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 Importul bunelor practici din mediul academic occidental 
– între imitație și asumare organică

 Exemplele de bune practici în registrul comunicării din 
mediul academic occidental (vest-european şi nord-
american) constituie o resursă considerabilă, care poate
contribui efectiv la îmbunătăţirea climatului organizaţional
şi a permeabilităţii comunicaţionale din propriile noastre
universităţi. 

 În egală măsură, însă, aceste bune practici se cuvin aplicate
după o cunoaştere prealabilă a specificului mediului
organizaţional din şcoala românească, prin însuşirea cu 
discernămînt nuanţat a ceea ce poate fi preluat şi prin
renunţarea la ceea ce nu se sincronizează cu tiparele
valorice şi atitudinale autohtone. 



 Constatarea unor precarităţi identitare în privinţa 
orientărilor valorice şi atitudinale proprii profesorilor sau 
structurarea deficientă a raporturilor profesor-student în 
mediul academic de la noi nu trebuie să ne determine să 
adoptăm un fatalism implacabil sau să perseverăm în 
strategiile autoinfirmizante cu care ne-a obişnuit diagnoza 
şcolii româneşti. Pe de altă parte, se cuvine asumat că 
schimbările în structurile valorice sunt lente, inerţiale, de 
durată lungă (Boehnke, 2008), iar regrupările atitudinale 
solicită perseverenţă, mobilizare constantă, politici 
educaţionale coerente şi continuitate legislativă, toate 
fiind puse la noi mai degrabă sub semnul nerînduielii şi 
nestatorniciei. 



 Pe termen mediu, imitarea practicilor comportamentale 
dominante din mediul educaţional occidental se va dovedi 
ineficientă, iar în afara unor schimbări atitudinale 
conjuncturale, structura valorică va rămîne puternic 
inerţială, ancorată în asistenţialism, dezangajare, 
suspiciune. 

 De aceea, specialiştii în diagnoză şi intervenţie 
organizaţională din perspectivă interculturală recomandă 
cunoaşterea şi valorificarea funcţionalităţii unui profil 
cultural specific, care nu trebuie judecat în termeni de 
”bun” sau ”rău”, ci funcţional sau disfuncţional pentru un 
model organizaţional dezirabil.



 ”Specific național” organizațional  – Hofstede

 Diagnoză – mediul educațional

 Inter-relaţionarea profilelor identitare cu o serie de 
variabile

 de personalitate, 

 organizaţionale,

 structural-societale.

Numai pornind de la o asemenea analiză vom putea 
activa reţelele comunicaţionale şi vom izbuti să 
optimizăm autentic performanţa organizaţională, 
dincolo de etichetele instituţionale onorabile şi de 
retorica (aşa-zis) reformistă care populează 
discursul public.



 Modele de abordare interculturală a organizațiilor –
descrierea modelului realizat de G. Hofstede (2010/2012)

Tipare atitudinale fundamentale cu semnificaţii transculturale, 
universal valabile. 

❑ patternul relaţiilor dintre subordonat şi supraordonat în 
ierarhiile organizaţionale – DFP

❑ cel al strategiei realizării de sine – I/C

❑ al centrării pe sarcină în dauna centrării pe relaţie – M/F

❑ al atitudinii faţă de schimbare – EI

❑ al favorizării clipei în dauna dezvoltării organice – PTS/L. 

❑ raportarea față de controlul dorințelor/impulsurilor -
INDG/CONSTR



 ”Starea de fapt” din mediul organizațional românesc 
pornind de la modelul lui Geert Hofstede

 distanţă faţă de putere foarte ridicată; 

 colectivism pronunţat; 

 feminitate mare; 

 evitarea incertitudinii foarte ridicată; 

 perspectivă preponderent pe termen scurt

 constrîngere majoră



Rezultate comparative cu alte cercetări din România / Balcani –  

dimensiuni culturale propuse de Geert Hofstede – scoruri convenţionale la 

proba VSM94 

Cercetare reper / dimensiuni culturale DFP I/C M/F EI PTS/L 

Gavreliuc, Gavreliuc (2011) – eşantion 

profesori (domeniul umanist şi al ştiinţelor 

socio-politice), 522 cadre didactice. 

78 36 34 85 23 

Gavreliuc (2009) – eşantion regional 

reprezentativ, Regiunea V Vest, 1058 

subiecţi 

51 50 25 69 34 

Spector et al. (2001a), România, 455 

subiecţi, eşantion naţional 

26 47 23 50 55 

Luca (2005), eşantion naţional 

reprezentativ, 1076 de subiecţi. 

29 49 39 61 42 

România – estimări G. Hofstede 90 30 42 90 - 

Bulgaria (2001) 55 41 48 64 33 

Bulgaria – estimări G. Hofstede 70 30 40 85 - 

Grecia, fosta Iugoslavie,  76 27 21 88 - 



 

 

 

 



 DIAGNOZA / descriptori comportamentali

 - spaţiul comunicării (intern, intra-universitar vs. extern, 
extrauniversitar)  - I/C, EI, M/F, PTS/L

 statutul participanţilor la procesul comunicaţional (egal –
comunicare orizontală vs. inegal – comunicare verticală) –
DFP. 



