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LE COMPORTEMENT DE L’INDIVIDU DANS LA SOCIÉTÉ 
CONTEMPORAINE – UN DÉFI DU XXI‑ÈME SIÈCLE
RÉSUMÉ: Le document met en évidence la façon dont le comporte‑
ment d’une personne est déterminé par la société dans laquelle elle se 
trouve. Par structure sociale, nous entendons un complexe de facteurs 
qui affectent les comportements individuels dans la vie quotidienne. 
Au niveau des comportements et des attitudes des gens, il y a tou le 
long de l’histoire des changements majeurs. Les facteurs qui influencent 
les comportements de l’homme moderne peuvent être trouvés dans les 
groupes sociaux avec lesquels il interagit.
MOTS CLÉS: le comportement, la société, des attitudes, l’homme mod‑
erne, la vie quotidienne.

Fiecare societate exprimă o anumită dezvoltare culturală ce se înca‑
drează într‑o cultură socială. Prin structură socială înţelegem un complex 
de factori care afectează comportamentele individuale în viaţa de zi cu zi. 
În cadrul unei societăţi vom întâlni persoane care ocupă anumite statuturi 
și în conformitate cu acestea exprimă anumite roluri sociale zilnice. Prin 
statutul social înţelegem poziţia, locul pe care o persoană o deţine la un 
moment dat în societate,de exemplu, vorbim de statutul de elev, profesor, 
primar al orașului etc. Prin conceptul de rol social înţelegem așteptările pe 
care o anumită societate le are de la un anumit individ în conformitate cu 
statusul pe care acesta îl ocupă în societate. În momentul în care comporta‑
mentele indivizilor sunt adecvate cerinţelor sociale, aceștia devin persoane 
integrate, adaptându‑se la cerinţele mediului căruia îi aparţin. Pe de altă 
parte, atunci când comportamentele indivizilor nu corespund așteptărilor 
sociale, aceste persoane sunt, de regulă, marginalizate, ele manifestând 
ceea ce în sociologie se numește eșec de rol.
1 Elevă în clasa a X‑a, la Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești, coordonată de prof. 

Vasîlca Florin.
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Cred că este indiscutabil faptul că la nivelul comportamentelor și ati‑
tudinilor oamenilor au existat de‑a lungul istoriei schimbări majore. Acest 
lucru ne determină să credem că societatea este în continuă schimbare și 
că structura sa influenţează în mod decisiv atitudinile și comportamentele 
umane. În acest material vom încerca să scoatem în evidenţă cum funcţio‑
nează schimbarea socială și factorii care declanșează această schimbare. În 
concluziile acestui material, aș dori să reliefez câteva soluţii la problemele 
actuale în așa fel încât să evidenţiem modalităţile prin care schimbarea 
socială să fie una benefică.

În cadrul structurii sociale intervin și alte elemente care influenţează 
în mod decisiv comportamentele individuale și colective. Enumerăm prin‑
tre acestea grupurile sociale din care individul face parte de‑a lungul vieţii 
sale, de exemplu, putem include aici familia, grupul clasei de elevi și grupul 
de prieteni în care copilul și viitorul adolescent împărtășește aspiraţiile și 
visele sale. Vorbim apoi de instituţiile sociale ce intervin în diferite etape ale 
vieţii, fiecare cu rolul său fundamental. Enumerăm aici școala ca instituţie 
educativ culturală, primăria, poliţia,biserica, toate acestea oferindu‑i indi‑
vidului oportunităţi de manifestare și de integrare socială. De asemenea, 
organizaţiile non‑guvernamentale au un rol decisiv în formarea tânărului, 
în ceea ce înseamnă activităţi de voluntariat care reflectă o manifestare a 
relaţiilor de ajutorare benevolă, relaţii atât de necesare în ziua de astăzi.

Este evident faptul că fiinţei umane îi este imposibil să trăiască sin‑
gură. Ar fi dificil de imaginat o situaţie în care omul ar trăi complet rupt de 
interacţiunea cu ceilalţi. O astfel de situaţie nu ar putea susţine dezvoltarea 
armonioasă a sa, și chiar ar putea pune în pericol supravieţuirea fiinţei 
umane. Unii filozofi au pus accent pe latura socială a individului, astfel că 
Aristotel numește omul un animal social, punând accentul pe relaţiile soci‑
ale pe care acesta le manifestă zilnic. Pentru alţi gânditori, latura spirituală 
sau materială a fost considerată definitorie pentru om. Însă, indiferent de 
aceste abordări, observăm că relaţiile interpersonale și sociale sunt privite 
ca niște condiţii din care omul nu poate să se sustragă.

