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Cultură și personalitate în școala românească 

 

Principala miză a cercetării a constitut-o realizarea unui diagnostic autohton pe baza 

modelului axiomelor sociale. Stratul social specific supus atenției noastre a fost constituit din 

mediul educațional, iar analiza viza identificarea rolului factorilor culturali, în asociere cu 

factorii de personalitate, în producerea unei simptomatologii cu numeroase accente 

patologice comunitar. De altfel, examinarea mediului educaţional românesc a evidenţiat ca 

“surse cauzale” pentru nereuşitele sale (deopotrivă sistemice, cît şi personale) registrul 

“inerţiilor mentale”, regăsite în formule retorice dezangajante de tipul “mentalităţilor 

învechite”, “reziduurilor comuniste”, “conservatorismului funciar”, a “rutinelor” care 

populează ”școala” și actorii ei. De exemplu, raportul Comisiei prezidenţiale pentru educaţie 

descrie natura reziduală proprie multor tipare comportamentale şi valorice conservatoare din 

lumea școlii, care sunt responsabile de caracterul “ineficient, nerelevant, inechitabil şi de 

slabă calitate” al învăţămîntului românesc (Miclea et al., 2007, p. 7). Evaluarea noastră 

pledează pentru sublinierea ideii conform căreia principala piedică în calea unei reforme 

autentice a mediului educaţional românesc nu o reprezintă deficitul de resurse materiale sau 

informative de care dispune “şcoala” autohtonă, oportunităţile precare de realizare a unor 

“biografii împlinite” sau ineficacitatea sa “birocratică”, ci, în primul rînd, povara unor “inerţii 

mentale” înrădăcinate istoric, care ţin de un anumit set de atitudini sociale fundamentale 

asumate implicit şi de un anume ansamblu valoric asistenţial. 

Atunci cînd, însă, se studiază “patologiile” sistemului, se realizează precumpănitor o 

analiză (inter)individuală (strict psihologică) sau una structurală (strict sociologică). De 

aceea, o abordare care să aducă laolaltă registrele individual (personal); structural (societal), 

organizaţional, dar și, mai ales, cultural apare a fi ca necesară și urgentă. Asamblînd, așadar, 

aceste poziții teoretice și metodologice distincte, prin semnalarea tendințelor observate și 

analiza critică din punct de vedere metodologic pe care o propune, studiul de față se 

focalizează asupra relației dintre o serie de variabilele de personalitate (asociate autonomiei 

personale: autodeterminarea, stima de sine, locul controlului) și un set de dimensiuni 

culturale (axiomele sociale, factorii modelului Hofstede).  

Un asemenea demers de cunoaștere analizează critic și pertinența premisei care 

alimentează o întreagă retorică a lamentației în mediul public românesc privitoare la 

performanța profesională scăzută din mediul educațional, pusă pe seama resurselor modeste, 

climatului de muncă nefacilitant și ”moștenirilor” grele ale trecutului mai mult sau mai puțin 

recent.  

Această abordare constituie o provocare metodologică. Dacă probele de personalitate 

asociate unor tipare relaționale sunt relativ bine cunoscute și consolidate, probele care 

măsoară dimensiunile culturale continuă să rămînă un teren mai degrabă insuficient explorat.  

Prin urmare, aria tematică cercetată prin intermediul proiectului de faţă angajează 

precumpănitor două registre teoretice majore. În primul rînd, avem în vedere “inerţiile 

mentale” din mediul educaţional, care ar putea fi adecvat investigate prin intermediul unui 

corp teoretic tot mai influent în studiile de factură interculturală din ultimii ani, reprezentat de 

axiomele sociale propuse de către Michael Harris Bond, Kwok Leung şi echipele pe care     

le-au coordonat între 2002 şi 2011 (Bond, Leung et al, 2004a, 2004b; Bond, 2005; Chen et 
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al., 2006a, 2006b; Leung, Bond, 2004; Singelis et al, 2003; Bond, Leung, 2010). Apoi, ne 

vom preocupa de valorificarea conceptului de dimensiuni culturale organizaționale, pornind 

de la tradiţia de cunoaştere inaugurată de Geert Hofstede şi discipolii săi (Hofstede, 

1980/2001, 1986, 2002; Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010; Smith, Dugan, Trompenaars, 

1996; Schwartz, 1992, 1994a, 1999; Schwartz, Bardi, 2001; Schwartz, Bardi, Bianchi, 2000; 

Schwartz, 2006). 

Amploarea şi noutatea demersului este atestată de impactul topicii “axiomelor sociale” 

în cercetările din științele sociale, această resursă teoretică constituind una din zonele de 

cunoaştere psiho-socială cele mai frecventate în ultimii ani, cu o ascensiune remarcabilă (fapt 

evidențiat, bunăoară, de prezența a 50 studii indexate EBSCO (ianuarie 2011) sau a 24 studii 

indexate PsycInfo (ianuarie 2011). Nu în ultimul rînd, nevoia de a clarifica și lămuri la noi 

resursele de cunoaștere pe care le poate aduce această arie teoretică este subliniată și de 

caracterul de subiect cvasi-necunoscut în cercetarea de profil românească al axiomelor 

sociale. 

