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  Stereotypes include in oneself the cognitive senses and behavioural programs. 
At the same time, since its birth, the child lives in an environment, where there already 
exist laws, systems, including values, behavioural roles, traditions etc. 
 In the opinion of R. Brown, an English researcher: “ Stereotypes are rooted in the cul-
ture in what we are born and live and are reproductive by all socio-cultural ways by 
means of socialization in the family and school, also and by repeated exposure in vari-

ous images from books, TV, and  press” 2, p.8. 
 Researchers admit that “the stereotype is a set of specific features, from what 

something represents the personality features. Like the super-generalizations, ethnical 
stereotypes cancel the differences among individual belonging to the  same group, they 
being characterized by identical features of personality” (Gardiner, 1970; Brigham, 
1971, Chelcea,1995). 
 
    Omul, reprezentant al etnosului, 
se manifestă ca produs al relaţiilor 
sociale, care îi condiţionează trăirile 
şi faptele. În context psihologic, re-
laţiile individului reprezintă  un sis-
tem de intercorelări ale lui ca per-
sonalitate cu realitatea concretă sau 
cu unele aspecte ale ei, avînd ca 
repere experienţa individuală şi cea 
socială. Cu alte cuvinte, sistemul 
relaţiilor sau sistemul formaţiunilor 
dispoziţionale regularizează com-
portamentul şi activitatea subiec-
tului. Fiind conştient de apartenenţă 
la un anumit etnos, individul mani-
festă, inevitabil, în stările şi dis-
poziţiile sale componenta etnică, 
care deseori are o valenţă domi-
nantă. Cu atît mai mult, fiecărui om 
îi sînt caracteristice sistemele dis-
poziţio-nale proprii, care-i deter-

mină individualitatea. Astfel, dis-

poziţiile etnice sînt decisive în for-
marea comportamentului etnic. 

    În calitate de determinantă psi-
hologică a comportamentului se ma-
nifestă şi stereotipii etnici, ca o 
varietate a stereotipilor sociali. Ste-
reotipul etnic este un model sim-
plificat, schematizat, emoţional şi 
foarte rezistent al unei comunităţi 

etnice, răspîndit asupra tuturor 
reprezentanţilor ei. Cu ajutorul ste-

reotipilor etnici se formează o bună 
parte a închipuirilor despre alte 
popoare. 

    Fiecare etnos îşi are propriul 
sistem de dispoziţii etnice, ire-
petabil. Uneori dispoziţiile etnosului 
se schimbă de la o generaţie la alta. 
Aceasta dovedeşte că etnosul se 
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dezvoltă. Uneori dispoziţiile etno-
sului sînt stabile, pentru că noua 
generaţie reproduce experienţa rela-
ţiilor sociale a generaţiilor anteri-
oare. 

    Structura dispoziţiilor etnice este 
o formă de relaţii determinată cert: 
între etnos şi etnofor; între et-
nofori, între grupele interetnice; 
între etnos şi grupurile interetnice. 

   Aceste forme, în fiecare caz con-
cret, sînt specifice, schimbîndu-se 

ba rapid, ba lent. Ele sînt prezente 
în toate domeniile vieţii interpretate 
în etnosul dat şi în fiecare epocă 
aparte, ca unicul mijloc de con-
vieţuire. Totodată, interacţionînd cu 
formele de comportare a altui etnos, 
membrii unui etnos sînt miraţi de 

neobişnuinţa acestora  9, p. 150. 

   Analiza dispoziţiei etnice ca fe-
nomen psihologic multidimensio-
nal evidenţiază mai mult de 20 de 
parametri ai relaţiilor şi, respectiv, 
diferite tipuri de relaţii ce formează 
mai multe grupuri de parametri: 

 parametri formal - dinamici ai 
relaţiilor: semnul, orientarea, sta-
bilirea ş. a. 

 diverse caracteristici ale rela-
ţiilor, activitatea şi modalitatea lor; 

 criteriile etice – caracterul adec-
vat, dreptatea, relaţiile de coope-
rare, de schimb şi de unificare a per-
sonalităţilor; 

 etapele de formare a relaţiilor 
personalităţii; 

 diferite tipuri de activitate uma-
nă şi structura personalităţii; 

 parametrii care fixează, conco-
mitent, treapta apropierii sau a dis-
tanţării între parteneri, pozitivitatea 
- negativitatea relaţiilor, tipul po-

ziţiei unuia faţă de celălalt în pro-
cesul comunicării; 

 parametrii care arată treapta 
constructivităţii relaţiilor în formare, 
relaţiile constructive şi distructive; 

 parametrii reciprocităţii, ai com-
plementării relaţiilor personalităţii. 
Dispoziţiile etnice focalizează în si-
ne convingerile, conceptele, opiniile 
oamenilor referitor la istoria şi viaţa 
contemporană a comunităţii lor et-
nice şi interferenţa ei cu alte po-
poare, oameni de alte naţionalităţi. 

   În procesul socializării, omul, con-
comitent cu comportamentul, de-
prinderile, valoarea sa, însuşeşte pe 
căi diferite o mulţime de stereo-

tipuri. Printre acestea se remarcă: 
propria experienţă de viaţă, moş-
tenirea valorilor materiale şi spi-
rituale de la generaţiile precedente. 
   Stereotipurile includ în sine sim-
ţurile cognitive şi programele com-
portamentale. Odată cu naşterea, 
copilul nimereşte într-un anumit 
mediu, unde deja există legi, sisteme 
care au valori, norme de com-
portament, tradiţii etc.  
    După cum menţionează cercetă-
torul englez R. Brown: “Stereo-
tipurile sînt înrădăcinate în cultura în 
care ne-am născut şi trăim şi sînt re-
produse pe toate căile socio–culturale 
prin intermediul socializării în familie 
şi în şcoală, precum şi prin expunerea 
repetată în diverse imagini din cărţi, 
TV şi presă” [2, p.83]. 
           Cercetătorii susţin că: “un ste-
reotip este un set de atribute, din 
care unele reprezintă trăsături de 
personalitate. Ca suprageneralizări, 
stereotipurile etnice anulează dife-
renţele dintre indivizi aparţinînd 
aceluiaşi grup etnic, aceştia fiind 
caracterizaţi prin trăsături de per-
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sonalitate identice” (Gardiner şi 
alţii, 1970; Brigham, 1971, Chelcea, 
1995).  
    Stereotipurile etnice sînt, alături 
de prejudecăţi, expresiile cele mai 
simplificate şi elementare ale repre-
zentărilor sociale [3, P. 184]. 
   În asemenea condiţii, copilul se 
confruntă cu mediul social, unde 
acţionează anumite categorii de gru-
puri sociale.  
   În realitate, anume aceste scheme 
sînt acele stereotipuri (inclusiv şi 
cele etnice), în cadrul cărora copilul 
“va fi impus” să se dezvolte. Un au-
tor anonim, încercînd să răspundă la 
întrebarea cum poţi să te pierzi pe 
sine, scria: “Trădarea, neştiută şi 
negîndită, începe odată cu moartea 
psihică în copilărie…”, cînd copilul 
este nevoit să se înscrie în acele ste-
reotipuri ale comportamentului, ca-
re-i sînt transmise prin etnos; în caz 
contrar, pe el îl aşteaptă moartea. 
Nu,  nu moartea fizică – reală, ci mai 
rău – cea psihică, adică pierderea 

