий, затрагивающих проблематику 
лидерства и рассчитанных на различные категории социальных актёров (руководители разных профилей 
и уровней, значимые фигуры гражданского общества, политические обозреватели, представители 
экспертного сообщества, журналисты и т.д.). 

Внедрение результатов исследования нашло своё отображение в пяти разработанных и опубликованных 
авторских монографиях, в свыше шестидесяти научных статьях (опубликованных как в стране, так и за её 
пределами), в четырнадцати разделах и специальных исследованиях, включенных в содержание различных 
академических тематических сборников, а также в двадцати шести сообщениях, представленных в рамках 
национальных и межнациональных научных конференций/симпозиумов и опубликованных в соответствующих 
итоговых материалах. Кроме того, данные результаты были использованы при разработке и преподавании 
семнадцати профильных академических курсов в девяти высших учебных заведениях, при проектировании и 
координировании работ на степень лиценциата, мастера и доктора наук, при подготовке и озвучивании 
рефератов/информационных записок на тему лидерства по запросу ряда ведущих общественных организаций (IDIS 
„Viitorul”, CREDO, ADEPT, CIM), а также в рамках многочисленных радио- и телепередач, затронувших 
проблематику лидерства и механизмов её отражения в массовом сознании. 
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2015 – prezent: membru titular al comisiilor de îndrumare la Şcolile Doctorale de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul 

Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” ( Chişinău, R. Moldova); 
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2011 (iunie) – Universitatea Otto-von-Guericke/Departamentul Educaţie vocaţională şi Dezvoltarea Resurselor Umane (Republica 
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Moldova, ISSN 1857-2502); 

2010 – prezent: Studia Universitatis : Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova (Seria: Pedagogie, Psihologie, Didactici 

particulare) (Chişinău, R. Moldova, ISSN 1857-2103); 

2012 – prezent: Revista de ştiinţe socioumane: Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” (Chişinău, R. Moldova, ISSN 

1857-0119); 

2014 – prezent: Revista Studii Europene (Chişinău, R. Moldova, ISSN 2345-1041 ; ISSN-L 2345-1041); 

2017 – prezent: Revista de Studii Interdisciplinare ,,Constantin Stere” (Chișinău, R. Moldova, ISSN 2457-5550). 

 

Poziţii în administraţia publică centrală şi locală: 

1999 – 2002: deputat în Consiliul Judeţean Bălţi; 

2009 (18 aprilie) – 2009 (28 august): deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVII-a; 

2009 (28 august) – 2010 (28 decembrie): deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a, secretar al 

Comisiei Cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu 

Republica Franceză, Republica Polonia, România şi Ucraina, Şeful delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova în 

Adunarea Parlamentară a GUAM; 

2010 (28 decembrie) – 14 februarie 2011: deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a, Preşedinte al 

Comisiei Parlamentare Cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media; 

2011 (14 ianuarie) – 2012 (24 iulie): Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei, Ministru al Educaţiei; 

2012 (25 iulie) – 2016 (22 decembrie) – Preşedinţia Republicii Moldova, Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în 

domeniul culturii, învăţământului şi ştiinţei. 

 

Premii şi distincţii: 

Diplomă de Excelenţă acordată de Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences (iunie 2017, Iaşi, România); 

Titlul onorific Om Emerit (conferit de Preşedintele Republicii Moldova pentru merite deosebite în promovarea procesului 

educaţional, activitate metodico-didactică şi ştiinţifică prodigioasă şi pentru înalt profesionalism), Decretul nr.1967-VII 

din 17 martie 2016, Însemnul nr. 1043, Brevetul nr. 1910; 

Medalia de Aur a Universităţii Tehnice a Moldovei (pentru rezultate marcante în activitatea profesională şi contribuţii esenţiale în 

dezvoltarea şi consolidarea universităţii), Brevetul nr. 26-A, 24 octombrie 2014; 

Premiul Internaţional de Excelenţă pentru Democraţie (decernat în cadrul Galei Internaţionale a Premiilor de Excelenţă DEMOS 

TN – 2012 , Ediţia a III-a, 23 martie 2013, Târgu – Neamţ, România); 

Medalia jubiliară ,,60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova” (acordată de către Academia 

de Ştiinţe din Moldova pentru cercetări reuşite în domeniile pedagogiei şi psihologiei, 17 martie 2011); 

Ordinul ULIM (conferit prin decizia Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Chişinău), Însemnul nr. 030, 

Brevetul nr. R 7734, 23 februarie 2011). 

 

Limbi de comunicare: româna, rusa (avansat), franceza (avansat), engleza (mediu). 

Căsătorit, un copil. 

Date de contact: 

telefon portabil: 0691 33 847;  

e-mail: mihaisleahtitchi@yahoo.com. 
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