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 Asimilarea culturii 
◦ Cultură şi identitate

◦ Socializarea subiectului uman prin cultură. Învăţarea 
culturală 

◦ Dialogul între culturi

◦ Opţiuni epistemologice în psihologia interculturală

◦ Etnocentrismul

◦ Relativismul cultural

◦ Raportul universal-general-particular în psihologia 
interculturală

◦ Opţiuni metodologice în psihologia interculturală



 Contactul şi schimbul între culturi
◦ Aculturaţia 
◦ Situaţii de aculturaţie
◦ Procese de aculturaţie
◦ Tipologia fenomenelor de aculturaţie
◦ Şocul cultural
◦ Studiu de caz. Diferenţe intergeneraţionale în 

familiile de emigranţi
◦ Cercetări psihosociologice asupra fenomenelor de 

mobilitate socială masivă. Emigrarea în masă
◦ Studiu de caz – integrarea românilor în mediul 

multicultural american



 Există două mari categorii de 
teorii asupra identităţii: 

◦substanţialistă / 

◦ interacţionistă. 



 Enculturaţia = suma achiziţiilor directe, care 
nu presupun o învăţare deliberată (de 
exemplu, ceea ce comunitatea în care se 
integrează subiectul desemnează a fi muzica 
sau a fi „zgomot”), articulînd o sensibilitate a 
intelectului asumată social. 

 Enculturaţia = tot ceea ce achiziţionăm în 
cursul unei vieţi pentru că este disponibil
(available) şi valorizat social (Herskovitz, 
1945/2005). 



 enculturaţia are o valoare adaptativă.

 agenţi ai socializării sunt reprezentaţi de 
însoţitorii în viaţă ai subiectului individual, 
care deţin o putere relativă asupra acestuia:
◦ în primul rînd grupurile primare (familia), dar şi 

◦ grupurile secundare (ilustrate de şcoală, mass-
media, biserică etc). 



 aculturaţia desemnează procesul prin care o 
cultură integratoare impune prin intermediul unor 
agenţi ai socializării (preponderent secundari) 
reprezentanţilor unei culturi mai puţin influente 
patternurile sale definitorii. 

 există şi o învăţare inter şi transgeneraţională, care 
este responsabila de transmiterea culturală, după 
cum se poate vorbi în natură despre o transmitere 
biologică. Sunt studii care atestă că prin 
mecanisme ale eredităţii sociale, tiparul valoric, 
atitudinal şi comportamental al unei comunităţi se 
schimbă de abia la trei generaţii de la modificarea 
compoziţiei acelei comunităţi (Flament, 1995).



 Un ansamblu cultural furnizează înţelesurile
decisive (decisive meanings) integrării 
eficiente şi „naturale” în societate, prin 
crearea categoriilor semnificative. 

 Aculturația inversă: cultura ”mică” impune 
patternurile sale culturii integratoare (cultura 
”mare”) – în situații de rupturi istorice și 
instabilitate socială și normativă.

 ”Funcționalul” e neutral valoric / se apreciază 
în funcție de ”performanța” comportamentală 
/ sarcini specifice.



 Perspectiva de bază asumată de psihologia 
interculturală este relativismul cultural, 
conform căruia caracteristici 
comportamentale şi contexte culturale 
diferite sunt descrise, nu şi evaluate.

 Relativismul refuză, astfel, în compararea 
unităţilor culturale, calificări de genul „mai 
bun” / „mai puţin bun”; „superior” / „inferior”; 
„mai civilizat” / „mai necivilizat”, „dezvoltat” / 
„înapoiat, retardat cultural”.
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Fig. nr. 1. Opţiuni epistemologice în psihologia interculturală (Berry, 1992/2013) 

 



ABSOLUTISM     PIC →  RELATIVISM 

(psihologia tradiţională) “între” (antropologia culturală) 

 

- factori biologici > factori 

culturali; 

 - factori culturali > factori 

biologici; 

 

-diferenţele dintre grupuri sunt 

explicate prin               

factori nonculturali; 

 - diferenţele dintre grupuri 

sunt explicate prin factori 

culturali;  

- măsurătorile sunt 

independente de context;  

 - măsurătorile sunt 

dependente de context; 

- instrumente psihologice 

standardizate; 

 - instrumente calitative; 

- acceptă comparaţii 

evaluative; 

Discriminare dihotomică – cei doi 

poli extremi reprezentînd mai 

degrabă tipuri ideale epistemologice. 

- refuză comparaţiile 

evaluative. 

- perspectiva „imposed etic” 

(din „afară”) 

 - perspectiva „derived emic” 

(din lăuntru”) 

 

Figura nr. 2 Paradigma psihologiei interculturale 

 



 Termenul a fost introdus de Sumner în 1906, 
şi susţine existenţa unei tendinţe puternice 
de a folosi standardele propriului grup în 
evaluarea altor grupuri şi de a plasa in-grupul 
în vîrful ierarhiei simbolice a prestigiului, iar 
out-grupul e asociat unor categorii inferioare, 
deficiente.



 RC = o anumită conduită culturală nu trebuie 
judecată după criteriile altei culturi, ci trebuie 
privită prin prisma propriului sistem 
evaluativ.



 Pe o asemenea filieră instituţională se vor 
articula aşa numitele psihologii indigene 
(indigenous psychologies), care valorificau 
postulate „universale” (de genul influenţei 
hotărîtoare a educaţiei din fragedă copilărie 
asupra dinamicii personalităţii), pentru a le 
urmări exteriorizările diferite în culturi 
diferite.



 Precauţii care se cuvin să însoţească operaţionalizarea unor termeni 
care provin din aplicarea probelor specifice (v. ”agresivitatea”).

 combinarea perspectivei emice (din interior) cu cea etică (din 
exterior) (Pike, 1967; Berry, 1969)

 necesitatea unor traduceri circulare a probelor psihologice - indice 
de retroversie de minimum 0.8-0.9 (altfel spus, proba redă între 80-
90 % din conţinutul semantic iniţial). 

 se va prefera utilizarea unor comparaţii de nivel ordinal (de genul, 
pe dimensiunea X, în cultura naţională A se obţine un scor mai mare 
decît în cultura naţională B).

 nu se pot compara decît rezultate obţinute pe eşantioane omogene.

 comunicarea cu subiecţii care provin dintr-o cultură diferită este 
puternic influenţată de o serie de indici de accesibilitate: educaţia, 
situaţia socială, abilităţile lingvistice ale celui care este ales de 
psiholog drept interlocutor sunt factori care joacă un rol decisiv -
informatorul deopotrivă filtrează şi flirtează în dialogul pe care îl 
întreţine cu cercetătorul.

 psihologia interculturală refuză cercetările safari.


