Studiul valorilor sociale. Determin rile culturale ale comportamentului
organiza ional
Definirea culturilor na ionale
Parcurgînd defini iile culturii studiate la începutul acestui volum, s-ar cuveni
s privim specificul identitar într-o manier plural , c ci a a cum subliniau doi
importan i antropologi americani, „Every man is in a certain aspects: a) like all other
man; b) like some other man; c) like no other man” (Kluckhohn, Murray, 1948)
Combinînd defini ia culturii propus de M. Segall et al., (1999) ca “the manmade part of the environment” cu cea sugerat de E. Rohner (1984), care o descria ca
un sistem organizat de în elesuri (meanings) pe care membrii unei colectivit i le
atribuie persoanelor i obiectelor inserate în aceea colectivitate, observ m c ne afl m
în fa a unei dificult i de localizare. Cu alte cuvinte, cum putem circumscrie aria de
asumare colectiv

a anumitor în elesuri particulare pentru o anumit

societate?

Singurul criteriu opera ional din punct de vedere metodologic îl constituie op iunea
pentru încadrarea simbolic a culturii în aria unui stat, considerînd unitatea statal
drept cadru de referin

pentru identitatea cultural . Astfel, studiile de psihologie

intercultural au construit termenul de cultur na ional , ca reunire a în elesurilor
comunitare implicit asumate de c tre o comunitate na ional . Desigur, utilizarea unui
asemenea concept presupune con tientizarea anumitor precau ii, c ci, a a cum s-a
subliniat deseori pe parcursul acestei c r i, exist o enorm diversitate inter si intrana ional

din punct de vedere cultural, dup

cum pot fi semnalate numeroase

subculturi în cadrul culturilor na ionale, acestea din umr putînd fi calificate doar
conven ional ca fiind omogene i lipsite de contradic ii interne. Totu i, prezum ia de
omogenitate are un suport sociologic consistent, c ci s-a remarcat dincolo de orice
dubii ca la nivel macro-structural, reprezentan ii anumitor na iuni activeaz
comportamente sociale specifice fa

de cei ai altor na iuni, care pot fi eviden iate ca

tendin e medii pe e antioane, i care permit compara ii pe dimensiunile respective
între scorurile ob inute în

ri distincte. Nu în ultimul rînd, în pofida excep iilor

numeroase i a abaterilor de la aceste tendin e medii, scorurile intrana ionale joac un
rol predictiv deosebit, c ci pot anticipa strategiile sociale individuale i colective. Este
motivul pentru care o asemenea op iune metodologic a fost operat precump nitor în
studiile interculturale, care au avut o aplicabilitate considerabil îndeosebi în mediul
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organiza ional, atunci cînd se în elegeau, evaluau i prognozau randamentele filialelor
unor mari companii multina ionale. Scopul acestor demersuri avea în prim plan ideea
maximiz rii performan elor organiza ionale, pornind de la principiul interdependen ei
i al valorific rii diferen ei culturale ca resurs în dinamica institu ional .
Un reper al psihologie interculturale - studiul lui G. Hofstede
Referin a clasic

a cercet rii interculturale în cadrul organiza iilor este

proiectul lui Geert Hofstede, finalizat în prima sa etap în 1980 prin Culture’s
Consequences.

Studiul a fost organizat într-o firm american multina ional -

Hermes/IBM. Psihosociolgul olandez a lucrat pe e antioane comparabile ca
dimensiuni în toate filialele firmei, iar datele au fost colectate între 1967-1973,
ob inîndu-se 117.000 r spunsuri la chestionarele aplicate. Instrumentul de lucru a
urm rit diferitele aspecte ale experien ei în munc în culturi distincte, investigînd
registrul motiva ional, aptitudinal, atitudinal i valoric. Ini ial, G. Hofstede nu i-a
propus s formuleze o teorie psihologic asupra factorilor culturali care modeleaz
raporturile de munc

i eficien a în sarcini, ci numai s

articuleze o strategie

metodologic unitar de studiu intra-organiza ional. Mai apoi, colectînd o imens
cantitate de date, psihologul social olandez a decis s le sistematizeze într-o teorie
paradigmatic , ce rîvnea la statutul de teorie „universal ” asupra comportamentului
organiza ional, care ar avea – prin intermediul registrului comparativ la care recurgea
– s ofere o informa ie valorificabil în cre terea performan ei organiza ionale. În
prima etap a cercet rii s-au realizat compara ii între 40 de

ri, ob inîndu-se scoruri

medii pe fiecare dimensiune construit pe un e antion na ional. Totodat , studiul a
recurs la o procedur statistic foarte complex , utilizînd tehnica analizei factoriale.
Travaliul metodologic astfel ini iat a condus la sistematizarea a patru
dimensiuni polare: distan a fa
(ridicat

de putere (mare / mic ); evitarea incertitudinii

/ sc zut ); individualism / colectivism; masculinitate / feminitate. S -i

parcurgem pe scurt:
1.distan a fa

de putere: exprim inegalitatea / egalitatea dintre superiori i

subordona i într-o organiza ie (DP mare / mic );
2. evitarea incertitudinii: lipsa toleran ei ambiguit ii i nevoia de reguli
formale sau disponibilitatea fa de schimbare (EI ridicat / sc zut );
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3.individualism: distribuirea aten iei, resurselor i angaj rii personale în
sarcin c tre spre sine sau c tre colectivitatea de apartenen (I / C);
4.masculinitate: centrarea pe obiective personale (cî tig, avans)

i

asertivitate, în opozi ie cu cele interpersonale (atmosfer prietenoas ,
în elegere cu autoritatea) i toleran (M / F).
Tr s turile acestor dimensiuni le prezent m în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Dimensiunile propuse de G. Hofstede pentru studierea intercultural a organiza iilor
Nr.
crt.
1

Dimensiuni

Semnifica ia dimensiunii
de

- gradul de respect /
deferen a între superior i
subordonat

2

evitarea
incertitudinii (EI)

- centrarea pe stabilitate,
planificare,
sau
pe
schimbare ca tratare a
incertitudinii în via .