 I/C

 Comunicare explicită/implicită (Holtgraves, 2008)

 Internalism/externalism (Morris, Peng, 1994)

 Expresivitate emoțională exhibată (autonomă) / inhibată 
(subsumată relațiilor) (Kitayama, 2005, 2009, Mesquita, 
2001; Suh, 1998).

 Autodezvăluire – ”spui ceea ce gîndești”/”spui ceea ce vor să 
audă ceilalți” (Kashima, 2012)

 Activitate / ”ceea ce pot face eu” / ”ceea ce trebuie ca grupul 
să facă pentru mine ” (Gouveia et al, 2003)

 Motivație intrinsecă/extrinsecă (Iyengar, Leeper, 1999)

 Stimă de sine // stare de bine psihologică // optimism (+/-)
(Triandis, Suh, 2002)



 I/C 

 Structuri narative diferite / referent diferit (”eu”/”noi”)
(Sosik et al, 2005)

 Cum se face / ce se face (Sosik, Jung, 2002).

 Educația ca resursă – predictor al reușitei în viață (+/-)
(Surowiecki, 2009)

 Rețele comunicaționale - trebuie să te adresezi nu numai 
persoanei, ci întregii reţele din care face parte persoana, 
căci aceasta din urmă e parte integrantă a identităţii 
personale (Wasti, 2003).



 DFP

 Încredere în ”celălalt” (+/-) (Yamamura, Satoh, 
Stedham, 2003)

 Autoritarism relaţional (Hofstede, Hofstede, Minkov, 
2010/2012)

 Parteneriat relațional / Conflict latent (Hofstede, 
Hofstede, Minkov, 2010/2012)

 Caracter tranzacțional al normelor sociale (-/+) (Chiu, 
Kosinski, 1999)



 M/F

 Recompensare simbolică individuală în 
”clasă”/organizație (+/-) (Basabe et al, 2002)

 Management formalizat (alegere rațională) / 
Management  informalizat (alegere intuitivă)
(Yamamura et al., 2009)

 Performanță vs. ”să ne simțim bine” (Hofstede, 
Hofstede, Minkov, 2010/2012)

 Rigiditate interpersonală vs. convivialitate .



 EI

 Situații nestructurate/structurate de învățare (Smith, Dugan, 
1999; Basabe et al., 2012)

 ”Nu știu” / ”au răspuns la toate întrebările” (Royer, Velden, 
2009)

 Abordări inovatoare, algoritmi multipli, creativi, în rezolvarea 
problemelor / algoritmi univoci, rutinieri (Royer, Velden, 2009)

 Exprimarea dezacordului / ”atac la persoană” (Yamamura et al, 
2011)

 Asumarea riscului (+/-) (Hofstede, Hofstede, Minkov, 
2010/2012)

 Autenticitatea comunicării (+/-) – tensiune instrumentală a 
autodezvăluirii (Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010/2012)



 PTS/L

- etică a muncii angajantă / recompense pe termen lung 
= rezultat al muncii şi efortului „de astăzi” // 
(Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010/2012)

- opţiunea rutinieră a subiectului este pentru ”acum şi 
aici”, pentru ”jungla comunitară”, căci „nu se ştie ce va 
fi mîine”, iar atunci cînd o oportunitate se iveşte -
tocmai datorită caracterului arbitrar şi non-predictibil 
al apariţiei sale - ea trebuie ”înşfăcată” degrabă

– ”continuitatea în ruptură” (S. Alexandrescu, 2000).



- Favorizarea autonomiei/experiențierii dorinței//inhibare 

comportamentală (Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010/2012)

-C/I = în relație cu cinismul social / duplicitatea expresivă 

(Leung & Bond, 2015)

C/I (R/I)



 CONCLUZIE

 Lecţia psihologiei interculturale aplicate în organizaţii: 
pentru a schimba o realitate, se impune să fim capabili, cu 
mijloacele ştiinţelor sociale, să ne ”punem oglinda în 
faţă”, să ne deschidem – prin intermediul unor concepte şi 
teorii operatorii - către realităţi diferite nouă, care ne pot 
inspira, şi se impune, totodată, să sondăm resorturile mai 
adînci care le-au produs. 

 Doar mergînd dincolo de pojghiţele comportamentale, 
jargoanele retorice ”de specialitate” şi de etichetele 
birocratice onorabile (care prea adesea au fost 
”împachetate” în ambalajul multicolor al ”reformei”) 
vom putea limpezi o anume ”stare de fapt”. 



 CONCLUZIE

 Rolul factorilor culturali este hotărîtor în metabolismul 
identitar, iar includerea lor în lămurirea dinamicii 
organizaţionale (inclusiv în registrul comunicaţional) 
poate spori considerabil puterea de predicţie a 
modelelor explicative articulate. 

 Altfel, ceea ce rezultă va fi acelaşi exerciţiu imitativ şi 
inautentic care întreţine, de aproape două secole, 
părelnicia modelelor modernizatoare la români, 
reunite în jurul adevăratului ”blestem” maiorescian al 
”formelor fără fond”. 


