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 Definirea culturilor naţionale

 Un reper al psihologie interculturale - studiul 
lui G. Hofstede

 Evaluarea cercetării lui G. Hofstede

 Limitele studiului realizat de G. Hofstede

 Cercetări ulterioare care pornesc de la 
modelul lui G. Hofstede

 Relaţia între individualism-colectivism şi 
independenţă-interdependenţă



 M. Segall et al., (1999) – C = “ the man-made 
part of the environment” + E. Rohner (1984) C = 
sistem organizat de înţelesuri (meanings)

 Prezumţia de omogenitate - suport sociologic 
consistent, căci s-a remarcat dincolo de orice 
dubii ca la nivel macro-structural, reprezentanţii 
anumitor naţiuni activează comportamente 
sociale specifice faţă de cei ai altor naţiuni, care 
pot fi evidenţiate ca tendinţe medii pe 
eşantioane, şi care permit comparaţii pe 
dimensiunile respective între scorurile obţinute în 
ţări distincte.



 Geert Hofstede, finalizat în prima sa etapă în 1980 prin Culture’s
Consequences – Hermes/IBM.

- SINTEZĂ (inițial – 1.0)- patru dimensiuni polare: distanţa faţă de putere 
(mare / mică); evitarea incertitudinii (ridicată / scăzută); individualism / 
colectivism; masculinitate / feminitate. Să le parcurgem pe scurt:

 1.distanţa faţă de putere: exprimă inegalitatea / egalitatea dintre 
superiori şi subordonaţi într-o organizaţie (DP mare / mică); 

 2. evitarea incertitudinii: lipsa toleranţei ambiguităţii şi nevoia de reguli 
formale sau disponibilitatea faţă de schimbare (EI ridicată / scăzută);

 3.individualism: distribuirea atenţiei, resurselor şi angajării personale în 
sarcină către spre sine sau către colectivitatea de apartenenţă (I / C);

 4.masculinitate/feminitate: centrarea pe obiective personale (cîştig, 
avansare) şi asertivitate, în opoziţie cu cele interpersonale (atmosferă 
prietenoasă, înţelegere cu autoritatea) şi toleranţă (M / F).

Ulterior se adaugă dimensiunile:
 5. perspectiva pe termen lung/scurt (2.0) // 6. indulgență / 

constrîngere (3.0)



Ierarhizarea ţărilor în modelul Hofstede – enumerare ordinală (apud Hofstede, 2003) 
Nr. 

Crt. 