În acest fel, când privim de‑a lungul istoriei fiinţa umană, observăm că 
ea este un rezultat al contactelor sale cu instanţele sociale prezente. Când 
privim la societatea secolului XXI, observăm că aceasta s‑a schimbat pro‑
fund și, implicit, a determinat schimbări la nivelul fiinţei umane. Societatea 
secolului XXI este un mediu al competiţiei, lucru care a declanșat în fiinţa 
umană necesitatea dezvoltării unor abilităţi noi. Relaţiile interpersonale 
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care sunt considerate astăzi atât de necesare sunt cele de cooperare, tole‑
ranţă și ajutor reciproc. Acestea sunt relaţii noi, izvorâte din schimbările și 
diferenţele pe care omul secolului XXI le percepe atât de clar în contactele 
sale cu ceilalţi. Faptul că omul contemporan înţelege mai bine contex‑
tul cultural în care trăiește, acest lucru determină o atitudine diferită faţă 
de ceilalţi. Prin accesul la tehnologie, prin comunicarea instantanee cu 
persoane din alte culturi și civilizaţii se lărgește foarte mult perspectiva 
omului contemporan asupra contextului social și cultural în care trăiește. 
Această perspectivă nouă aduce schimbări profunde la nivelul înţelegerii 
rostului și poziţiei individului într‑un context modern contemporan atât 
de deschis.

Prin socializare înţelegem modalitatea prin care la nivelul fiinţei umane 
apar transformări și schimbări ale comportamentelor, concepţiilor,valorilor 
și atitudinilor, în urma contactului său cu elementele societăţii. Scopul 
socializării constă în formarea fiinţei umane într‑un mod care să‑i per‑
mită adaptarea la cerinţele societăţii în care trăiește. Sociologia studiază 
comportamentele oamenilor și atitudinile acestora pe tot parcursul vie‑
ţii. Admitem faptul că o persoană își dezvoltă personalitatea începând cu 
perioada copilăriei și până la sfârșitul vieţii. Prin experienţele noastre zil‑
nice, învăţăm foarte mult de la oamenii pe care îi întâlnim, și pe care îi 
considerăm importanţi în viaţa noastră:membrii familiei, prieteni, profe‑
sori. Cu toate acestea, învăţăm și preluam atitudini chiar și de la oamenii 
necunoscuţi pe care îi vedem pe stradă, la televizor, de pe internet sau din 
filme. În acest sens, susţin faptul că atitudinile și comportamentele noas‑
tre sunt absolut dependente de contactele noastre zilnice cu persoane sau 
instituţii. Foarte interesant este faptul că prin manifestarea noastră zilnică 
noi transmitem generaţiei care vine un anumit model cultural, și astfel 
participăm la o continuitate pe termen lung al societăţii. De aici, cred că 
rezultă o responsabilitate pe care o avem fiecare dintre noi în momentul 
în care alegem să ne manifestăm într‑un anumit fel în societatea în care 
trăim. Socializarea ca proces îndeplinește anumite funcţii care afectează 
manifestarea comportamentelor umane.

În primul rând, socializarea ne învaţă abilităţile și regulile de a trăi în 
societate. Orice societate prezintă individului un model de conduită pe care 
îl consideră acceptabil, și pe care indivizii sunt învăţaţi să îl adopte pentru 
a putea participa la viaţa socială. Când oamenii aleg acest model, ei nu ies 
din tipare, și astfel se asigură coeziune socială, stabilitate, și funcţionare 
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optimă a întregii comunităţi. Chiar dacă generaţia tânără consideră non‑
conformismul, rebeliunea, nerespectarea de reguli ca o modalitate de 
manifestare a libertăţii personale, înţelegem că o societate își asigură sta‑
bilitatea și unitatea relaţiilor printr‑un conformism care este un beneficiu 
pentru întreaga comunitate

