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Grupa 
społeczna

to zbiór co najmniej 3 osób, którego 
członkowie współdziałają  w celu 
zaspokajania własnych potrzeb, 
charakteryzujący się trwałą strukturą 
i względnie jednolitym systemem 
norm i wartości.  



Grupa społeczna

• Cel grupy wyznacza albo instytucja, organizacja, albo jest on wypadkową interakcji 
wewnątrzgrupowych. Cel powinien być jasno określony, aby członkowie grupy wiedzieli, 
jakie działania muszą być podjęte, aby go osiągnąć. 

• Elementem łączącym członków grupy są również normy grupowe. Norma to 
akceptowana przez większość członków danej grupy zasada, określająca jakie 
zachowanie jest w danej grupie akceptowane lub nieakceptowane. 

• Struktura grupy to inaczej jej organizacja wewnętrzna. Składa się na nią przede 
wszystkim podział pozycji i ról społecznych między członków danej grupy. 

• Elementem spajającym grupę jest poczucie wspólnoty, które opiera się przede 
wszystkim na wspólnej identyfikacji członków grupy, m.in. wobec uznawania wspólnych 
norm i wartości. 



Grupa społeczna
• Kolejnym elementem więzi jest poczucie odrębności. Każdą grupę charakteryzują również 

pewne cechy, wyróżniają ją spośród innych grup. Mogą to być wspólne wierzenia, 
tradycje, poglądy lub symbole, np. sztandar czy przynależność do harcerstwa. 

• Człowiek może być równocześnie członkiem wielu grup społecznych. Wpływają one na 
jego zachowanie, postawy, system wartości oraz na procesy poznawacze. Człowiek zwykle 
utożsamia się z jakąś grupą, która staje się dla niego grupą odniesienia, np. dla dziecka 
jest nią rodzina, a w późniejszym okresie – m.in. grupa rówieśnicza. 

• Człowiek, jako nowy członek grupy społecznej, musi poznać i nauczyć się norm w niej 
obowiązujących. Poznawanie odbywa się przez mechanizm naśladownictwa. 

• Innym mechanizmem prowadzącym do poznania norm obowiązujących w grupie jest 
mechanizm nagradzania i karania. 



Więzi społeczne 
to relacje i zależności wiążące jednostkę z grupami społecznymi lub innymi 
jednostkami. 



Funkcjonowanie jednostki w grupie



Typologia 
grup 
społecznych 



Rodzaje grup społecznych 



Rodzaje grup społecznych 



Rodzaje grup społecznych 



Struktury grupowe

• Grupa społeczna by istnieć i efektywnie działać, musi wytworzyć strukturę grupową, 
na którą składa się zestaw pozycji i powiązanych z nimi ról społecznych. 

• Pozycja społeczna, to zbiór uprawnień i obowiązków, które wg grupy przysługują 
jednostce, ale także miejsce w hierarchii grupowej.  

• Do każdej pozycji przypisana jest określona rola społeczna. Rola społeczna to rodzaj, 
zakres i wzory czynności, jakie jednostka wykonuje w grupie. Jest to również zespół 
oczekiwań dotyczących pożądanego zachowania jednostki w konkretnych sytuacjach. 

• Człowiek może jednocześnie pełnić wiele ról społecznych, np. dziecka, ucznia, kolegi, 
harcerza.

• Status społeczny to pewna społeczna wartość, przypisana do konkretnej pozycji i roli 
społecznej. Jest to wielkość prestiżu i autorytetu, jaki dana jednostka posiada, np. od 
policjanta oczekuje się określonego zachowania w określonej sytuacji. 



Struktury wewnątrzgrupowe

• Struktura władzy jest rozumiana jako więź łącząca osoby zajmujące określone 
pozycje w grupie. 

• Człowiek ulega osobie mającej nad nim władzę, z powodów m.in.:

- przestrzega norm społecznych wpajanych od dzieciństwa np. słucha starszych, 

- osoba, która przewodniczy grupie, może nagradzać i karać. 



Struktury wewnątrzgrupowe
• W każdej grupie istnieje określona struktura atrakcyjności interpersonalnej, 

ukazująca, które osoby są jej bliskie, a które unikają siebie. Stopień atrakcyjności 
interpersonalnej uzależniony jest od zgodności postaw, opinii, cech charakteru, 
wyglądu, itp. 

• W grupie wyróżnia się również strukturę komunikowania, która polega na tym, że od 
pozycji członków w grupie zależy dostęp do informacji, oraz strukturę awansu –
pozycje członków grupy wyznaczają możliwości objęcia wyższych pozycji w grupie.  



Struktury 
wewnątrzgrupowe

W grupach społecznych wyróżnić 
można 3 typy struktur społecznych:



Konformizm 
• To postawa i zachowanie jednostki, polegające na ścisłym podporządkowaniu się 

normom, systemom wartości, wzorcom zachowań i myślenia oraz powszechnie 
przyjętym poglądom obowiązującym w danej grupie społecznej. 

• Konformizm oznacza również zmianę opinii lub zachowania człowieka pod naciskiem 
innych.

• Na zachowania konformistyczne wpływają cechy grupy, która wywiera w ten sposób 
nacisk na jednostkę. 



Konformizm 

Człowiek zachowuje się konformistyczne również z powodów:

1. Oczekuje nagrody lub chce uniknąć kary – jest to uleganie.

2. Chce się upodobnić do innej osoby lub grupy – jest to identyfikacja.

3. Przyjmuje za własne normy, wartości, postawy i poglądy obowiązujące w grupie 
lub charakteryzujące inną osobę – co nazywa się internalizacją, czy 
uwewnętrznieniem. 



Konformizm 



Sposoby kierowania grupą