Ţara Distanţa faţă 

de putere 

Evitarea 

incertitudinii 

Individualism Masculinitate 

 Africa (Est) - regiune 22 36 34 39 

 Africa (Vest) regiune 10 34 40 30 

 Ţări arabe – regiune 7 27 26 23 

 Argentina 35 12 22 20 

 Australia 41 37 2 16 

 Austria 53 24 18 2 

 Belgia 20 5 8 22 

 Brazilia 14 21 26 27 

 Canada 39 41 4 24 

 Chile 24 12 38 46 

 Columbia 17 20 49 11 

 Costa-Rica 43 12 46 48 

 Danemarca 51 51 9 50 

 El Salvador 18 5 42 40 

 Ecuador 8 28 52 13 

 Finlanda 46 31 17 47 

 Franţa 15 12 10 35 

 Germania 43 29 15 9 

 Marea Britanie 43 47 3 9 

 Grecia 27 1 30 18 

 Guatemala 3 3 53 43 

 Hong-Kong 15 49 37 18 

 Indonesia 8 41 47 30 

 India 10 45 21 20 

 Iran 29 31 24 35 

 Irlanda 49 47 12 7 

 Israel 52 19 19 29 

 Italia 34 23 7 4 

 Jamaica 37 52 25 7 

 Japonia 33 7 22 1 

 Coreea de Sud 27 16 44 41 

 Malaesia 1 46 36 25 

 Mexic 6 18 32 6 

 Olanda 40 35 4 51 

 Norvegia 47 38 13 52 

 Noua Zeelandă 50 40 6 17 

 Pakistan 32 24 47 25 

 Panama 2 12 51 34 

 Peru 22 9 45 37 

 Filipine 3 44 31 11 

 Portugalia 24 2 34 45 

 Singapore 13 53 40 28 

 Africa de Sud 35 39 16 13 

 Spania 31 12 20 37 

 Suedia 47 49 10 53 

 Elveţia 45 33 14 4 

 Taiwan 29 26 43 32 

 Thailanda 22 30 40 44 

 Turcia 18 16 28 32 

 SUA 38 43 1 15 



Tabelul nr. 3 Culturi naționale și scoruri specifice la dimensiunile modelului Hofstede 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Culturi naționale                            DFP                        IND                  MAS                      EI                        PTS/L  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Australia                              36 90 61 51 31 

Austria                                 11 55 79 70 

Belgia                                  65 75 54 94 

Bulgaria *                            70 30 40 85 

Cehia *                                57 58 57 74 13 

Finlanda                              33 63 26 59 

Franţa                                  68 71 43 86 

Germania                            35 67 66 65 31 

Grecia                                 60 35 57 112 

Ungaria *                             46 80 88 82 50 

India                                    77 48 56 40 61 

Italia                                    50 76 70 75 

Olanda                                38 80 14 53 44 

Polonia*                               68 60 64 93 32 

Portugalia                             63 27 31 104 

România *                            90 30 42 90 

Spania                                  57 51 42 86 

Suedia                                  31 71 5 29 33 

Turcia                                   66 37 45 85 

Marea Britanie                      35 89 66 35 25 

Statele Unite                         40 91 62 46 29 

* Valori estimate de către Hofstede (nu sunt derivate din date empirice colectate în acest scop). Fiecare indice variază de la 1 la 120. 

 



Eroarea ecologică (ecological fallacy) 

 

      Frecvenţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Cultură colectivistă     Cultură individualistă 

                      (media coreeană)        (media americană)  

 

Valori  

interdependente  

(culturi naţionale  

colectiviste) 

Valori  

independente 

(culturi naţionale  

individualiste) 

Figura nr. 1. Descrierea erorii ecologice 

 



 



 - studiul a fost efectuat intr-o singură companie (Hermes/IBM), cu un nucleu 
american puternic şi cu un specific organizaţional pronunţat, fapt care poate 
favoriza un set de norme si reguli particulare, întreţinute de propria cultură. Faptul 
că G. Hofstede descoperă diferente inter-ţări în pofida acestei omogenităţi 
organizaţionale devine, aşadar, mai degrabă un atu al demersului său decît o 
slăbiciune, căci rezultatele semnalează puterea culturii în modelarea distinctă a 
comportamentului organizaţional în ciuda unor influenţe unificatoare;

 - au fost investigate doar anumite departamente (marketing, servicii), în care 
predominau persoane de gen masculin, ceea ce a evidenţiat omogenitatea 
eşantionului (or, era de dorit o selecţie cît mai eterogenă a subiecţilor investigaţi, 
pentru a spori validitatea concluziilor);

 - nu în ultimul rînd, se pune întrebarea „în ce măsura datele colectate cu peste 25 
de ani în urmă mai pot fi valide astăzi”? Tocmai din acest motiv, în anii care au 
urmat cercetării iniţiale au fost organizate numeroase alte studii care au lărgit aria 
de cuprindere a culturilor naţionale, dar majoritatea au confirmat tendinţele 
semnalate în demersul metodologic originar, dar şi au subliniat o anumită 
dinamică istorică a acestor dimensiuni, chiar dacă inerţială.

 corelaţia foarte puternică (+0,82) dintre scorurile la individualism // produsul 
intern brut / cap de locuitor.