3

individualismcolectivism (I/C)

- op iuni între interese
personale sau colective,
între realizare de sine i
realizare în grup.

4

masculinitatefeminitate (M/F)

- accent pe
personale sau
interpersonal .

- distan a
putere (DP)

fa

3

realiz ri
armonie

Exemple de itemi pentru aceste
dimensiuni
- Cît de frecvent angaja ilor
din firma dvs. le-a fost team
s - i exprime deschis în fa a
efului lor dezaprobarea fa
de o activitate specific din
companie? („frecvent” = DP
mare)
angaja ii
- Chiar
dac
consider c ar fi spre binele
c
companiei,
aprecia i
regulile firmei nu ar trebui
ref cute? („acord puternic” =
EI mare)
- Cît de mult considera i c
lucra i
ve i continua s
pentru aceast
companie?
(„pîn la pesnsie” = EI mare)
- Cît de important pentru dvs.
este s ave i o slujb care s
v lase suficient timp pentru
propria dvs. via de familie?
(„foarte important” = I
ridicat)
- Cît de important este pentru
dvs. s ave i o libertate
considerabil pentru a adopta
propria dvs. abordare la
munca pe care o efectua i în
firm ? („foarte important” =
I ridicat)
- Cît de important este s ave i
rela ii bune de munc cu
eful
(managerul)
dvs?
(„foarte important = F
crescut )
- Cît de important este s
lucra i
la
serviciu
cu
persoane care coopereaz
bine una cu alta? („foarte

-

-

important” = F crescut )
Cît de important este s ave i
în firm oportunit i pentru
un salariu mare? („foarte
important” = M pronun at )
Cît de important este ca
atunci cînd face i o treab
bun în firm , s primi i o
recunoa tere
public ?
(„foarte important” = M
pronun at ).

Cercetarea de amploare organizat de G. Hofstede a permis ini ial clasificarea
celor patruzeci de e antioane de culturi na ionale investigate, iar într-o edi ie
ulterioar revizuit (2003) autorul a prezentat rezultatele colectate din 53 de

ri sau

regiuni ale lumii, a a cum reiese din tabelul nr. 2. Mai mult, valorificînd aceea i
metodologie i acela i chestionar, Smith, Dungan i Trompenaars (1994) au inclus 43
de

ri, unele selectate pentru prima oar în lista global , printre care se num r

i

România. Dac ar fi s rezum m cele mai însemnate tendin e, s-ar cuveni s sublinem
c în cercetarea ini ial lipsesc majoritatea rilor fost comuniste (era imposibil practic
s se colecteze informa ii valide în acea perioad ), dar i majoritatea
Africa. Totu i, prin profunzime i capacitate de inovare conceptual

rilor din

i metodologic ,

precum i prin întindere, acest proiect r mîne « f r rival » pîn ast zi. Tendin ele mai
importante constatate atest c atunci cînd individualismul / colectivismul scade,
cre te distan a fat de putere, înregistrîndu-se o corela ie negativa între cele dou
dimensiuni. Apoi, majoritatea

rilor din Europa Occidentala i America de Nord

prezint un individualism crescut si o distanta fata de putere mare. În schimb, în
America Latin

i Asia s-a eviden iat un individualism sc zut i o distan

fat de

putere mare.
Dimensiunea individualism / colectivism a generat foarte multe cercet ri
interculturale in anii 1990-2004, urmat ca pondere de dimensiunea distan

fa

de

putere. Celelalte doua dimensiuni sunt mai pu in valorificate i au fost, în general,
reformulate în studii ulterioare.
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Tabelul nr. 2 Ierarhizarea rilor în modelul Hofstede – enumerare ordinal (apud
Hofstede, 1983)
Nr.
Crt.

ara

Africa (Est) - regiune
Africa (Vest) regiune
ri arabe – regiune
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Canada
Chile
Columbia
Costa-Rica
Danemarca
El Salvador
Ecuador
Finlanda
Fran a
Germania
Marea Britanie
Grecia
Guatemala
Hong-Kong
Indonesia
India
Iran
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japonia
Coreea de Sud
Malaesia
Mexic
Olanda
Norvegia
Noua Zeeland
Pakistan
Panama
Peru
Filipine
Portugalia
Singapore
Africa de Sud
Spania
Suedia
Elve ia
Taiwan
Thailanda
Turcia
SUA
Uruguay
Venezuela
Iugoslavia

Distan a fa
de putere
22
10
7
35
41
53
20
14
39
24
17
43
51
18
8
46
15
43
43
27
3
15
8
10
29
49
52
34
37
33
27
1
6
40
47
50
32
2
22
3
24
13
35
31
47
45
29
22
18
38
26
5
12

Evitarea
incertitudinii
36
34
27
12
37
24
5
21
41
12
20
12
51
5
28
31
12
29
47
1
3
49
41
45
31
47
19
23
52
7
16
46
18
35
38
40
24
12
9
44
2
53
39
12
49
33
26
30
16
43
4
21
8

5

Individualism

Masculinitate

34
40
26
22
2
18
8
26
4
38
49
46
9
42
52
17
10
15
3
30
53
37
47
21
24
12
19
7
25
22
44
36
32
4
13
6
47
51
45
31
34
40
16
20
10
14
43
40
28
1
29
50
34

39
30
23
20
16
2
22
27
24
46
11
48
50
40
13
47
35
9
9
18
43
18
30
20
35
7
29
4
7
1
41
25
6
51
52
17
25
34
37
11
45
28
13
37
53
4
32
44
32
15
42
3
48

Evaluarea concluziilor lui Hofstede
În prima edi ie a c r ii sale, G. Hofstede (1980, p. 21) define te cultura ca
„programare mental a min ii care distinge între membrii unui grup, de membrii unui
alt grup”.

