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RELIGIOZITATE ȘI SCHIMBARE 

SOCIALĂ 



”ȚINTA” DECISIVĂ A SOCIETĂȚII NOASTRE 

(”OBIECTIVĂ”)– PROSPERITATEA – RANKING 



PROSPERITATEA ÎNTR-O PERSPECTIVĂ 

GLOBALĂ 



RANKING – PRIMELE POZIȚII 



RANKING - … 



RANKING – ULTIMELE POZIȚII 



”CELĂLALT” ȚEL MAJOR (”SUBIECTIV”): WELL-

BEING/HAPPINESS = DETERMINANȚI (WVS – R. 

INGLEHART) // GDP PER CAPITA  



MODELUL WVS – CA O ‘’HUNTINGTONIANĂ’’ 

CIOCNIRE A CIVILIZAȚIILOR / RELIGIA 



DINAMICA SWB (SUBJECTIVE WELL-BEING) (MEDIE 

= 17 ANI) 



MODELUL EXPLICATIV AL SWB 

(“RELIGIOZITATEA”) 



“WORLD DATA OF HAPPINESS” – R. 

VEENHOVEN  



MODELUL EXPLICATIV AL SPORIRII 

FERICIRII (“INCREASING HAPPINESS’’) 



“EXCEPȚII” 



PERSPECTIVA PE TERMEN LUNG – 

DINAMICA FERICIRII 



MODELUL AXIOMELOR SOCIALE 

AxS =  credinţe generale, independente de un context 
şi pe care oamenii le dobîndesc ca rezultat al 
experienţei lor de socializare. Aceste credinţe sunt 
centrale în cadrul funcționării cognitive a 
indivizilor (Bond, Leung, 2008) 

Axiomele sociale se articulează sub forma „A este în 
relaţie cu B”, iar relaţia poate fi cauzală sau 
corelaţională.  

(ex. - Afirmaţiile “oamenii cu putere tind să îi 
exploateze pe ceilalţi” şi “puterea absolută corupe 
în mod absolut” sunt privite ca axiome sociale 
pentru că desluşesc o relaţie specifică între două 
entităţi, iar aceste două entităţi sunt evaluate în 
mod pozitiv sau negativ). 



FACTORI - AXS 

 cinismul social reprezintă o evaluare negativă a naturii umane şi a 
evenimentelor sociale (ex. „Oamenii buni suferă de obicei pierderi”).  

 răsplata pentru angajare se referă la ideea că investiţia resurselor 
umane va conduce la rezultate pozitive (ex. „Oamenii muncitori vor fi 
răsplătiți în cele din urmă”). 

  complexitatea socială se referă la ideea că există soluţii multiple 
la situațiile problematice, şi că rezultatul evenimentelor este incert 
(ex. ”Omul trebuie să se confrunte cu probleme în funcţie de 
circumstanţe specifice”).  

 controlul destinului se referă la convingerea generală că 
evenimentele sociale sunt influenţate de forţe impersonale, externe 
(ex. „Destinul hotărăşte succesele şi eşecurile unui individ”).  

 religiozitatea se referă la ideea că forţele spirituale influenţează 
dinamica lumii şi că instituţiile religioase exercită un efect pozitiv 
asupra rezultatelor sociale (ex. „Oamenii religioşi sunt mai predispuşi 
să menţină standardele morale”).  

 

Aceste cinci dimensiuni au fost pînă în prezent examinate în peste 60 de 
culturi naţionale (Leung, Bond, 2015).  

 



CORELAȚII – AXS (RELIGIOSITY) – FACTORI 

INDIVUDALI 



…CORELAȚII (R – INDICATORI SOCIO-POLITICI) 



…CORELAȚII 



RANKING – AXIOME SOCIALE (RELIGIOSITY) 



RELAȚII PROBLEMATICE  

 Religiozitatea / în ”confruntare” cu țintele 

contemporane ale omului/societății 

postmodern(e)/post-materialist(e) (SWB, H, P, … 

…, “free choice”). 

 

 Religiozitatea // capitalul social // încrederea / 

coeziunea socială (Putnam/Bourdieu/Coleman)  

 Religiozitatea // patternuri de 

valori/atitudini/comportamente – o proiecție 

”orizontală” a normativității transcendente într-o 

lume globală secularizată (ex., ”drepturile 

omului”) 