 Relaţia între individualism-colectivism şi independenţă-interdependenţă

◦ Planul psihologic - structuri independente-interdependente (Markus & 
Kitayama, 1991)

Structura interdependentă Structura independentă 

Trebuinţa de a fi cu alţii, nevoia de ataşament, 

raportarea la alţii; 

Separarea de ceilalţi şi de contextul social; 

Structură flexibilă; factorii contextuali reglează 

comportamentul; 

Eu delimitat, unitar, ferm, individualizat de con-

textul social; 

Pune accent pe ocuparea unui loc social cores-

punzător personalităţii, pe angajarea în acţiuni 

sociale adecvate, pe a fi indirect în comunicare şi 

a citi gîndurile celorlalţi;  

Pune accent pe capacităţile, ideile, trăirile interne, 

pe a fi unic şi direct în comunicare, a urmări 

propriile scopuri; 

Trăiesc sentimentul împlinirii sinelui prin ceilalţi, 

de care sunt uniţi prin context, fac atribuiri 

situaţionale cînd se referă la ei sau la “celălalt”; 

Indivizii fac atribuiri interne cînd se referă la ei şi 

valorizează personalitatea mai mult decît  factorii 

contextuali cînd se raportează la “celălalt”; 

Cuceresc stima de sine prin relaţii interpersonale 

armonioase şi se adaptează cu uşurinţă la diverse 

situaţii; 

Cîştiga stima de sine în urma valorificării pro-

priilor atribute şi a confirmării acestora; 

Comunică indirect, sunt atenţi la gîndurile şi 

trăirile neexprimate ale celorlalţi; 

Eul independent se exprimă direct, „face ce 

gîndeşte”; 

Dependenţă emoţională faţă de grupurile formale 

şi informale; 

Independenţă emoţională faţă de grupuri şi 

organizaţii; 

Încurajează relaţiile de interdependenţă în grup şi 

promovează conflictele ascunse, empatia, 

manifestarea afectelor pozitive, întreţinerea unor 

relaţii bune cu ceilalţi membri; 

Încurajează distanţa, confruntarea directă, 

abordarea deschisă a conflictelor, munca 

instrumentală, realizarea de sine fiind mai presus 

decît expresivitatea şi sociabilitatea; 

Viziune interdependentă a Sinelui şi a emoţiilor; Viziune independentă a Sinelui şi a emoţiilor; 

Atenţia este îndreptată spre acele laturi ale 

experienţei emoţionale care se referă la factori 

externi şi la relaţionări; 

Percepţia socială şi experienţa emoţională sunt 

orientate spre nucleul interior, spre reacţii 

subiective şi cognitive, experienţa emoţională 

fiind trăită mai puternic şi mai intens; 

 Apelează preferenţial la scuze. Utilizează mai mult umorul şi justificarea. 

 



 Chinese Culture Connection (CCC), 
contribuţia lui M. H. Bond

Tabelul nr. 1 Echivalenţa CCC - Hofstede 

CCC Hofstede 

Integrare (Integration) Colectivism 

Omenie (Human heartedness) Feminitate 

Dinamism confucianist în muncă 

(Confucian work dynamism) 

- 

Disciplină morală (Moral discipline) Distanţă mare faţă de putere 

- Evitarea incertitudinii 

 

 



 Modelul valorilor sociale propus de S. Schwartz 
 Psihologul israelian a găsit ca soluţie optimă o 

reprezentare bidimensională, în care valorile să 
fie organizate circular după cum urmează: 
◦ stimulare (ex. o viaţă palpitantă), 
◦ auto-direcţionare (ex. independenţă), 
◦ universalism (ex. o lume a frumosului), 
◦ bunăvoinţă (ex. iertare), 
◦ conformism (ex. auto-disciplinare), 
◦ tradiţie (ex. respectarea datinilor),
◦ siguranţă (ex. ordine socială), 
◦ putere (ex. autoritate), 
◦ realizare (ex. succes), 
◦ hedonism (ex. savurarea vieţii) 



 Organizarea celor zece tipuri de valori în 
două perechi opuse de categorii de nivel de 
generalitate mai crescut. 
◦ În prima opoziţie, unele valori reflectă motivaţia 

pentru promovarea de sine (putere şi realizare), pe 
de-o parte, şi valori care reflectă motivaţia spre
transcenderea sinelui (universalism sau 
bunăvoinţă).