i aceast defini ie este prezentat în termeni de în elesuri (meanings)

implicite asumate prin socializare, devenind un fel de "soft" accesibil pe care
subiectul îl valorific asemenea unui „utilitar” în confruntarea cu provoc rile mediului
social.
În toate investiga iile reunite în lucr rile sale, autorul evalueaz valorile medii
pentru fiecare dimensiune pe e antioane reprezentative sau par ial reprezentative a
membrilor fiec rei culturi. Cercet torul ne atrage aten ia asupra erorii ecologice
(ecological fallacy), care se cuvine evitat , c ci inferen ele de la nivel societal nu pot
fi transferate la nivel individual. Altfel spus, dac dou culturi difer prin profilul lor
identitar pe baza celor patru dimensiuni evocate, aceasta nu conduce concluzia c
oricare doi membrii ai culturii respective trebuie sa se diferen ieze în acela i mod. De
exemplu, nu se poate afirma c „to i americanii sunt mai individuali ti decât to i
sudcoreeenii” , de i media scorurilor pe dimensiunea individualism / colectivism
indic o pronun at disponibilitate a americanilor pentru individualism, i una intens
a sud-coreenilor pentru colectivism. Dar eroarea de suprageneralizare se cuvine
evitat , fiind ilegitim , ea trebuind reformulat

astfel: „ marea majoritate a

americanilor sunt mai individuali ti mare parte din decît sud-coreenii” , ceea ce nu
exclude posibilitatea ca unii (pu ini sociologic) subiec i sud-coreeni s
individuali ti decît unii subiec i americani. (vezi figura nr. 1)

6

fie mai

Eroarea ecologic (ecological fallacy)
Frecven a

Cultur colectivist
(media coreean )

Cultur individualist
(media american )
Valori
independente
(culturi na ionale
individualiste)

Valori
interdependente
(culturi na ionale
colectiviste)
Figura nr. 1. Evitarea erorii ecologice

Oricum, mediile scorurilor pentru culturile nationale reprezinta valorile
prevalente in acest esantion national;
În figura nr. 2 se prezint

corela ia dintre distan a fa

de putere

i

individualism, rela ie care dezv luie relev un num r de patternuri grupale. În col ul
dreapta jos se afl grupul latin (distan

crescut fa

de putere / individualism

crescut) caracterizat pe scurt de G. Hofstede drept individualism dependent. Paternul
opus, numit colectivism independent e reprezentat de Israel i Austria, majoritatea
rilor din lumea III fiind localizate în cadranul dreapta-sus, descris de un colectivism
dependent. Majoritatea na iunilor vestice industrializate se afl în cadranul stînga-jos,
exprimînd un individualism independent. Figura nr. 2 demonstreaz

i prezen a unei

leg turi negative dintre cele dou dimensiuni (r=-.67), ambele corelînd, la rîndul lor,
7

cu indicii de dezvoltare economic , cum ar fi produsul intern brut: r=-.65 între PIB i
distan a fa de putere, respectiv i r=+.82 între PIB i individualism.

Fig. 2. Corela ia dintre distan a fa

de putere i individualism (apud. G. Hofstede,

1980)

8

Pentru a confirma imaginea rezultat , s-a realizat o analiz factorial a itemilor
relevan i pentru ace ti factori. Dup anumite ajust ri, cei 32 itemi au relevat o solu ie
explicativ trifactorial . Primul factor este o combina ie de individualism i distan a
fa

de putere, al doilea reprezint masculinitatea, iar al treilea corespunde evit rii

incertitudinii. Din motive conceptuale, G. Hofstede a men inut o distinc ie între
individualism

i distan a fa

de putere, justificînd op iunea pentru o singur

dimensiune prin faptul c dispari ia corela iei dintre cei doi factori este posibil doar
dac varia ia bun st rii na ionale este controlat .
Itemii referitori la distan a fa

de putere, de genul temerii angaja ilor de a se

împotrivi autorit ii, cei privitori la luarea deciziilor într-un mod nedemocratic
perceput, precum i preferin a pentru consultare în luarea deciziilor, sunt construi i de
autor în contextul în care membrii societ ii accept „ natural” sau nu distribu ia
inegal a puterii în institu ii.
Evitarea incertitudinii este conceput în mod asem n tor în baza a trei itemi: a
nu înc lca regulile companiei, fidelitatea fa de aceasta i nivelul e anxietate i tensiune la locul de munc . Conform lui G. Hofstede, aceast dimensiune reprezint gradul
în care membrii societ ii se simt inconfortabil în fa a incertitudinii i ambiguit ii,
fapt ce îi conduce la c utarea siguran ei

i men inerea institu iilor, protejînd

conformismul.
Din cele 14 obiective propuse pentru a identifica ultimii doi factori, 9 au avut
o semnifica ie de 0.35 pe factorul individualism, incluzînd disponibilitatea de timp
acordat propriei persoane sau familiei, libertatea de a aborda munca într-o modalitate
proprie, oportunitatea pentru preg tire i condi ii psihice bune de lucru. Rezumînd, G.
Hofstede prive te individualismul în termenii sus inerii unei rela ion ri egocentrice în
raport cu societatea, indivizii ocupîndu-se mai mult de ei în i i. Pe de alt parte,
colectivismul reprezint preferin a pentru o rela ionare social strîns , în care indivizii
se bazeaz pe ajutorul din partea rudelor sau a membrilor grupului în schimbul unei
loialit i reciproce.
Exist al i 9 itemi ce vizeaz masculinitatea, incluzînd o rela ionare pozitiv
cu managerul, cooperare cu ceilal i, cî tiguri crescute, impunere. G. Hofstede descrie
masculinitatea ca o preferin

pentru realizare, eroism, asertivitate i succes material,

în opozi ie cu feminitatea, care reprezint

orientarea spre rela ionare, modestie,

acordarea sprijinului celor slabi, calitatea vie ii.
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Cele patru dimensiuni au fost corelate cu 7 indicatori economici, demografici
i geografici. De exemplu, dimensiunea distan ei fa