În al doilea rând, procesul de socializare presupune în primul rând 
interacţiunea noastră cu cei din jur, iar ca să putem comunica eficient cu 
ceilalţi, este nevoie de limbaj. Limbajul este o construcţie socială, iar socia‑
lizarea ne învaţă cum să folosim modalităţile limbajului pentru a comunica 
cât mai bine cu ceilalţi. Este recunoscut faptul că teama cea mai mare a 
omului modern este aceea de a vorbi în public. Înţelegem această teamă 
prin faptul că omul contemporan este poate mai preocupat ca niciodată de 
modul cum îl văd ceilalţi și de judecăţile ce se vor face în privinţa lui. Omul 
modern este foarte preocupat de impresia pe care o face celor din jurul 
său, chiar dacă nu o recunoaște făţiș. Auzim de multe ori tineri spunând 
nu-mi pasă ce vor spune ceilalţi, dar pe de altă parte apare atâta frustrare în 
momentul în care asupra postărilor de pe reţelele de socializare nu pri‑
mim numărul dorit de like‑uri. Toate aceste idei susţin ipoteza de la care 
am plecat în cercetarea mea, și anume că interacţiunile noastre zilnice cu 
structurile sociale din jurul nostru ne influenţează decisiv în mod pozitiv 
sau negativ comportamentele.

În altă ordine de idei, socializarea determină interiorizarea valorilor 
și credinţelor fundamentale ale societăţii. Individul deprinde în timp o 
conștiinţă de apartenenţă la o anumită societate. Nu este de ajuns doar 
învăţarea acestor valori, ci și interiorizarea lor. În viaţa oricărui om, pentru 
a putea exista un progres real, trebuie să apară acest proces al interiorizării. 
Omul modern trebuie să înţeleagă faptul că dacă își dorește o societate 
mai bună, mai echitabilă, mai corectă, aceste valori trebuie să depășească 
stadiul de concepte, și să devine realităţi concrete, manifestate în compor‑
tamente zilnice. Dacă tinerii de azi doresc un oraș mai curat, un mediu mai 
sănătos, raporturi interumane sănătoase, ei trebuie să fie primii în a pune 
în practică aceste deziderate. Altfel, toate discuţiile de astăzi vor fi doar 
teoretice, iar societatea în profunzimea sa nu se va schimba în direcţia în 
care ne dorim.

Nu în ultimul rând, socializarea are un rol fundamental formativ la 
nivelul personalităţii umane. Acest lucru înseamnă că prin procesul de 
socializare ni se modelează imaginea pe care o avem despre noi. Din 
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confruntarea noastră cu ceilalţi, din confruntările de idei pe care le putem 
avea, putem înţelege într‑un mod clar ce lucruri funcţionează, și ce lucruri 
nu sunt cum ar trebui. Dacă suntem persoane care să ne pese de o evoluţie 
reală a personalităţii noastre, vom fi foarte receptivi la ceea ce vor crede 
persoanele din jurul nostru cu privire la evoluţia personalităţii noastre. 
În acest fel, este de bun augur să luam în calcul sfaturile părinţilor, profe‑
sorilor, și poate chiar ale prietenilor noștri. Ascultând pe cineva care are 
o anumită experienţă de viaţă prin care noi urmează să trecem este un 
beneficiu real, pentru că ne pregătește pentru lucrurile noi cu care o să ne 
confruntăm. În acest fel, observăm că personalitatea, atitudinea noastră 
faţă de anumite lucruri este influenţată decisiv de interacţiunea, de oame‑
nii pe care îi întâlnim în situaţiile concrete de viaţă. 