◦ În a doua pereche întîlnim la un pol valori care 
reflectă motivaţia pentru conservatorism (tradiţie, 
conformitate şi securitate), iar la polul opus valori 
care reflectă motivaţia pentru deschiderea spre nou
(auto-direcţionare şi stimulare).



 La nivel de cultură, Schwartz (1994, apus.
Leung & Bond, 2008) a identificat şapte tipuri 
de valori (v. fig. nr. 2): 
◦ conservatorism, 

◦ autonomie intelectuală, 

◦ autonomie afectivă, 

◦ egalitarism, 

◦ ierarhie, 

◦ armonie,

◦ stăpînire. 



Grila valorică a lui S. Schwartz - nivel individual
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Grila valorică a lui S. Schwartz - nivel colectiv 
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Alan Fiske (1994, 2000) a realizat o sinteză a studiilor 
antropologice şi sociologice privitoare la dimensiunile 
culturale şi la relaţionările interpersonale şi grupale care 
derivă din acestea, evidenţiind patru forme elementare ale 
relaţiilor sociale: 

 împărtăşirea cu „celălalt” (communal sharing), care descrie 
relaţiile cu familia, cu rudele de sînge;

 ierarhizarea autorităţii (authority ranking), care înfăţişează 
relaţiile cu supraordonatul simbolic într-o organizaţie;

 compatibilizarea cu „celălalt” (equality matching), care 
evidenţiază raporturile cu „egalii” (precum prietenii, 
raporturile cu co-vîrstinicii);

 relaţionarea tranzacţională (market pricing), ce subîntind 
relaţiile cu concurentul profesional, în particular, sau cu 
cel social, în general



Tabelul nr. 3 Relaţii posibile - inter-modele 

 

Hofstede Fiske Schwartz 

Individualism Împărtăşirea cu 

„celălalt” ↓  

Individualism afectiv 

Colectivism Împărtăşirea cu 

„celălalt” ↑  

Colectivism 

Distanţa faţă de putere 

↑ 

↑ Ierarhizarea 

autorităţii 

Ierarhie 

Distanţa faţă de putere 

↓ 

↓ Ierarhizarea 

autorităţii 

Preocupare socială 

Evitarea incertitudinii  

↓ 

- Individualism 

intelectual  

Masculinitate Relaţionarea 

tranzacţională 

Autoritate, putere, 

stăpînire  

Feminitate  Compatibilizarea cu 

„celălalt” 

Armonie 

 

 



Nr. crt. 

Rang 

Eşantion din mediul organizaţional din cultura 

naţională 

Scor convenţional la 

individualism 

1.  Franţa 107,2 

2.  Noua Zeelandă 107,0 

3.  Suedia 104,2 

4.  Africa de Sud 100,7 

5.  Marea Britanie 99,8 

6.  Spania 98,6 

7.  SUA 94,9 

8.  Germania 91,0 

9.  Canada 88,4 

10.  Israel 85,0 

11.  Belgia 84,2 

12.  Slovenia 79,0 

13.  Brazilia 74,1 

14.  Japonia 73,5 

15.  Hong-Kong 71,1 

16.  India 69,2 

17.  Bulgaria 63,1 

18.  Estonia 62,2 

19.  Taiwan 61,0 

20.  Polonia 54,7 

21.  Ucraina 53,7 

22.  China 51,4 

23.  România 51,1 

 



 Factori relevanţi în determinarea tendinţelor 
personale spre individualism sau colectivism 
◦ Socializarea  - ex. / familiile colectiviste sunt „mai calde” 

faţă de copii, dar manifestă şi mai mult control asupra 
acestora

◦ Clasa socială – ex. / clasele sociale cu o condiţie mai 
modestă tind să fie colectiviste, în timp ce clasele înalte 
sunt precumpănitor individualiste 

◦ Educaţia – ex. / implicarea în experienţe educaţionale 
diverse şi complexe va mări propensiunea oamenilor spre 
individualism.