de putere coreleaz pozitiv cu

conformismul i negativ cu independen a i autoritarismul sc zut. Culturile na ionale
în care s-a ob inut o distan
strict

fa

de putere sc zut evalueaz negativ supravegherea

i prefer luarea deciziilor în manier consultativ . Cel mai puternic predictor

al distan ei fa

de putere în cele 40 de

ri a fost latitudinea geografic . G. Hofstede

explic acest tip de rela ionare ca i rezultat al necesit ilor tehnologice în scopul
supravie uirii în

rile cu clim rece. Nu a postulat o rela ie cauzal între temperatura

mediului i distan a fa

de putere, dar factorii climei sunt considera i o verig în

înl n uirea cauzal , care pe parcursul unui lung proces de adaptare va conduce la
diferen ieri interculturale în structura social .
Un alt exemplu este corela ia semnificativ r=0.82 între individualism i
bun starea economic (P.I.B pe cap de locuitor). În

rile cu o valoare sc zut a

individualismului, conformismul e acceptat, iar autonomia este pu in valorizat , în
timp ce în

rile cu o valoare crescut a individualismului se aspir spre varietate, iar

securitatea nu este v zut ca important .

Limitele cercet rii lui G. Hofstede
Criticile referitoare la cercetarea lui G. Hofstede se refer la faptul c subiec ii
au fost ale i din cadrul unei singure organiza ii, nefiind reprezentativi pentru întreaga
comunitate na ional pentru care au fost generalizate rezultatele.
O alt critic a studiului este construirea dimensiunilor la nivelul grupal, cu
toate c datele au fost colectate indivudual. Scorurile medii ale acestor dimensiuni
exprim , îns , o tendin

înspre favorizarea anumitor nivele de rela ionare cu

“cel lalt” , care are un bun rol predictiv interidividual.
Cu toate aceste limite, grupurile descoperite de G. Hofstede, alc tuite din

ri

aflate într-o anumit proximitate, coincid cu regiuni geo-politice, ceea ce confer
validitate instrumentelor folosite. R mîne de asemenea solid explica ia diferen ei
interstatale cu ajutorul variabilelor economice, tehnologice i geografice, precum
latitudinea.
Principalele obiec ii pot fi rezumate astfel:
- studiul a fost efectuat intr-o singur companie (Hermes / IBM), cu un nucleu
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american puternic i cu un specific organiza ional pronun at, fapt care poate favoriza
un set de norme si reguli particulare, configurînd propria sa cultura. Faptul c în G.
Hofstede descoper diferente inter- ri în pofida acestei omogenit i organiza ionale
devine, a adar, mai degrab

un atu al demersului s u decît o sl biciune, c ci

rezultatele semnaleaz puterea culturii în modelarea distinct a comportamentului
organiza ional în ciuda unor influen e unificatoare;
- au fost investigate doar anumite departamente (marketing, servicii), în care
predominau persoane de gen masculin, ceea ce a eviden iat omogenitatea e antionului
(ori, era de dorit o selec ie cît mai eterogen a subiec ilor investiga i, pentru a spori
validitatea concluziilor);
- nu în ultimul rînd, se pune întrebarea „ în ce m sura datele colectate cu peste 25 de
ani în urm mai pot fi valide ast zi” ? Tocmai din acest motiv, în anii care au urmat
cercet rii ini iale au fost organizate numeroase alte studii care au l rgit aria de
cuprindere a culturilor na ionale, dar majoritatea au confirmat tendin ele semnalate în
demersul metodologic originar, dar i au subliniat o anumit dinamic istoric a
acestor dimensiuni, chiar dac iner ial .
Prin chiar titlul c r ii sale, „ Culture'
s Consequences”, autorul trateaz cultura
ca factor cauzal al comportamentului social i scoate în evidenta corela ia foarte
puternic (+0,82) dintre scorurile la individualism i produsul intern brut / cap de
locuitor.
Rezultatele pot fi interpretate în sensul c individualismul are leg tur sau
este în rela ie strîns cu " arile bogate si prospere". Dar corela ia nu indic sensul
influen elor, acestea putînd fi bilaterale (adic individualismul poate crea prosperitate,
dup cum prosperitatea poten eaz anumite tr s turi ale individualismului).
S-a relevat c

exist

ri care fac excep ie de la tendin a corela ional

evocat , cum ar fi Japonia sau Hong Kong (care sunt non-individualiste, dar
prospere), îns

acestea cunosc o însemnat

dinamic

istoric , care favorizeaz

individualismul. O asemenea hibridare spore te ponderea individualismului printre
speciile comportamentului social în dauna colectivismului, care r mîne, îns
dominant, fiind inserat în durata lung istoric (Braudel, 1958/1998).
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Cercet ri ulterioare care pornesc de la modelul lui G. Hofstede
Explor rile lui G. Hofstede au condus la numeroase studii intra i interculturale pe cele patru dimensiuni. În particular, studiul individualismului a devenit
tot mai activ, fiind influen at în mare m sur de H. C. Triandis (1988/1995). În cadrul
acestui program de cercetare, H. C. Triandis face distinc ia între nivelul de grup al
valorilor, pe care îl denume te individualism-colectivism (la fel ca i G. Hofstede), i
nivelul personal al valorilor, pe care îl va denumi în termenii tendin elor idiocentrice
i alocentrice. Motivul acestei distinc ii const în diferen ele statusului conceptual al
valorilor pentru grupuri i pentru indivizi, m surarea valorilor individuale necesitînd
sarcini mai complexe decît itemii pu ini numero i stabili i de G. Hofstede.
H. C. Triandis a propus astfel ca termenii individualism-colectivism s fie
reprezentativi la nivel na ional, în timp ce termenii idiocentric-alocentric s se refere
la orientarea valorilor individuale. Shweder i Bourne (1984/1999) au propus termenii
idiocentric-sociocentric, iar Kagitcibasi (1985, 2001) a lansat conceptele de “cultur
de separa ie” respectiv “cultura rela iei” .
Ceea ce este semnificativ în asocierile conceptuale prezentate mai sus este c
persoanele ce tr iesc în culturi individualiste tind spre valori i comportamente
idiocentrice, în timp ce culturile colectiviste promoveaz comportamente i atitudini
alocentrice. Forgas i Bond (1985, 1999) au demonstrat existen a unei asemenea
tendin e comparînd percep ia subiectiv a evenimentelor sociale în dou