Factorii care influenţează comportamentele omului modern pot fi 
regăsiţi în grupurile sociale cu care acesta interacţionează. Regăsim aici 
grupurile primare, adică acele grupuri din care individul face parte încă de 
la naștere. Relaţiile care se stabilesc cu aceste grupuri primare formează 
socializarea primară. Grupul primar fundamental este familia, iar relaţi‑
ile care se stabilesc în primii 7 ani de viaţă, influenţează în mod decisiv 
personalitatea viitorului adult. Este foarte evident faptul că familia contem‑
porană a suferit în ultimii 20 de ani transformări majore. Vorbim de modul 
în care sunt gândite relaţiile dintre părinţi și copii; s‑au constatat multe 
neajunsuri la nivelul îndeplinirii optime a funcţiilor familiei. De multe ori, 
copilul nu are în familia sa acel mediu propice pentru dezvoltarea optimă a 
personalităţii sale. Violenţa verbală și fizică, abuzurile, consumul de alcool 
transformă familia într‑un mediu nociv, într‑un astfel de mediu dezvol‑
tându‑se premizele neprielnice pentru un viitor comportament social al 
adolescentului. În acest context, vorbim de necesitatea asumării de către 
familie, a statuturilor ei și a rolurilor ce decurg din acesta. În această peri‑
oadă de viaţă, copilul ia contact cu anumite atitudini si comportamente 
vizibile la părinţii săi. Din felul în care se realizează transmiterea valori‑
lor, din modul în care se realizează comunicarea, se vor deduce viitoarele 
comportamente ale adolescentului. Acest lucru este dovedit prin teoriile 
psihologice care susţin faptul că imitarea este comportamentul natural pe 
care copilul îl adoptă în această perioadă a vieţii. Responsabilitatea familiei 
contemporane rămâne aceea de a transmite copilului atitudini valoroase 
prin intermediul jocului, pentru a deveni foarte accesibile copilului.

Aici trebuie să evidenţiem o realitate susţinută clar de teoria 
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sociologică, și anume faptul că în societatea contemporană, familia și‑a 
pierdut din autoritatea pe care o avea prin statut în societatea tradiţională. 
Aceasta este o schimbare profundă cu repercusiuni evidente în ziua de 
azi. Dacă autoritatea familiei este în declin evident, copilul are tendinţa 
de a înlocui această autoritate cu voci care vin din partea altor agenţi ai 
socializării. De aceea, asistăm astăzi la situaţii în care un adolescent nu 
mai manifestă acea ascultare de părinţi cu care suntem obișnuiţi. Timpul 
petrecut cu familia nu mai este în aceeași măsură ca acum câţiva ani. Toate 
aceste schimbări influenţează modul în care tânărul se raportează la ceea 
ce se întâmplă în jurul său. O concluzie tristă este aceea că locul familiei 
este preluat de anturaj, vocea prietenilor de cartier devenind una foarte 
importantă în defavoarea preocupărilor parentale.

Toată această situaţie declanșează stări de conflict între tânăr și mem‑
brii familiei sale. Sunt acţiuni de neascultare, de nonconformism faţă 
de modelul social pe care familia tradiţională îl propunea. Un alt grup 
care influenţează comportamentele noastre este cel de prieteni. Acesta 
se manifestă ca un puternic agent de socializare în perioada copilăriei și 
adolescenţei. Grupul de prieteni oferă adolescenţilor posibilitatea de a se 
manifesta independent, în afara controlului părinţilor. Aici tânărul se află 
pe poziţie egală cu ceilalţi și este mediul în care spontaneitatea se exprima 
liber în absenţa adulţilor. Pericolul acestui tip de socializare constă în fap‑
tul că tânărul poate prelua comportamente inadecvate, deoarece în acest 
tip de grup, tendinţa nonconformistă este accentuată. Faptul că aici se 
regăsesc dorinţe și aspiraţii ce pot fi preluate prin teribilism, acest lucru 
poate avea consecinţe nefaste asupra întregului grup. Ideal ar fi ca tânărul 
să‑și dezvolte discernământul în a alege ceea ce este potrivit pentru el,și 
de a respinge ceea ce este nepotrivit. Altfel spus, să reziste tentaţie, să 
spună nu anumitor îndemnuri, iar în felul acesta alegerile să fie ale lui și 
nu impuse de presiunea grupului.