propriului eu. Oricum ar fi, cu toţii 
venim din copilărie, purtînd cu noi 
în viaţă sensul propriu al structurii 
conştiinţei noastre, al schemei cogni-
tive şi al stereotipurilor etnice, pe 
care le-am însuşit. Astfel, noi sîntem 
purtătorii “scenariului psihic”, care 
ne pre-determină destinul. Urmînd 
triada faptă – deprindere - caracter, 
copilul îşi formează caracterul în 
cadrul anumitor sisteme stereotipi-

ce, fiind purtătorul unui caracter cu 
valenţă etnică.  
    Stereotipurile etnice sînt norme 
de viaţă, pe care copilul le achizi-
ţionează în procesul socializării. 
    Stereotipii etnici care însumează 
închipuirile despre propriul popor 
şi despre alte popoare, nu însu-

mează pur şi simplu unele infor-
maţii simple, dar reflectă şi atitu-
dinea emoţională faţă de obiect. Ei 
concentrează toată istoria relaţiilor 
internaţionale, chiar şi o simplă de-
scriere a unor trăsături conţine în 
sine un anumit element apreciator. 
Prin noţiunea de stereotip etnic în-
ţelegem o închipuire generalizată 
despre aspectul fizic, moral şi in-
telectual al reprezentanţilor diferitor 
etnicii. Stereotipul etnic se carac-
terizează printr-o emoţionalitate ri-
dicată şi stabilitate în trăsăturile re-
flectate ale grupei stereotipizate. 

   Stereotipul conţine patru para-
metri principali: 

 conţinutul – un tip de carac-
teristici atribuit unui grup etnic; 

 treapta concordanţei – omogeni-
tatea caracteristicilor atribuită unui 
grup etnic; 

 tendinţa (orientarea) – percepută 
ca fiind pozitivă sau negativă co-
mună a obiectului stereotipizat; 

 intensitatea – treapta preconce-
perii faţă de grupa stereotipizată. 
Fenomenul stereotipizării poate fi: 

 psihologia oamenilor caracteri-
zează mai facil grupuri largi de oa-
meni: indiferent, aspru sau părtini-
tor; 
 aşa o categorizare are o tendinţă 
de păstrare a stabilităţii în cursul 
unor perioade lungi de timp; 
 schimbările în sferele socială, 
politică şi economică pot condiţiona 
schimbarea stereotipului, însă acea-
sta nu are loc întotdeauna sau este 
amînată în timp; 
 stereotipii sociali se manifestă 
rar la nivel de comportament în lip-
sa unui conflict în relaţiile dintre 
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grupuri, dar în timpul unor conflicte 
aceiaşi stereotipi devin determinaţi 
şi se supun puţin unor modificări. 
   Asupra conţinutului stereotipilor 
influenţează trei grupuri de factori: 

● specificul grupului stereo-tipizat al 
psihologiei lui etnice, sistemul de 
valori sedimentat în cultură, dez-
voltarea istorică; 
● condiţiile social-politice şi 
economice a grupurilor şi specificul 
relaţiilor formate la momentul dat; 
● longevitatea şi adîncimea con-
tactului istoric. 
   La nivel social, stereotipul etnic 
are două funcţii: de ideologizare şi 
de identificare. 

   Funcţia de ideologizare pre-
supune formarea şi păstrarea ideo-
logiei grupului ce exprimă menţi-
nerea grupului; 

   Funcţia de identificare formează şi 
păstrează imaginea pozitivă, care se 
obţine cu ajutorul ritualurilor şi al 
mijloacelor non-verbale. Stereotipul 

etnic, ca şi orice alt stereotip social, 
poate fi autostereotip, care descrie 
grupul etnic şi heterostereotip care 
descrie un alt grup.  

    La formarea auto – şi hetero-
stereotipilor influenţează trei gru-
puri de condiţii: 

● Sistemele comunităţii – politică, 
economică şi religioasă, care for-
mează un anumit grup de norme, 
valori, idealuri, imperative. 
● Prezentarea normelor, valorilor, 
idealurilor, imperativilor socio- 
psihologice în interiorul încon-
jurător al individului. 

● Existenţa individual-psihologică a 
individului, ansamblul de fapte rea-
le ale vieţii individuale. 
   Rezultă că stereotipul reflectă un 
specific al valorilor, o atitudine uni-
formă faţă de obiect. Stereotipul de-
pinde de orientarea valorică, reiese 
din ea, o exprimă în chip schematic 
şi permite omului, fără a se gîndi 
mult, să dea o apreciere proprie. El 
poate reflecta adecvat asupra unui 
eveniment şi este un fapt al realităţii 
psihologice ce determină relaţiile 
internaţionale, indiferent dacă el 
corespunde sau nu realităţii. 

    Studierea expectanţelor etnice 
pretinde dezvăluirea specificului 
psihologic al rolurilor sociale şi, to-
todată, a comportamentului în rol. 
Noţiunea de “rol social” apare ca un 
element important: atît sociologic, 
cît şi psihologic.  

  Rolul social constă în: 