◦ Ocupaţia – ex. / cu cît ocupaţia presupune mai mult munca 
în echipă, cu atît creşte mai mult nevoia de conformare la 
nevoile celorlaţi şi deci tendinţa spre colectivism.

◦ Vîrsta – ex. / pe măsură ce înaintăm în vîrstă, valorizăm din 
ce în ce mai mult stabilitatea relaţiilor sociale, devenind mai 
colectivişti.

◦ Experienţa călătoriilor în străinătate – ex. / favorizează 
însuşirea valorilor individualiste.



 Factori sociali care potenţează dimensiunea  
individualism / colectivism
◦ Constrîngere culturală versus libertinaj cultural –

ex. / libertinajul cultural e asociat cu 
individualismul, iar constrîngerea culturală cu 
colectivismul.

◦ Complexitatea culturală – ex. / Culturile „complexe” 
sunt asociate libertinajului cultural, iar cele 
„simpliste” încurajează constrîngerea culturală / -
raportare similară la I/C.



 Auto-percepţia - percepţia socială la individualişti se 
focalizează pe un set de atribute focalizate strict pe 
individ, în timp ce în cultura colectivistă, ele se referă 
la relaţiile individului cu cei din jur.

 Atribuirile – I – internaliști (eroarea fundamentală de 
atribuire e mai pronunțată) / C – externaliști.

 Cogniţiile –
◦ În culturile colectiviste există mai mult interes pentru 

consistenţă cognitivă. 
◦ Legătura comportament-atitudini este mai slabă în culturile 

colectiviste şi relativ puternică în culturile individualiste

 Motivaţia – intrinsecă – I / extrinsecă – C.

 Emoţiile - Emoţiile colectiviştilor sunt centrate pe 
ceilalţi şi sunt de scurtă durată (se menţin atîta timp 
cît ei se află în situaţia respectivă), iar în cazul 
individualiştilor, sunt centrate pe ei înşişi şi sunt de 
lungă durată. 



 Conceptul de sine şi stima de sine. Identitatea socială
◦ Pentru colectiviști identitatea are sens şi este definită în relaţie cu ceilalţi. Individualiștii îşi bazează 

identitatea p e propriile experienţe şi pe propria persoană.
◦ Pentru subiecţii din culturile colectiviste, acesta derivă din identitatea grupală şi relaţiile cu ceilalţi, care nu 

pot fi separate de situaţii şi contexte particulare.

 Starea de bine psihologică
◦ Subiecții din culturile individualiste au în general o stimă de sine mai bună  şi sunt mai optimişti decît 

indivizii din culturile colectiviste, iar aceşti factori sunt asociaţi cu starea de bine subiectivă.

 Comportamentul social 
◦ Colectiviştii rareori îşi dezvoltă abilităţile necesare pentru a intra în noi grupuri, spre deosebire de 

individualişti care, de obicei, stabilesc cu repeziciune relaţii cu „celălalt” diferit, care durează pe termen lung.
◦ În ce priveşte relaţiile în cadrul in-grupului, individualiştii au o tendinţă mai pronunţată de a avea contacte 

cu cei in-grup decît colectiviştii, dar acestea sunt superficiale, cu implicare şi intimitate între membri reduse, 
pe cînd colectiviştii îşi fac mai puţini prieteni noi, dar relaţiile lor sunt mult mai apropiate.

◦ Recreere – inter(intra)-individual  - I/ în grupuri lărgite – C.

 Codurile de comunicare
◦ În culturile colectiviste cea mai utilizată este comunicarea indirectă şi protocolară, considerată a da prestanţă 

persoanei / ambiguitatea în comunicare poate fi utilă în culturile caracterizate prin colectivism vertical, cum 
ar fi China, în timp ce comunicarea directă poate fi chiar sancţionată.

◦ În timpul comunicării, indivizii culturilor colectiviste folosesc frecvent formula verbală „noi”,  pe cînd 
individualiştii folosesc pronumele „eu”.