culturi

diferite, rezultînd c australienii valorizau competitivitatea, încrederea în sine i
libertatea, în timp ce chinezii promovau sentimentul unit ii, disponibilitatea social

i

acceptarea autorit ii.
Studiile lui Hui (1988, 1996, 1999) în Asia au demonstrat asocia ia între
colectivism i asumarea responsabilit ii printre subiec ii chinezi nu i americani, iar
Kashima i H. C. Triandis (1999) au demonstrat c mecanismele individuale de
adaptare egocentrice sunt folosite mai mult de americani decît de japonezi. Cercetînd
distribuirea drept ii, Berman i Singh (1985, 1991) au ar tat c subiec ii japonezi i
indieni considerau necesit ile familiei ca prioritare în mai mare m sur decît o f ceau
cei americani sau australieni. Alte studii, pe copii (Mann, 1986) i adul i (Kashima,
Siegel, Tanaka i Isaka, 1988; Leung, 1987, 1995) au relevat faptul c subiec ii din
culturile colectiviste asiatice foloseau mai degrab egalitatea decît echitatea, adic o
distribu ie egalitar care nu are neap rat leg tur cu contribu iile personale angajate
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de fiecare membru al grupului, în timp ce cultura individualist promova un tipar de
atribuire contrar, în care contribu ia fiec ruia era pre uit

i valorizat .

De asemenea, H. C. Triandis, Bontempo, Villareal, Asai i Lucca (1988/2000)
au observat c subiec ii din culturile colectiviste exprimau comportamente justi iare
mai moderate doar în rela ia cu membrii grupului lor de apartenen (in-grup), fa
subiec ii culturilor individualiste, care erau foarte critici fa

de

se înso itorii lor din in-

grup atunci cînd era înc lcat standardul colectiv. În schimb, ei se comportau similar
cu cei din culturile individualiste fa

de exponen ii out-grupului, la care se raportau

cu mult severitate atunci cînd norma de grup era înc lcat .
În sfîr it, o tem

studiat

în anii din urm

exploreaz

dac

polurile

individualism-colectivism ale scalei unidimensionale sunt opuse, deci exclusive, sau
reprezint tendin e independente. Au existat anchete de teren care atestau c ambele
orient ri pot exista simultan în aceea i persoan (Kashima, 1987; Kagitcibasi, 1987,
Singhelis, 1996), iar analiza factorial

a sugerat conceptualizarea dimensiunilor

individualism-colectivism ca factori independen i.

Rela ia între individualism-colectivism i independen -interdependen
Planul psihologic - structuri independente-interdependente
Independen a i interdependen a reprezint , dup cum am amintit în capitolul
referitor la formarea identit ii, dou tr s turi distincte ale sinelui, prima referindu-se
la unicitatea individului, iar a doua punînd accent pe leg tura i rela ia cu „ cel lalt” .
a)

Trebuie s avem în vedere distinc ia conceptual între interdependen
i dependen , ultima reprezentînd o stare de supunere a unei persoane fa

de

o instan social (persoan , grup, ansamblu ideatic, scenariu imaginar).
Putem sintetiza principalele caracteristici ale structurii interdependen ei i
independen ei în tabelul nr. 3. Se presupune c indivizii din orice cultur pot avea o
structur

psihic

fie independent , fie interdependent , precizînd distinc ia între

planul cultural (vorbim despre colectivism versus individualism) i cel psihologic
(independen a versus interdependen a).
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Tabelul nr. 3. Caracteristicile structurilor interdependente i indepedndente
Structura independent

Structura interdependent
Trebuin a de a fi cu al ii, nevoia de ata ament,
raportarea la al ii;

Separarea de ceilal i i de contextul social;

Structur flexibil ; factorii contextuali regleaz
comportamentul;

Eu delimitat, unitar, ferm, individualizat de contextul social;

Pune accent pe ocuparea unui loc social corespunz tor personalit ii, pe angajarea în ac iuni
sociale adecvate, pe a fi indirect în comunicare i
a citi gîndurile celorlal i;

Pune accent pe capacit ile, ideile, tr irile interne,
pe a fi unic i direct în comunicare, a urm ri
propriile scopuri;

Tr iesc sentimentul împlinirii sinelui prin ceilal i,
de care sunt uni i prin context, fac atribuiri
situa ionale cînd se refer la ei sau la “ cel lalt” ;

Indivizii fac atribuiri interne cînd se refer la ei i
valorizeaz personalitatea mai mult decît factorii
contextuali cînd se raporteaz la “ cel lalt” ;

Cuceresc stima de sine prin rela ii interpersonale
armonioase i se adapteaz cu u urin la diverse
situa ii;

Cî tiga stima de sine în urma valorific rii propriilor atribute i a confirm rii acestora;

Comunic indirect, sunt aten i la gîndurile
tr irile neexprimate ale celorlal i;

Eul independent se exprim
gînde te” ;

Dependen emo ional fa
i informale;

i

de grupurile formale

Independen
organiza ii;

emo ional

fa

direct, „ face ce

de grupuri

i

Încurajeaz rela iile de interdependen în grup i
promoveaz
conflictele ascunse, empatia,
manifestarea afectelor pozitive, între inerea unor
rela ii bune cu ceilal i membri;

Încurajeaz
distan a, confruntarea direct ,
abordarea deschis
a conflictelor, munca
instrumental , realizarea de sine fiind mai presus
decît expresivitatea i sociabilitatea;

Viziune interdependent a Sinelui i a emo iilor;

Viziune independent a Sinelui i a emo iilor;

Aten ia este îndreptat spre acele laturi ale
experien ei emo ionale care se refer la factori
externi i rela ionari;

Percep ia social i experien a emo ional sunt
orientate spre nucleul interior, spre reac ii
subiective i cognitive, experien a emo ional
fiind tr it mai puternic i mai intens;

Apeleaz preferen ial la scuze.