● fixarea anumitei poziţii care o oc-
upă un individ sau altul în sistemul 
relaţiilor sociale; 
● etalonul comportamentului nor-
mativ aprobat, aşteptat din partea 
unui individ, ce ocupă un anumit 
statut în socium; 
● tipul activităţii sociale şi al 
comportamentului personal, care 
poartă sigiliul aprecierii sociale; 
● comportamentul persoanei, în 
concordanţă cu statutul ei social, 
felul de îndeplinire a unei funcţii 
sociale, când de la persoană se aş-
teaptă o anumită activitate; 
● stereotipul stabil al compor-
tamentului în anumite situaţii so-
ciale, ansamblul aşteptărilor obiec-
tive şi subiective (expectaţiile) pro-
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duse de structura profesională, et-
nică, politică etc. a sociumului; 
● funcţia socială a persoanei cores-
punzătoare închipuirilor oamenilor, 
în concordanţă cu statutul lor sau 
poziţia în societate, în sistemul re-
laţiilor interetnice; 
● sistemul aşteptării existente în 
societate, referitor la comportamen-
tul individului ce ocupă o anumită 
poziţie în relaţiile cu alţi indivizi; 
● sistemul aşteptărilor specifice în 
atitudinea faţă de sine a individului 
ce ocupă o anumită poziţie aşa cum 
el îşi imaginează etalonul compor-
tamentului cu alţi indivizi; 
● comportamentul deschis al indi-
vidului; 
● imaginea despre un etalon pre-
scris al comportamentului care este 
aşteptat şi pretins de la persoană în 
situaţia dată; 
● acţiunile prescrise caracteristice 
pentru ce ocupă o anumită poziţie 
socială; 
● culegerea de norme ce determină 
cum trebuie să se poarte un individ 
ce ocupă o anumită poziţie socială. 
   Interacţiunea socială a oamenilor e 
condiţionată de factori multipli, 
printre care expectaţiile etnice au o 
anumită importanţă. Înaintînd într-
un anumit rol, fiecare om deţine 
drepturi în atitudinea faţă de alţi 
participanţi ai interacţiunii. Pentru 
că rolurile sînt legate reciproc şi 
expectaţiile se suplinesc una pe alta. 
Esenţa valorilor sociale este aceea 
de a îndeplini obligaţiile care sînt 
dictate de un anumit rol şi de a 
realiza drepturile sale faţă de alţii. 

    Tipurile rolurilor sociale sunt de-
terminate de varietatea grupurilor 
sociale, de tipul activităţilor şi atitu-

dinilor în care este inclusă persoana, 
fiind de natură: 

● social-demografică (etnică, profe-
sionale ş.a.) – soţul, soţia, fiica, fiul, 
nepotul au roluri sociale, care pre-
supun un comportament specific, 
consolidat prin norme, tradiţii şi 
expectaţii sociale; 
● social - tipică ce determină nu-
meroase manifestări individuale ale 
unei anumite persoane. 

După gradul de manifestare, 
rolurile sînt: 
● active – condiţionate de o situaţie 
socială concretă; 
● latente – nu se manifestă în situ-
aţia de faţă; 
După tipul de asimilare, rolurile sînt: 

● concrete – condiţionate de vîrstă, 
gen, naţionalitate; 
● dobîndite – asimilate în procesul 
socializării şi al etnizării. 
   În afară de aceasta, rolurile sociale 
sînt caracterizate de modul de do-
bîndire, de nivelul emoţional, de 
formalizare şi motivare, manifestîn-
du-se prin: 

● modul de dobîndire – depinde de 
faptul cît de necesar este acest rol 
pentru persoană. Acestea reprezin-
tă, practic, rolurile legate de profe-
sie şi toate realizările omului; 
● nivelul emoţional – fiecare rol 
poartă în sine anumite posibilităţi 
de manifestare emoţională a subiec-
tului dat; 
● formalizarea – este determinată de 
specificul relaţiilor interpersonale a 
purtătorului rolului dat. Unele ro-
luri presupun stabilirea unor relaţii 
formale între oameni, strict reg-
lementate; altele, dimpotrivă – ne-
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formale; al treilea grup – atît for-
male, cît şi neformale; 
● motivarea – depinde de necesită-
ţile şi motivele persoanei. Diferite 
roluri sînt condiţionate de motive 
diferite. 
   Socializarea copilului începe chiar 
de la naştere. De aceea este foarte 
important cum anume influenţează 
asupra copilului stereotipurile pă-

rinţilor, deoarece debutul sociali-
zării copilului are loc în familie.  
    Formarea stereotipurilor trebuie 
examinată în cadrul etnocentris-

mului. 
    În cercetările contemporane, etno-
centrislul este interpretat ca o în-
suşire specifică oamenilor “de a per-
cepe şi a aprecia fenomenele vieţii prin 
prisma tradiţiilor şi valorilor grupului 
etnic propriu, care se manifestă în cali-
tate de etalon sau ceva optim” [5, p. 
812]. Indicii de bază ai etnocentris-

mului constau în: 

 perceperea elementelor culturii 
etniei – a normelor, rolurilor şi va-
lorilor drept fireşti şi corecte, iar a 
elementelor altor culturi ca nefireşti 
şi incorecte;  

 examinarea obiceiurilor grupu-
lui său în calitate de universalii; 

 reprezentarea despre ceea ce es-
te firesc pentru om, adică să colabo-
reze cu membrii grupului său, să se 
mîndrească cu el, să manifeste ne-
încredere şi chiar să se învrăjbească 
cu membrii altor grupuri. 
   Etnocentrismul este un fenomen 
destul de complicat. El se constituie 
din diferite structuri psihologice, 
care se manifestă atît la nivelul 
conştientului, cît şi cel al subcon-

ştientului. Etnocentrismul este 
corelat cu toleranţa faţă de alte 
naţiuni. În cadrul aceluiaşi etnos se 

pot întîlni indivizi al căror etnocen-
trism se extinde prin stereotipuri 

preluate de la diferite etnii, 
formînd stereotipuri heteroetnice. 
   Stereotipurile etnice sînt transmise 
de la părinţi la copii prin sistemul 
reprezentărilor, al orientărilor etc. 
Aici menţionăm şi despre influenţa 
mass – media în formarea stereoti-
purilor etnice. Influenţă care este 
interpretată neunivoc. “Deşi cei mai 
mulţi cercetători din domeniu sînt de 
acord că mass – media reprezintă un 
mijloc important în transmiterea stereo-
tipurilor etnice, atît a celor pozitive, cît 
şi a celor negative, unele studii au de-
monstrat că efectul poate fi numai de 
consolidare – informaţiile existau înain-
te de transmisie. Şi modalitatea de ex-
punere la conţinutul mass – media poa-
te varia astfel, indivizii cu credinţe pu-
ternic stereotipice nu se vor expune la 
mesaje inconsistente la fel de frecvent ca 
şi cei cu credinţe mai puţin stereotipice 
[4, p. 94].” 
    Stereotipurile se împart în auto-

stereotipuri şi heterostereotipuri. 
Primele – autostereotipurile – se 
prezintă ca nişte reprezentări, ori-
entări îndreptate spre propriul et-
nos, ele pot fi pozitive sau negative. 
Orientările pozitive, formîndu-se 
încă în copilărie, asigură pe parcur-
sul vieţii o emotivitate pozitivă 
completă, prin legături de rudenie 
dintre reprezentanţii etnosului său, 
înţelegînd noţiunea “noi”, din punc-
tul de vedere al eului etnic, printr-o 
autoapreciere înaltă şi o tendinţă la 
identificarea naţională. 
    La nivelul grupului etnic, hetero-
stereotipurile contribuie la sporirea 
gradului de consolidare şi a conşti-
entizării propriei contribuţii de 
apartenenţă la etnie. 
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    Atît heterostereotipurile, cît şi au-
tostereotipurile în etnopolitică reali-
zează funcţii specifice.  
   Urmărindu-se scopul de a supune 
agresiei un oarecare etnos, politi-
cienii folosesc heterostereotipurile  
negative, prin aceasta îl deperso-