Mediul care influenţează poate cel mai mult comportamentele omu‑
lui modern este reprezentat de mijloacele de comunicare în masă. Este 
evident faptul că mijloacele mass‑media pot produce în comportamentele 
noastre efecte pozitive. Internetul poate fi considerat o sursă de informare; 
privind experienţele de viaţă ale anumitor persoane, putem înţelege mai 
bine experienţele prin care trecem noi. Apelând la lucrurile deja cunos‑
cute, și având acces la ele atât de ușor, reprezintă,de altfel, un beneficiu 
major. Internetul însa, poate fi și o sursă de conflict intervaloric. Cu alte 
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cuvinte, un tânăr poate găsi aici abordări comportamentale care să fie în 
contradicţie cu modelele comportamentale oferite de familie sau de școală. 
Examinarea unui număr mare de emisiuni a arătat faptul ca mijloacele 
mass‑media transmit o imagine puţin realistă a societăţii. De exemplu, o 
imagine nerealistă cu privire la lumea muncii, sau a chestiunilor financi‑
are. Un tânăr poate vedea un așa‑zis model de succes,și și‑l poate dori fără 
a fi însă conștient de faptul că poate acel model nu este potrivit pentru el. 
Internetul poate oferi o altă ordine a lucrurilor importante din viaţă; ne 
poate induce că banii sunt cei mai importanţi, că hainele pe care le porţi 
te definesc ca om, că mașina pe care o conduci îţi dezvăluie capacităţile. 
Toate aceste abordări pot destabiliza psihicul unui tânăr, și îi pot canaliza 
eforturile într‑o direcţie nepotrivită. Ca și în celelalte cazuri, susţin faptul 
că este foarte important ca individul să aibă o cunoaștere corectă despre 
sine, să‑și cunoască bine priorităţile, cât și locul și rostul său în contextul 
social în care trăiește. În felul acesta, toate aceste situaţii vor fi trecute prin 
filtrul minţii sale, fiind preluate doar cele care se potrivesc profilului său 
de personalitate.

Având în vedere lucrurile susţinute anterior, putem concluziona 
faptul că fiinţa umană, sub influenţa acestor factori de socializare, poate 
manifesta două tipuri de comportamente: comportamente prosociale, ca 
și rezultat al unei socializări pozitive; comportamente antisociale, ca și 
rezultat al socializării negative.

Comportamentele prosociale se refera la acele manifestări prin care 
individul acceptă modelul valoric pe care societatea i‑l propune. Vom 
accepta mereu că este bine să‑i ajutăm pe cei din jurul nostru, prin faptul 
că le dedicăm timp și efort, că ajutam financiar pe cei în nevoie. Toate aces‑
tea sunt manifestări ale altruismului, acea atitudine prin care ajutăm pe 
cineva, fără să urmărim un beneficiu personal din asta. Comportamentele 
prosociale vor fi mereu încurajate de societate, spre exemplu, întotdeauna 
va fi apreciată o activitate care aduce beneficiu social întregii comunităţi. 
Comportamentele prosociale au în vedere respectarea normelor impuse 
de societate. Aceste norme și reguli au fost mereu considerate un temei pe 
care se poate construi o societate eficientă.

Pe de altă parte, noi ca indivizi avem întotdeauna opţiunea comporta‑
mentelor antisociale, și observăm în jurul nostru cum acestea sunt puse în 
practică. Ne referim aici la activităţi agresive, intimidante, ce pot afecta sau 
chiar distruge calitatea vieţii unei persoane. În esenţă, comportamentele 
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antisociale se manifestă ca tendinţă de a încălca normele sociale. Printre 
factorii care încurajează comportamentele antisociale, sociologia și psiho‑
logia menţionează factori ce ţin de familia din care provine individul, de 
elemente din mediul din care acesta se informează, precum și factori ce ţin 
de personalitatea acestuia, de temperamentul său. 

Toate aceste elemente menţionate ne duc către concluzia că fiecare 
individ se manifestă în comunitatea în care trăiește, nu într‑un mod întâm‑
plător, ci într‑un mod care poate fi construit social. Suntem rezultatul 
interacţiunilor zilnice cu elementele ce alcătuiesc societatea în care trăim. 
Experienţele celor din jurul nostru influenţează modul în care îi înţelegem 
pe ceilalţi, și cum ne raportăm la propriile noastre experienţe. În tot acest 
complex de situaţii de viaţă, prin comportamentele noastre dăm un anu‑
mit sens societăţii în care trăim. Prin alegerile noastre putem duce mai 
departe un model social sănătos, preluat de la generaţia părinţilor noștri, 
sau putem să ducem mersul lucrurilor într‑o direcţie total greșită. Se cere 
o responsabilizare a ceea ce alegem să facem, sau alegem să respingem, și 
de a transmite generaţiilor viitoare, și chiar semenilor noștri un anumit 
model comportamental. Îmi doresc să trăiesc într‑un mediu social în care 
înţelepciunea generaţiei vârstnice, învăţătura experienţelor lor de viaţă să 
fie armonios îmbinate cu entuziasmul, spontaneitatea si exuberanţa speci‑
fică vârstei din care fac parte.
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