Utilizeaz mai mult umorul i justificarea.
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Planul cultural – structuri individualiste-colectiviste
Afilierea este expresia rela iei de interdependen , care este echivalentul în
plan individual al colectivismului. Cadrul de formare al structurii interdependente este
colectivismul, definit prin raportarea formal-solidar

la grup. O caracteristic

esen ial a culturilor colectiviste dezv luie cum indivizii pot fi determina i s - i
subordoneze finalit ile personale scopurilor unui colectiv

i multe dintre

comportamentele indivizilor vizeaz , astfel, intele grupului de apartenen . Rela ia
individului cu grupul este stabil , individul continuînd s r mîn în in-grup, chiar
dac cererile sunt costisitoare. Singelis (1998) a demonstrat c persoanele din culturile
colectiviste accept normele din interiorul grupului f r a face judec i de valoare
asupra lor. Acceptarea normelor presupune o asumare a implicitului cultural nondeliberativ , fa de care aceste persoane nu riposteaz

i nu se împotrivesc.

În contrast cu aceast cultur , fundalul social pentru formarea unei puternice
structuri independente este cultura individualist . Acest tip de cultur

ofer

indivizilor multe drepturi, dar nu le furnizeaz resurse, sprijin social i nici securitate
personal în asemenea pondere ca în cazul culturii colectiviste.
Într-o cercetare realizat în SUA, Kagitcibasi (1994) a observat faptul c
tendin a spre afiliere coreleaz pozitiv cu colectivismul, dar nu coreleaz negativ cu
individualismul. În mod asem n tor, nevoia de unicitate coreleaz
individualismul, dar nu coreleaz
Individualismul

pozitiv cu

negativ cu colectivismul. Prin urmare.

i colectivismul nu sunt fe ele acelea i medialii, dimensiunile

impunîndu-se a fi privite conjugat. Sus inînd o asemenea pozi ie, Bontempo i
Villareal (1988) au afirmat c este posibil reprezentarea culturii grupurilor de-a
lungul unui continuum nuan at colectivism-individualism, dar în momentul în care
unitatea de studiu devine persoana, dimensiunile interdependen

i independen

trebuie considerate separat.
A adar, numero i cercet tori sau speciali ti în sociologie, psihologie, istorie
social

sau antropologie cultural

clasific

societ ile, politicile, credin ele sau

structurile personale i grupale ca apar inînd sau ca înclinînd spre una din dou categorii
separate: individualism sau colectivism. Diferitele studii evocate pîn
dimensiunile

„ individualism-colectivism”

demonstreaz

c

masculinitate”

caracterizeaz cel mai bine variabilele valorice i comportamentale

culturale (Russel, 1991; Frijda, 1992; Smith i Bond, 1993 ).
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i

acum

„ feminitate-

Individualism – colectivism este o dimensiune de valori care a fost abordat
foarte des în studiile culturale. Triandis (1995) definea individualismul ca o tendin

a

oamenilor de a fi motiva i cu prioritate de propriile lor obiective i preferin e; a mai
fost numit sinele independent (Markus, Kitayama, 1998), fiind expresia unei nevoi de
autonomie (Kagitcibasi, 1994). Colectivtismul, pe de alt parte, este o tendin

de a se

vedea pe sine ca parte a unei re ele de grupuri sociale sau o reflec ie a sinelui
interdependent (Markus, Kitayama, 1998), fiind o expresie a nevoii de rela ionare
(Kagitcibasi, 1994). Sunt considerate a fi na iuni individualiste Statele Unite ale
Americii, Canada, Europa de Est, Australia i Noua Zeeland . Na iunile colectiviste
sunt cele asiatice (China, Japonia, India), cele din America Latin (Hofstede, 1984) i
altele (Europa de Est ).
În cadrul culturilor colectiviste, multe dintre comportamentele persoanelor sunt
congruente cu scopurile grupului din care fac parte, subiec ii putînd fi determina i s - i
subordoneze finalit ile personale scopurilor unui colectiv. Rela ia cu grupul tinde s fie
stabil , individul r mînînd în continuare în grupul s u în ciuda unor costuri implicate.
La polul opus, în culturile individualiste, indivizii tind s

p r seasc

grupul ce

formuleaz cereri care nu sunt conforme cu interesele lor, care nu le mai împlinesc
nevoile i alc tuiesc noi grupuri. Sunt oferite multe drepturi, fiind impuse pu ine
obliga ii privind rela ionarea în interesul grupului, sprijinul social

i securitatea

personal fiind reduse.
În ceea ce prive te raportarea indivizilor la normele grupului, Singelis (1998) a
eviden iat c subiec ii din culturile colectiviste accept normele f r a- i pune problema
dac e bine s o fac sau nu; acceptarea acestor norme semnific o asumare a culturii
fa

de care aceste persoane nu se împotrivesc. În culturile individualiste exist o

anumit ambivalen

(Hui, 1998): chiar dac indivizii accept normele grupului, ei î i

pun întreb ri cu privire la necesitatea i utilitatea lor, g sind dificil

supunerea.