nalizează, atribuindu-i un şir de ca-
lităţi negative, care sînt incorecte, 
denaturate. Astfel, au manipulat 
“artizanii” fascismului german, care 
foloseau heterostereotipuri de alte 
etnosuri, ce ascundeau o agresie, 
creau posibilitatea de “a se re-
marca”. 
    Heterostereotipurile etnice includ 
în sine caracteristicile reprezentan-
ţilor altor etnosuri şi / sau sînt asi-
milate integral de alte etnosuri, atît 
pozitive, cît şi negative, care, prin 
prezenţa legăturilor contrare auto-
stereotipurilor, adesea se transfor-
mă în autostereotipuri. 
    Stereotipurilor etnice le este ca-
racteristică o deosebită funcţie de 
protecţie etnică, care acţionează atît 
asupra individului în parte, cît şi la 
nivelul întregului etnos. În formarea 
stereotipurilor etnice la copii, un rol 
important îl joacă reprezentanţii ge-
neraţiilor în vîrstă, iar în calitate de 
socializare iniţială, de exemplu, ser-
veşte familia.  
    Cercetările social – psihologice a 
activităţii eficiente de grup au de-
monstrat că asupra reuşitei ei influ-
enţează, mai întîi de toate, acele 
schimbări care au loc în relaţiile spe-
cifice apărute în cadrul colectivităţii. 
Interacţiunea între membrii etniei se 
prezintă ca o colaborare activă şi co-
ordonată. Eficacitatea activităţii gru-
pului depinde nu numai de acele 
schimbări care au loc în parametrii 
ei structural – formali, cît şi în rela-

ţiile specifice lui în procesul acti-
vităţii comunităţii. 
    Vorbind despre corespunderea 
sistemului de criterii (indici, semne) 
ai eficacităţii activităţii grupului, 
este necesar să se delimiteze două 
niveluri: normativ şi supranorma-
tiv. Adică concordanţa conduitei şi a 
rezultatelor activităţii membrilor de 
grup cu normele juridice, normele 
de drept cu aşteptările morale, etice 
superioare, care încă nu au devenit 
reguli pentru toţi. Noţiunii “activita-
te de grup”, din punctul nostru de 
vedere, îi corespunde termenul lan-
sat de către L. N. Gumiliov – “pasi-
unea etnosului”, ca fiind capacitatea 
şi tendinţa spre schimbarea, modifi-
carea, transformarea anturajului, a 
mediului înconjurător. Impulsul pa-
siunii poate fi atît de puternic, încît 
persoanele pasionate nu pot calcula 
şi prevedea consecinţele acţiunilor 
lor. Gradele pasiunii sînt diverse, 
dar, pentru ca ea să aibă manifestări 
vizibile fixate de către istorie, e ne-
voie de un număr mare de persoane 
cu aceleaşi pasiuni, trecînd de la in-
divid la grup, la grupul etnic. Por-
nind de la această idee, e posibil de 
a formula şi o legitate a etnogenezei: 
activitatea desfăşurată de către co-
lectivitatea etnică este direct pro-
porţională cu nivelul “intensităţii 
pasiunii”, adică cu pasiunea prezen-
tă în sistemul etnic, în dependenţă 
de numărul de persoane care for-
mează etnosul. În psihologia socială, 
termenul de pasiune poate fi privit 
ca un nivel de activitate a colectivi-
tăţii etnice. Etnosul, în cazul dat, are 
rol de subiect al activităţii de viaţă a 
colectivităţii, avînd totodată un şir 
de caracteristici. 
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    În calitate de caracteristici funda-
mentale ale activităţii colective, de 
trăsături ce dezvăluie caracterul său 
dinamic (procedural), cercetătorii, 
psihologia socială delimitează: sco-
pul concret (concentrarea pentru un 
anumit scop), motivarea, structura-
rea, concordanţa, integralitatea, or-
ganizarea, aflarea şi funcţionarea 
spaţial - temporală a membrilor co-
lectivităţii, rezultatul activităţii co-
munităţii. 
         Concentrarea pentru un anu-
mit scop, fiind o caracteristică soci-
al-psihologică de bază, evidenţiază 
o poziţie a colectivităţii, prin care 
scopul se manifestă ca autoritate 
asupra activităţii comune, subor-
donîndu-şi-o. Scopul concret se sta-
bileşte conform intereselor grupului, 
dezideratelor, obiectivelor sociale, 
persuasiunilor (convingerilor), idea-
lurilor. Astfel, raportat la existenţa 
etniei, concentrarea pentru un anu-
mit scop se manifestă prin ten-
dinţele reale existente în activitatea 
vitală a comunităţii. 
    Motivarea, fiind o caracteristică a 
subiectului colectiv, reprezintă o 
comportare activă, cointeresată şi 
eficace faţă de activitatea comună, 
un îndemn spre aceasta din urmă. 
Ea se formează în rezultatul in-
tegrării motivelor individuale, a 
“sumării” şi “împletirii” lor reci-
proce, şi se exprimă în cointeresarea 
activă a membrilor comunităţii. Co-
eziunea (unirea) grupului etnic fa-
vorizează formarea şi consolidarea 
conştiinţei sale etnice, care se mani-
festă în cadrul diverselor activităţi 
(spre exemplu rituale, care presu-
pun înţelegerea similară, identică a 
simbolicii de ritual de către toţi 
membrii grupului). Calitatea, pro-

prietatea, însuşirea dată caracteri-
zează astfel gradul de interconexiu-
ne şi interdependenţă a membrilor 
subiectului comunităţii. 
    Structurarea activităţii comune a 
subiectului colectiv reprezintă pre-
cizia şi caracterul concret al repar-
tizării, al distribuirii funcţiilor, al 
drepturilor, obligaţiilor şi respon-
sabilităţilor între membrii colecti-
vităţii. Ca parametri ai structurării 