 Etica implicită 
◦ Codurile ce ţin de comunitate sunt importante în mod deosebit pentru membri culturilor colectiviste, în timp 

ce codurile legate de autonomie sunt importante pentru cei ai culturilor individualiste.
◦ Codurile religioase – foarte importante la C.

 Structura personalităţii
◦ În culturile colectiviste, în creşterea copiilor se pune accentul pe conformism, obedienţă, siguranţă, iar în 

culturile individualiste accentul cade pe independenţă, spirit de explorare, creativitate şi obţinerea suportului 
prin auto-motivare.



 AXS - imperative comportamentale implicite,  
dincolo de determinările contextuale sau 
particularismele acționale puse în mișcare de 
diverși actori sociali (Leung, 2002, apud. Bond et 
al., 2004).

 Ca atitudini fundamentale, axiomele sociale 
îndeplinesc patru  funcţii importante:
◦ instrumentală – facilitînd atingerea unor ţeluri 

importante, 
◦ de apărare a eu-lui – ajutîndu-i pe indivizi să-şi 

protejeze stima de sine, 
◦ de expresie a valorilor – servind la manifestarea valorilor 

personale ale individului, 
◦ de cunoaştere – ajutînd oamenii să înţeleagă lumea.



 “Axiomele sociale sunt credinţe generalizate despre indivizi,
grupuri şi instituţii sociale, mediul fizic sau lumea spirituală,
cât şi despre categorii de evenimente şi fenomene în lumea
socială. Aceste credinţe generalizate sunt codificate sub
forma unor afirmaţii categorice cu privire la relaţia dintre
două entităţi sau concepte”(Leung & Bond, 2004).

 “Axiomele sociale sunt credinţe generale, independente de 
context, pe care oamenii le au ca rezultat al experienţei lor de 
socializare. Aceste credinţe sunt centrale pentru funcţionarea 
cognitivă a indivizilor” (Chen, Bond, & Cheung, 2006). 

 Presupoziţii prescriptive, acceptate social implicit, 
care participă la “explicarea lumii” (Bond, Leung, 
2006)



 Cinismul social – SCN (social cynicism)

 Complexitate socială – SC (social complexity)

 Răsplată pentru angajare – RA (reward for 
application)

 Religiozitate – R (religiosity)

 Controlul destinului – FC (fate control)



 Pentru a identifica o structură transculturală a axiomelor sociale la nivel individual,
K. Leung (2002) a realizat o meta-analiză a literaturii de specialitate privind
credinţele, care este în mare parte euro-americană la origini. Apoi, axiomele
sociale au fost identificate de informatori din grupuri culturale distincte de pe 4
continente. Credinţele generate din studii, au fost sintetizate în STUDIUL
AXIOMELOR SOCIALE cu 182 de itemi, reuniţi într-o probă administrată mai apoi pe
eşantioane din culturi naţionale cu un pattern individualist, respectiv colectivist.

Analiza exploratorie a sugerat o soluţie cu cinci factori, care a prezentat un
mare grad de congruenţă în raport cu ansamblul eşantioanelor naţionale:

 - cinism social = calificare negativă şi instrumentală a naturii umane, o
perspectivă descalificantă asupra out-grupurilor, o neîncredere în
instituţiile sociale şi o credinţă că indivizii nu iau în considerare
mijloacele etice în atingerea obiectivelor proprii.

 - complexitate socială = credinţa conform căreia există multiple căi de a
atinge la un rezultat dat şi că un comportament anume al unei persoane
este inconsistent de la o situaţie la alta.

 - răsplata pentru angajare = credinţa că efortul, cunoştinţele,
planificarea atentă şi investiţiile vor conduce la rezultate pozitive pentru
cel care le angajează.

 - spiritualitate, dar apoi redenumit religiozitate = credinţa într-o fiinţă
supranaturală care “controlează universul” şi încrederea în beneficiile
sociale specifice acestei “entităţi”.

 - controlul destinului = credinţa conform căreia evenimentele sunt
predeterminate de forţe externe puternice.