Comportamentul lor poate fi conform normelor, dar în plan cognitiv i afectiv exist
îndoieli cu privire la acestea.
În general, elementele culturale se schimb foarte greu, mai ales cele care in de
stratul profund i durata lung istoric (Braudel, 1958/1998). În societ ile cu tradi ie
puternic care modeleaz semnificativ rela iile i structurile sociale, colectivismul poate
persista, a a cum s-a afirmat deja, în ciuda dezvolt rii economice pe tipar individualist,
cum este cazul Japoniei. Totu i se pot reg si

i elemente caracteristice

individualismului n scute prin diverse schimb ri structurale, care dovedesc astfel
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complexitatea social

i economic a prefacerilor identitare la nivel macro-cultural, ca

expresie a istoricit ii care înso esc articularea dimensiunilor individualism colectivism.
S-a observat c persoanele dintr-o societate colectivist au parte de un mai mare
suport social din partea familiei, a prietenilor i a colectivului de lucru decît cele dintr-o
societate individualist . Acestea din urm tind spre a se confrunta cu problemele f r a
cere ajutorul altora, spre a le rezolva singuri, pe cînd cei din societ ile colectiviste vor
c uta ajutorul celorlal i din in-grup (Sinha, Tripathi, 1994). Subiec ii din na iunile
individualiste sunt înv a i s valorifice i s urm reasc independen a i realiz rile
personale (Gudykunst, 1998), iar cei din na iunile colectiviste cultiv
interpersonal

armonia

i solidaritatea prin care se accentueaz interdependen a i realiz rile

grupului (Markus i Kitayama, 1991).
Comparînd valorile culturale din America Latin
colectivist ) cu cele ale
Singelis

(reprezentînd cultura

rilor vest-europene (culturi individualiste), psihosociologii

i Brown au semnalat diferen e referitoare la atribu ia de semnifica ii

conceptului de „ individual” rezultate din valoriz rile diferite ale mediului social. Astfel,
în America Latin , individul î i desf oar existen a înconjurat de prieteni, via a social
este bogat , subordonarea fa

de grup fiind o realitate practicat din convingere.

Culturile colectiviste, valorificînd rela iile de interdependen

în cadrul grupurilor,

cultiv empatia, manifestarea efectelor pozitive, urm resc între inerea unor bune rela ii
interpersonale, riscînd, îns , s dezvolte conflicte ascunse. În compara ie cu acestea,
„ culturile individualiste încurajeaz distan a, confruntarea direct , abordarea deschis a
conflictelor, munca instrumental , realizarea de sine fiind mai presus decît
expresivitatea i sociabilitatea” (Ra , Iacob, 2002, p.66). În culturile individualiste se
urm re te protec ia autonomiei pe cînd în cele colectiviste se pune accent pe protec ia
rela iilor sociale.
John Locke este o figur central

i extrem de influent în cultura american ;

esen a pozi iei exprimînd un individualism aproape ontologic conform c ruia individul
este anterior societ ii. Societatea îns i ajunge s

existe doar prin intermediul

contractului voluntar al indivizilor care încearc s - i maximizeze propriul interes.
Individualismul pare profund înr d cinat în istoria social a Americii i în ciuda
faptului c individualismul era atît de infiltrat în structurile civice i religioase ale vie ii
coloniale, el nu se articulase ca un concept de sine-st t tor, chiar dac erau bine
cunoscute ideile lui John Locke cu privire la autonomia individual . Expansiunea
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economic

i geografic a noii na iuni în anii de dup 1800 a generat c utarea neobosit

a îmbun t irii situa iei materiale. Aceast realitate l-a determinat pe Tocqueville s
foloseasc cuvîntul „ individualism” pentru a exprima ceea ce v zuse.
Gînditorul francez J. Hector St. John de Crevecoeur a fost printre primii care au
vorbit despre caracterul specific individualist în descrierea poporului american, în
lucrarea sa din 1782, Letters from an American Farmer (Scrisori de la un fermier
american). Acesta a deschis drumul unei întregi tradi ii de gîndire, atunci cînd a
observat i sistematizat terminologic faptul c americanii tind s ac ioneze cu mai mult
ini iativ personal

i autoîncredere decît europenii, r mînînd indiferen i la ranguri

sociale i obiceiuri.
În cartea autoreferen ial Americanii. Individualism i d ruire (Bellah et al.,
1998, p.189), autorul afirm

: „ Noi credem în demnitatea, chiar în sacralitatea

individului. Orice ar viola dreptul nostru de a gîndi prin noi în ine, de a judeca prin noi
în ine, de a lua propriile noastre decizii, de a ne tr i vie ile a a cum credem de cuviin ,
nu este doar gre it din punct de vedere moral, ci este un sacrilegiu. Aspira iile noastre
cele mai înalte

i nobile […] se leag

strîns de individualismul nostru.” Acest

individualism american se pare c este în umbra unei ambivalen e care creeaz tensiuni.
Autorii care au redactat poate cea mai fidel biografie cultural a propriei na iuni
m rturisesc, de altfel, în acest sens: „ afirm m puternic valoarea încrederii în for ele
proprii i autonomiei. Resim im profund vidul unei vie i lipsite de angajamente sociale
durabile. Totu i , ezit m s ne exprim m sentimentul c avem nevoie unul de cel lalt,
tot a a cum avem nevoie s r mînem singuri, de teama c , daca am face-o, ne-am pierde
astfel independen a.” Exist o dorin

arz toare a descoperirii de sine care genereaz

efortul autonom de bizuire pe for ele proprii ce implic o separare de p rin i, de tradi ii,
de comunit ile mai largi; ideea c împlinirea se afl în tine însu i, probabil în rela ie cu
cîteva persoane intime, reduc cercul interac ional i

schimb natura rela ional a

acestuia.
D. Dissident (2003) î i exprim în articolul s u, The Problem of „Individualism”
vs. „Collectivism” credin a în existen a drepturilor intrinseci ale individului, sus inînd
ideea c valorile i drepturile celor mul i, ale grupului, sunt absurde i nu subzist în
absen a valorii i drepturilor individuale: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0. Totu i, aceasta nu
înseamn c individul poate face ceea ce vrea f r s

in cont de ceilal i; din contr ,

drepturile celorlal i indivizi justific anumite restric ii ale ac iunilor individuale. Nici
unei persoane nu ar trebui sa-i fie permis s încalce drepturile celuilalt. O asemenea
18