pot fi: tipul repartizării obligaţiilor 
în comunitate, caracterul structurii 
sale cu rol de statut, corespunderea 
structurii organizatorice a activităţii 
cu relaţiile organizatorice. 
    Organizarea este caracteristica 
subiectului colectiv, adică subordo-
narea membrilor colectivităţii la o 
anumită ordine a îndeplinirii, a rea-
lizării, a executării activităţii co-
mune. 
    Activitatea vitală a comunităţilor 
etnice este destul de dură şi rigid 
reglementată de către normele et-
nice şi a prescripţiilor. Ca parametri 
de bază ai organizării subiectului 
colectiv se manifestă nivelurile 
conştiinciozităţii şi autoadministră-
rii în activitatea comună.  
    O condiţie indispensabilă a inter-
acţiunii colectivităţii este habitatul şi 
funcţionarea în timp a membrilor 
săi. Fără existenţa unui spaţiu unic 
şi a simultanietăţii executării luc-
rului de către diferiţi oameni, nu se 
poate realiza activitatea comună de 
grup. 
   O caracteristică integrală a ac-
tivităţii comune este rezultatul aces-
teia. El determină nu doar nivelurile 
de dezvoltare a caracteristicilor acti-
vităţii comunităţii (enumerate mai 
sus) şi a subiectului ei, dar şi rezul-
tatele concrete ale activităţii comu-
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ne. Parametrul “rezultat activitate” 
se foloseşte la analiza “istoriei etno-
surilor separate” (după L. N. Gu-
miliov), explicînd diverse faze ale 
etnogenezei: de la apariţie şi as-
censiune, pînă la decăderea şi moar-
tea etnosului [1, p. 117].  
    Încheind examinarea celor mai 
cunoscute abordări privind carac-
teristicile social - psihologice ale su-
biectului de grup în interacţiunea sa 
socială, trebuie menţionată di-
versitatea lor, care este corelată cu 
criteriile conceptuale neunivoce, se-
lectate de diferiţi cercetători pentru 
o atare evidenţiere. Astfel se impune 
definirea noţiunii de “orientare a 
etnosului” ca un factor integral al 
reglării interacţiunii etnosociale. Du-
pă cum se ştie, reglarea com-
portamentului social este deter-
minată de nevoile sociale, ceea ce 
poate fi raportat şi la etnos. Tra-
diţional, se evidenţiază următoarele 
grupuri ale nevoilor sociogene: 1) 
necesitatea colaborării, a cooperării 
în activităţile comune, a ajutorului 
reciproc; 2) oportunitatea rolului de 
lider, de conducere; 3) necesitatea 
transmiterii şi schimbului de infor-
maţie, opinii, cunoştinţe; 4) necesi-
tatea autoexprimării autoafirmării, 
autorealizării respectului şi core-
larea cu prestigiul, reuşita, succesul.  
    Teoria explică bine formarea dis-
tructivă sau asociativă a poziţiei 
personalităţii, dar întîmpină dificul-
tăţi în descoperirea mecanismelor 
formării prosociale a poziţiei perso-
nalităţii. Aşadar, orientarea poziţiei 
personalităţii este un parametru 
foarte important, de aceea poate fi 
complexă doar o teorie care ar ex-

plica orientarea spre formarea ei. 
Teoria adaptării în grup, ce explică 

poziţia personalităţii doar prin ten-
dinţa individului de a fi recunoscut 
în grup şi de a îndreptăţi aşteptările 
lui, adică doar prin factorii proce-
suali, nu e capabilă de a descoperi 
mecanismele educaţiei unui sistem 
complex [7, p. 41]. 

    Identitatea etnică se înţelege ca o 
parte din identitatea socială şi, în-
deosebi, reprezentarea omului des-
pre sine ca membru al grupului et-
nic, determinată împreună cu în-
semnătatea emoţională şi valoroasă 
care îi este atribiută acestui mem-
bru. 

    Important este să avem formată 
conştiinţa eului şi conştiinţa alteri-
tăţii, ca să putem accepta existenţa şi 
dreptul la viaţă şi a altor culturi 
decît propria cultură naţională.  

    În acest context, cercetătorul Vlad 
Pâslaru menţioneazăŞi mai multe 
sunt cazurile de identităţi nerealizate. 
Acestea se întâlnesc la tot pasul şi re-
prezintă, incoerenţe, deficienţe şi lacune 
sociale, psihologice, educaţionale. Un 
adult care în copilărie n-a primit „doza” 
necesară de dragoste părintească nu va 
fi capabil să iubească cu întreaga-i fi-
inţă, va fi mereu complexat de neîncre-
derea în sine şi în omul pe care-l iu-
beşte, căci nu poţi să dai dacă tu însă n-
ai primit ceea ce trebuia să primeşti în 
mod firesc: „.” [6, p.111] 

    Apartenenţa etnică configurează 
identitatea persoanei şi orientează 
procesul cunoaşterii psihologice 
prin implicarea noţiunilor de etno-
tip şi conduită etnică. De aparte-
nenţa etnică ţine şi noţiunea de ten-
dinţă etnoafiliativă. Etnicitatea dă 
naştere la trei grupe de motive, lega-
te de necesităţi ca: apartenenţă etni-
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că; identitate etnică pozitivă; prote-
jarea etnică. 

    Prin tendinţa spre identitatea et-
nică pozitivă individul năzuieşte să-
şi ridice autoaprecierea, prestigiul şi 
statutul grupului său. Particulari-
tăţile specifice Republicii Moldova 
în dezvoltarea identităţii etnice sînt: 

- Moldova se învecinează cu un stat 
populat de un etnos înrudit; 
- „şocul psihologic” suportat de lo-
cuitori de naţionalitate rusă la sf. 
Anilor 80-începutul anilor 90 în 
legătură cu schimbarea bruscă a ati-
tudinii faţă de ei din partea etniei 
titulare; 
- experienţa istorică a moldovenilor 
(românilor) – greutăţi economice. 
 Formarea identităţii etnice la ado-
lescenţii din Republica Moldova 
este importantă deoarece: 

- adolescenţa este vîrsta formării 
înţelegerii emoţional-apreciative a 
apartenenţei la o anumită comuni-
tate etnică, a „încadrării” în cultură. 
La această vîrstă, spre deosebire de 
altele, dezvoltarea personalităţii de-
pinde de atmosfera existentă în so-
cietate; 
- adolescenţa este vîrsta cînd mem-
brii aceste generaţii sînt mai pu-
ternici, mai emoţionali, mai vul-
nerabili decît generaţia în vîrstă, 
reacţionează în alt mod la schimbă-
rile evenimentelor, părerilor, fapte-
lor şi realizărilor. [8, p.220]. 
    Pasiunea subiectului etnic se ma-
nifestă nu doar prin capacitatea lui 
de a se afla în starea homeostatică în 
raport cu încercuirea şi poziţia sa 
socială, reacţionînd adecvat la situ-
aţiile apărute în acest timp, ci şi ca 
orientare a subiectului; ea joacă rolul 

de reglator al unei astfel de confor-
mităţi. 
    Mulţi cercetători înţeleg orien-
tarea etnosocială de grup ca fiind un 
mijloc de consens a scopurilor indi-
viduale şi sociale, mijloc, necesitatea 
căruia reiese din legităţile obiective 
de atingere a scopurilor comune 
concomitent cu necesităţile coin-
cidente sau necoincidente membri-
lor separaţi în parte a unui grup 
etnic sau a unei asociaţii etnice. As-
tfel, problema subiectului etnoso-
cial presupune un cîmp de studiere 
mai aprofundat – “cîmpul etnic al 
subiectului” sau “cîmpul etnic al 
individului” (“cîmpul comportării şi 
activităţii membrilor sistemului et-
nic” după L. N. Gumiliov). Cîmpul 
etnic al subiectului poate fi repre-
zentat sub forma unei structuri de 
trei niveluri, componentele căreia se 
exprimă prin aşa noţiuni ca “etnicul 
pentru sine”, “etnicul pentru mem-
brul societăţii” şi “etnicul pentru 
stat”. “Etnicul pentru sine” – este 
un sistem al ierarhiilor şi aşteptări-
lor (expectaţiilor) etnice, existente la 
orice individ, care nu este neapărat 
verbalizat şi conştientizat. Dimpo-
trivă, el poate fi neconştientizat pe 
parcursul întregii activităţi de viaţă. 
Însă intrînd în contact cu un alt su-
biect şi identificînd necongruenţa lui 
etnică, subiectul, în comportarea sa, 
se va conduce de sistemul ierarhiilor 
şi expectaţiilor (aşteptărilor) etnice. 
“Etnicul pentru membrul socie-
tăţii” înseamnă că pentru instituţii-
le, organizaţiile oficiale, toţi mem-
brii pot reprezenta doar o singură 
parte strict determinată a cîmpului 
etnic al personalităţii sale. Această 
parte a cîmpului etnic se fixează în 
documente, ceea ce de-termină re-
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laţiile şi acţiunile individului în inte-
racţiunea socială cu “etnicul pentru 

stat” poate fi exemplificat prin cazul 
cînd un locuitor al României, nime-
rind peste hotare, indiferent de ori-
ginea sa autentică, este perceput ca 
fiind “român”. Acelaşi mecanism 
funcţionează, mai mult ca atât, se 
promovează în SUA: un latino-
american, un englez sau un român, 
primind cetăţenia în SUA, în orice 
ţară din lume este perceput ca fiind 
“un american”.  
    Deci, faţă de un reprezentant de o 
altă naţionalitate, individul acţio-
nează ca un om etnic, manifestînd 
diverse caracteristici ale persona-
lităţii sale în corespundere cu dis-
poziţiile sociale. O astfel de poziţie 
s-a confirmat experimental de către 
americanul Lapier, caz amuzant şi 
paradoxal… 
   Lapier călătoarea prin statele su-
dice din SUA împreună cu doi stu-
denţi chinezi. Ei au vizitat 252 de 
hoteluri şi aproape în toate cazurile 
(cu mici excepţii) au fost primiţi 
normal, conform standardelor ser-
viciului american. Între deservirea 
lui Lapier şi a însoţitorilor săi nu era 
nici o diferenţă. Peste doi ani după 
încheierea acestei călătorii Lapier s-a 
adresat în cel de-al 251-lea hotel cu 
scrisori în care ruga să i se răspundă 
dacă poate el fi însoţit de aceiaşi 
chinezi, să mai viziteze o dată ho-
telul. Răspunsuri au venit din 128 
de hoteluri: doar într-o scrisoare era 
exprimat acordul, în 25% de cazuri 
era refuz, în rest răspunsul era eva-
ziv. Lapier a explicat aceasta prin 
faptul că între dispoziţiile sociale (în 
cazul dat atitudinea faţă de naţiona-
litatea chineză) şi comportarea reală 
a stăpînilor hotelurilor există o di-

vergenţă. Răspunsurile la scrisori 
demonstrau prezenţa dispoziţiilor 
sociale negative (“etnicul pentru si-
ne”) dar, în comportarea reală, ele 
nu s-au manifestat (“etnicul pentru 

membrul societăţii”), dimpotrivă, 
comportamentul a fost astfel de par-
că la baza lui au stat dispoziţii socia-
le pozitive. 
Să încercăm să interpretăm “para-
doxul lui Lapier” luînd în conside-
rare reglarea dispoziţională a com-
portamentului social şi a structurii 
ei la nivelul cîmpului etnic al subiec-
tului. Nivelul inferior al reglării dis-
poziţionale se caracterizează prin 
prezenţa directivelor elementare, în-
semnătatea cărora în planul empiric 
poate fi interpretată ca fiind “etnicul 
pentru sine”. Aceste directive se rea-
lizează în situaţiile simple de obiect, 
ele nu depăşesc cadrul ideilor şi al 
prejudecăţilor sociale elementare, 
nu sînt corelate cu interacţiunea so-
cială raţională. Următoarele două 
niveluri ale reglării dispoziţionale 
presupun prezenţa directivelor soci-
ale şi a orientărilor subiectului spre 
realizarea unor scopuri concrete şi 
atingerea unui rezultat social semni-
ficativ care corespunde dispoziţiei 
“etnicului pentru societate”. Aceste 
niveluri sînt condiţionate de proce-
sul interacţiunii sociale, care orien-
tează la formarea asupra scopurilor 
şi mijloacelor interacţiunii în siste-
mul social, care condiţionează sem-
nificaţia faptelor subiecţilor. Nivelul 
dispoziţional superior este repre-
zentat de nişte orientări ce reglează 
interacţiunea socială din punct de 
vedere al importanţei şi al opor-
tunităţii etnice. La acest nivel se rea-
lizează dispoziţiile etnice care intră 
în componenţa “etnicului pentru 
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stat”. Ierarhia organizării dispozi-
ţionale reprezentate este ca un sis-
tem reglator raportat la compor-
tamentul etic al subiectului.  
   Interacţiunea socială în cazul dat 
se manifestă prin faptul că “cîmpul 
etnic al subiectului” este examinat în 
contextul sistemului corelărilor şi al 
relaţiilor sociale, incluse nu numai 
în interacţiunea socială imediată, ci 
şi într-un sistem mult mai larg al 
conexiunilor în general. 
   De pe poziţia unei atare viziuni 
apare posibilitatea de a reinterpreta 
“paradoxul lui Lapier”. Divergenţa 
dintre dispoziţiile sociale declarate 
verbal şi comportamentul real se 
explică prin faptul că au apărut di-
verse niveluri ale cîmpului etnic al 
subiectului. Este cert faptul că, în 
fiecare situaţie concretă a compor-
tamentului, au funcţionat diverse 
niveluri dispoziţionale [1, p. 138]. 
   Corelaţia, conexiunea nivelurilor 
reglării dispoziţionale şi a formelor, 
tipurilor interacţiunii etnice nu este 
univocă, deoarece există o depen-
denţă între nivelul dezvoltării soci-
ale a subiectului etnic şi forma orga-
nizării interacţiunii lui cu alte su-
biecte. Acest fapt permite presu-
punerea prezenţei unui factor psi-