abordare nu intr în limitele tradi ionale ale individualismului i colectivismului, ceea
ce furnizeaz autorul fiind mai degrab o viziune sincretic asupra lor.
„ Independen a i interdependen a reprezint dou tr s turi distincte ale Sinelui,
prima sugerînd separarea i unicitatea individului, în timp ce a doua pune accent pe
uniune, leg turi, rela ii” (Ra , Iacob, 2002, p.63). Ace ti doi termeni formeaz o
dimensiune, fiecare aflîndu-se la polul opus celuilalt. E necesar a se face distinc ie i
între conceptele de interdependen , respectiv dependen . Ultimul men ionat este
definit în Dic ionarul de psihologie Larousse ca „ stare a unei persoane care este supus
unei fiin e sau unui lucru” . În acest sens, se face distinc ia între dou tipuri de
dependen :
a) dependen
consecin

fizic ce sugereaz o stare cu obiectiv adaptativ ce are drept

apari ia tulbur rilor fiziologice i psihologice intense în cazul în care

obiectul dependen ei este suspendat, instalîndu-se starea de lips .
b) dependen

psihic caracterizat printr-o dorin

imperioas de repetare a

ac iunii cu obiectul dependen ei, în lipsa c ruia, subiectul poate manifesta o stare
depresiv , anxioas .
Din perspectiva psihologiei sociale, interdependen a este definit ca trebuin a
de a fi cu al ii, izvorît din nevoia de ata ament existent în fiecare individ în m suri
diferite. Interdependen a se manifest prin tendin a spre contact social, prin c utarea de
leg turi, prin înalta valorificare a acestora. Trebuin a de afiliere este una din trebuin ele
sociale bazale reg site în binecunoscuta piramid a trebuin elor a lui A. Maslow, fiind
expresia

rela iei

de

interdependen .

Aceast

rela ie

reprezint

echivalentul

colectivismului în plan individual, în contextul raport rii la grup i culturi.
În cadrul leg turilor cu ceilal i, persoana î i manifest mai mult sau mai pu in
personalitatea cu particularit ile sale unice, distinctive. Structura independenta se
caracterizeaz printr-un „ Eu delimitat, dar unitar, ferm, separat de contextul social. Ea
pune accentul pe capacit ile, ideile, tr irile interne ale individului, pe a fi unic i a fi tu
însu i, pe a face atribuiri interne i a urm ri propriile scopuri, interese, pe a fi direct în
comunicare” (Ra , Iacob, 2002, p.64). Atunci cînd persoanele cu o astfel de structur
vorbesc despre ei, ace tia tind s sublinieze propriile însu iri, aptitudini sau interese,
f cînd mai pu in referire la aspectele ce in de al ii. În urma valorific rii propriilor
atribute i a confirm rii acestora, stima de sine a lor va cre te. Mediul social prielnic
pentru dezvoltarea unei astfel de structuri puternic independente este cultura
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individualist în care Eul independent urm re te exprimarea direct a sa, obiectivarea
gîndurilor în comportament.
Structurile interdependente îns , cuprind în orizontul lor psihic într-o mai mare
m sur pe „ cel lalt” , se raporteaz mereu la al ii, depind de rela iile pe care le are cu
ace tia, evolu ia sau involu ia lor afectîndu-i. În acest caz, sursele stimei de sine sunt
rela ionarea cu ceilal i si armonia acestor rela ii. Persoanele cu o structur
interdependent accentuat tr iesc sentimentul împlinirii Sinelui prin ceilal i. Lor le este
caracteristic o anumit flexibilitate, valorificarea aspectului social al ocup rii unui loc
corespunz tor personalit ii proprii, angajarea în ac iuni sociale adecvate, natura
indirect a angaj rii în comunicarea interpersonal . Conform lui McClusker (1990), la
structurile interdependente Sinele i al ii nu sunt separa i de situa ie, fiind chiar uni i
prin aceasta; acest tip de persoane sunt înclinate spre comunicarea indirect , fiind aten i
la tr irile i gîndurile neexprimate ale celorlal i (comunicarea non-verbal , paraverbal ).
Desigur, cadrul ideal pentru dezvoltarea unei astfel de structuri este cultura colectivist .
Hui i Triandis (1990) men ioneaz o structur personal tridimensional

i

anume:
1. Eul personal ce include tr s turi, comportamente i st ri ale persoanei;
2. Eul social ca fiind imaginea general a celorlal i despre persoana respectiv ;
3. Eul colectiv care este partea Sinelui ce este comun cu tr s turile unei
colectivit i.
Aceste trei aspecte ale Eului se manifest diferit, fiind în leg tur cu structura
personal a individului. Astfel, dac domin manifestarea Eului personal, individul
manifest o tendin

egocentric , activînd o structur personal independent . Cînd

aspectele sociale i colective ale Eului se manifest în prim-plan, atunci se poate vorbi
de tendin e alocentrice, de o structur personal interdependent . Pot exista situa ii în
care, din diferite motive (experien a intercultural , p rin i de culturi diferite, partener de
via

din alt cultur etc.), individul dezvolt ambele tendin e. Împletirea celor dou

structuri bine conturate poate genera unele conflicte interpersonale uneori, chiar
intrapersonale, dar nu trebuie s fie considerat o în mod necesar o problem .
În concluzie, în plan psihologic vorbim despre dimensiunea independen

–

interdepdenden , în plan cultural corespunzîndu-i dimensiunea individualism –
colectivism.
Între tendin ele contrare ale naturii umane, cea spre socialitate i cea spre
libertate, e necesar e se g si o cale de mijloc, de echilibru, pentru c , la nivel social,
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„ prea mult individualism ucide individul, prea mult comunitate ucide societatea”
(Ferreol, 2000, p.96). O cultur colectivist modeleaz o personalitate predominant
interdependent , dar este posibil ca, în cadrul aceleia i culturi, s întîlnim i indivizi
independen i, deoarece structura de personalitate poart atît amprenta culturii, cît i a
experien elor personale de via .

21