hologic intermediar, care poate de-
veni un integrator al relaţiilor inter-
personale în procesul interacţiunii 
etnice. Acest tip de factor integrator 
în interacţiunea etnică comunitară 
este numit orientarea socială a subi-
ectului etnic avînd rolul bazei soci-
al-psihologice a activităţii lui. Ea are 
o structură complicată, care include 
în sine trei componente: cognitivă 
(conştientizarea obiectului activis-
mului social); afectivă (aprecierea 
obiectului pe plan emoţional, mani-

festarea simpatiei şi a antipatiei faţă 
de obiect) şi praxiologică (com-
portamentul consecutiv raportat la 
obiect). Fiecare dintre aceste com-
ponente diferă printr-un şir de ca-
racteristici psihologice ale subiec-
tului etnic în interacţiunea socială.  
   Componenta cognitivă a identităţii 
etnice evidenţiază capacitatea copi-
lului de a structura informaţia des-
pre caracteristicile etnice. Însă copiii 
manifestă faţă de acest fenomen ati-
tudine emoţională prin diferite apre-
cieri, fie şi destul de superficiale. 
Problema consecutivităţii apariţiei 
componentelor cognitivă şi afectivă 
nu este interpretată univoc. Dar ma-
joritatea cercetărilor înclină spre Pi-
aget, considerând că orientările et-
nice se formează numai pe baza cu-
noştinţelor etnice considerabile la 
vârsta adolescenţei.  
    Concentrarea pentru un anumit 
scop poate fi interpretată ca fiind 
caracteristică a subiectului etnic şi 
reflectă gradul de pregătire a lui 
pentru a atinge scopurile de grup, 
scopurile interacţiunii etnosociale. 
Scopul interacţiunii reprezintă pun-
ctul de plecare în desfăşurarea tu-
turor formelor de activitate în ca-
drul grupului. Este un început or-
ganizatoric şi un sistem formativ al 
interacţiunii. Scopul interacţiunii 
poate fi examinat ca un fenomen de 
reflectare, fiind o reprezentare ide-
ală a rezultatului ce determină ca-
racterul şi metodele interacţiunii 
etnosociale.  
    Motivaţia fiind o caracteristică a 
subiectului etnic, descoperă particu-
larităţile atitudinii active coin-
teresate faţă de interacţiunea et-
nosocială. Ea reprezintă o coor-
donare deosebită a motivelor într-o 



 66 

situaţie socială concretă şi procesul 
conştentizării de către subiect a ne-
cesităţii atingerii scopurilor etno-
sociale de grup. 
    Emotivitatea apare în relaţie cu 
interacţiunea şi se formează sub in-
fluenţa circumstanţelor acţionale 
care capătă semnificaţie pentru gru-
pul etnic (comunitatea, colectivul) 
şi, în mod selectiv, provoacă o ati-
tudine pozitivă sau negativă a mem-
brilor unui astfel de grup faţă de 
diverse laturi ale interacţiunii. Emo-
tivitatea subiectului se exprimă, în 
primul rînd, prin satisfacţia mem-
brilor grupului ca rezultat al realiză-
rii scopurilor etnosociale. 
    Rezistenţa la stres, ca o carac-
teristică a subiectului etnic şi ca fac-
tor al interacţiunii, este condiţio-
nată de capacitatea subiectului de a-
şi mobiliza în mod coordonat şi ra-
pid potenţialul emoţional-volitiv 
prin rezistenţa în faţa tuturor tipu-
rilor de forţe distructive. Ea se asi-
gură în dependenţă de gradul de 
includere a membrilor grupului et-
nic în interacţiunea socială, prin 
conţinutul interacţiunii, cu reflec-
tarea adecvată a cauzelor tensionării 
emoţionale, cu nivelul social-psi-
hologic al dezvoltării şi organizării 
grupului etnic, cu gradul de ac-
ceptare de către membrii grupului 
ale obligaţiilor funcţionale de rol ce 
ţin de neutralizarea disfuncţiilor, de 
inhibare cît şi de blocarea manifestă-
rilor distructive. 
   Pentru a înţelege mai bine psi-
hologia etnică a individul este ne-
cesar să distingem nişte mecanisme 
de reglare a comportamentului soci-
al în societate de pe poziţia „concep-

tului de eu”. „Conceptul eu-lui” 
consolidează toate cunoştinţele 

omului despre sine şi cum se apre-
ciază el pe sine. Acest concept există 
nu numai la treapta conştientă, dar 
şi la cea inconştientă, reflectînd obi-
ecţiile inconştiente ale omului faţă 
de sine însuşi, reprezentate numai 
în trăirile sale. 
În „conceptul eu-lui” se disting trei 
componente principale: cognitivă, 
emoţional-estimativă şi comporta-
mentală. 
   Componenta cognitivă a „concep-
tului eu-lui” – „tipul eu-lui” – carac-
terizează conţinutul aprecierii omu-
lui de sine, a capacităţilor sale, a re-
laţiilor cu cei din jur, a înfăţişării, 
diferite interese, calităţi personale. 
   A doua componentă „concepului 
eu-lui” – emotiv-estimativă – reflec-
tă atitudinea omului faţă de sine în 
general sau faţă de dimensiunile 
aparte ale personalităţii sale, ale ac-
tivităţii. Ea se manifestă prin auto-
respect, sentimentul propriei dem-
nităţi, autoestimare şi nivelul pre-
tenţiilor. 
   Cea de-a treia componentă com-
portamentală determină posibi-
litatea autoreglării, capacitatea omu-
lui de a lua decizii de sine stă-
tătoare, de a-şi controla compor-
tamentul, de a manevra cu el, de a 
răspunde faptelor sale, de a înfrunta 
greutăţile pe care i le înaintează 
viaţa. 
   Identitatea etnică a personalităţii, 
după părerea mai multor etnopsi-
hologi, este recunoscută proprie de 
apartenenţa la o anumită etnie, trăi-
rea identităţii sale cu o comunitate 
etnică şi deosebirea de altele. 
Rezultatele cercetărilor etnopsiho-
logice ne permit să distingem trei 
tipuri principale de identitate etnică: 
etnocentrică, polietnică şi trans-
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etnică. 
   Identitatea etnocentrică înseam-
nă, în primul rînd, orientarea per-
sonalităţii numai asupra unei co-
munităţi etnice, adică din care face 
parte, de care este legată soarta sa. 
Identitatea politică este caracteri-
zată prin atitudinea egală faţă de 
mai multe etnii, tendinţa de cu-
noaştere a mai multor limbi, dorinţa 
de aflare concomitent în mai multe 
medii culturale. 
   Şi ultimul tip de identitate etnică, 
care este întîlnită mai rar – cînd per-
soana nu se alătură nici unei etnii, se 
atribuie lumii întregi, ieşind la un 
nou nivel de închipuire a eu-lui 
propriu ca un subiect al societăţii 

mondiale.                                                              
   Cînd este vorba de studiul psiho-
logiei unui popor se pune accentul 
pe studierea caracterului şi conşti-
inţei indivizilor prin interpretarea 
lor în funcţie de condiţiile istorice şi 
sociale ale neamului. 
   Ştiinţa psihologiei sociale mai dis-
tinge, pe lîngă elementul social pre-
cumpănitor, în formarea conştiinţei 
unui popor şi alte elemente deter-
minate ca, de exemplu: rasa, mediul 
fizic, clima, configuraţia geografică 
şi demografică. 
   Factorii istorici: ca să înţelegem 
mai bine care-s condiţiile precum-
pănitoare în formarea spiritului, 
trebuie să ne dăm bine seama ce este 
conştiinţa şi cum se formează ea de 
obicei. Conştiinţa este considerată 
azi de ştiinţe pozitivă ca fiind un tot 
unitar şi complex de stări de conşti-
inţe: senzaţii, emoţii, tendinţe, 
voliţiuni. 
   Deci întinderea numeroasă a so-
cietăţilor, statornicia şi temeinicia 
structurii ei, a instituţiei care or-

ganizează viaţa socială, factori care 
determină caracterul şi inteligenţa 
unui popor. De aici conchidem că 
mentalitatea şi caracterul unui po-
por sunt un produs exclusiv istoric 
şi social. [9, p. 149] 
   Integralitatea descoperă, dezvă-
luie geneza proceselor integrative în 
grupele (colectivele, comunităţile) 
etnice şi reprezintă un cert interes 
teoretic şi practic, deoarece în inte-
racţiunea socială a subiecţilor etnici 
se semnalează prezenţa a două pro-
cese social-psihologice: integrarea şi 
diferenţierea. Procesele de integrare 
asigură oportunităţile de structura-
re, coordonare, consolidare a etno-
sului care permit examinarea lui ca 
un tot întreg. Comunicarea, ca me-
todă de organizare a interacţiunii în 
cadrul grupului contribuie la 
apariţia fenomenelor interactive a 
subiectului etnic precum climatul 
psihologic, relaţiile interpersonale 
etc. 
   Evidenţierea organizării în calitate 
de exponent al orientării subiectului 
etnic şi factor al interacţiunii este 
condiţionată de particularităţile pro-
ceselor de autoconducere şi auto-
organizare a grupului etnic (colec-
tiv, comunitate) la toate etapele ac-
tivităţii lui de viaţă. Cu toate acestea 
este nevoie de a remarca că organi-
zarea subiectului etnic este legată, în 
primul rînd, de interacţiunea 
funcţiilor, deoarece fiecare membru 
al grupului etnic ocupă un loc anu-
mit în structura lui ierarhică. Subiec-
tul etnic de grup, ca şi oricare altul 
de rând cu structură oficială are şi 
una neoficială, prezenţa căreia este 
sub multe aspecte condiţionată de 
procesele rolului de lider, iar însuşi 
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rolul apare ca factor de organizare a 
grupului etnic. 
   Spiritul colectiv se caracterizează 
printr-un şir de exponenţi în sinea 
sa proprii activităţi comunităţii etni-
ce, dar care dispune de un grad di-
ferit de manifestare. Iniţiativa pre-
supune ieşirea membrilor comu-
nităţii etnic în afara limitelor nor-
mative, stabilite, inevitabile în orice 
tip de activitate. Cointeresarea per-
mite determinarea gradului de mo-
tivaţie a fiecărui membru al etniei în 
activitatea comună. 
   Disciplinaritatea se manifestă în 
atitudinea membrului etnic faţă de 
limitările normative: raţiunea şi jus-
teţea cerinţelor faţă de respectarea 
originii etnice. 
   Responsabilitatea se descoperă 
prin intermediul coincidenţei intere-
selor şi a tendinţelor membrilor co-
lectivităţii etnice în procesul de ac-
ceptare a responsabilităţii faţă de 
rezultatele activităţii comune.  
   Conştiinciozitatea reflectă cores-
punderea comportamentului real al 
membrului etnic cu obligaţiile sale 
funcţionale, corespunderea compor-
tamentului şi a activităţii cu indi-
caţiile normative, care funcţionează 
în calitate de tradiţii, obiceiuri, opi-
nii de grup şi constituie, deopotrivă 
cu alte caracteristici,  modul de viaţă 
al grupului etnic.  
   Exigenţa reprezintă gradul atitu-
dinii convenite a membrului etnic şi 
social, care reglează comportamen-
tul şi activitatea.  
   Spiritul de economie descoperă 
unitatea părţilor socială şi gospo-
dărească a activităţii de viaţă a subi-
ectului etnic, intermediază ati-
tudinea membrilor comunităţii et-

nice faţă de procesul şi rezultatele 
activităţii sale şi are rolul exponen-
tului de cultură economică şi edu-
caţie.  
   Spiritul critic caracterizează atitu-
dinea faţă de neajunsuri şi contri-
buie la corectarea devierilor, apărute 
precum în organizarea activităţii co-
mune, cât şi în relaţiile interper-
sonale. 
   Activitatea de concurenţă evalu-
ează gradul de încadrare a mem-
brilor în activitatea comună pentru 
atingerea scopurilor puse în faţa 
grupului etnic, a asociaţiei, a co-
lectivităţii. Valoarea scopurilor se 
determină de către grupul etnic în 
comparaţie cu rezultatele activităţii 
similare a altor grupuri. 
   Sumar, conchidem  că gradul de 
manifestare a elementelor structu-
rale nominalizate anterior condi-
ţionează următorii factori psiho-
logici: 

 stabilitatea intereselor 
pentru membrii comunităţii etnice 
în activitatea socială şi comună; 

 prezenţa diferitor relaţii  
interpersonale dezvoltate într-o co-
munitate etnică concretă; 

 complicitatea la comunitatea  
etnică dată, participarea activă în 
viaţa socială comună; 

 prezenţa în comunitatea  
etnică a unui sistem (dezvoltat) de 
autoconducere şi autoorganizare; 

 prezenţa unor relaţii reale de  
concurenţă, care au tendinţa de a 
cuprinde nu doar activitatea co-
mună, ci şi alte sfere de activitate de 
viaţă a comunităţii etnice.  
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