Studiul “dimensiunilor culturale” în mediul organizaţional românesc pe baza 

modelului elaborat de Geert Hofstede nu reprezintă o premieră (a se vedea cercetările 

prealabile realizate de Spector et al., 2001a; Luca, 2005; Gavreliuc, 2009, 2011), dar 

investigațiile anterioare aveau precumpănitor un rol de diagnoză organizaţională, şi nu se 

revendicau ca factori explicativi ai unui model predictiv pentru o serie simptome 

disfuncționale din mediul educațional. 

Încercarea noastră va aduce împreună toate aceste arii conceptuale și va furniza, în 

cele din urmă, și o serie de repere care ar putea sta la baza politicilor publice din sistem, 

individualizînd ponderea factorilor culturali în generarea ”stării de fapt”.  



6 

 

PARTEA ÎNTÎI 

 

1.Axiomele sociale ca model de cercetare al dimensiunilor culturale  

 

O definiţie operațională a axiomelor sociale le descrie ca și 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 sunt legate de instinctul de supravieţuire, asigurînd 

caracterul funcțional al conduitei subiectului uman. Ca atitudini fundamentale, axiomele 

sociale îndeplinesc patru  funcţii distincte: instrumentală – facilitînd atingerea unor ţeluri 

importante, de apărare a eului – ajutîndu-i pe indivizi să-şi protejeze stima de sine, de 

expresie a valorilor – servind la manifestarea valorilor personale ale individului, şi de 

cunoaştere – ajutînd oamenii să înţeleagă lumea. Axiomele sociale sunt considerate a fi 

transculturale, datorită funcţionalităţii lor şi  universalităţii problemelor cu care oamenii se 

confruntă (Bond, Leung, 2008). Ansamblul studiilor evocate eu semnalat prezența în 

interiorul modelului axiomelor sociale a cinci dimensiuni specifice: cinismul social, 

complexitatea socială, răsplata pentru efort, spiritualitatea (denumită ulterior religiozitate) şi 

controlul destinului (Neto, 2006, Bond et al., 2004, Safdar, Lewis, Daneshpour, 2006, Leung 

et al., 2007, Bond, Leung, 2010). 

Cinismul social exprimă o viziune negativă asupra naturii umane, în mod special ca 

fiind uşor de corupt de putere, o viziune încărcată de erori şi prejudecăţi cu privire la anumite 

grupuri sociale, de neîncredere în instituţiile sociale, de desconsiderare a mijloacelor etice 

prin care se realizează un scop şi de evaluare a evenimentelor sociale ca fiind precumpănitor 

cu implicații negative. Persoanele care prezintă un nivel înalt al cinismului social se aşteaptă 

la rezultate descurajatoare a angajamentelor lor în viaţă, în special în interacţiunea cu 

persoane ce dețin mai multă putere decît ei. Un exemplu de astfel de axiomă este: „De multe 

ori, oamenii buni la suflet suferă pierderi.” 

Complexitatea socială sugerează că nu există reguli rigide, ci mai degrabă variante 

multiple care pot duce la realizarea unui anumit scop, indicînd faptul că pentru rezolvarea 

unei probleme există mai multe soluţii, iar rezultatul evenimentelor ce au loc este incert. Pe 

această cale, complexitatea socială susţine că apariţia inconstanţei în comportamentul uman 

este ceva obişnuit. La nivel individual, complexitatea socială indică gradul de acord al unui 

individ privitor la variabilitatea comportamentelor umane şi la numărul de influenţe implicate 

în determinarea unor rezultate în plan social. Un exemplu de astfel de axiomă este: „Oamenii 

pot avea comportamente opuse în diferite circumstanţe.” 

A treia dimensiune, răsplata pentru angajare (efort), reprezintă credinţa generală că 

efortul, cunoştinţele, planificarea meticuloasă şi investirea resurselor personale și sociale va 

conduce la rezultate pozitive şi va ajuta la evitarea celor negative. La nivel individual, 

răsplata pentru efort semnalează cît de puternică este credinţa unui individ că provocările şi 

dificultăţile vor ceda sub presiunea persistenţei în a aduce cît mai mulţi factori relevanţi în 

ecuaţia jocului social, cum ar fi cunoştinţe, expertiză, exercitarea unui efort suplimentar, 

planificare etc. Un exemplu în acest sens este: „Oamenii care muncesc din greu vor realiza 

mai multe în final.” 
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A patra dimensiune, denumită iniţial spiritualitate - termen la care Leung şi colegii săi 

au renunţat mai tîrziu în favoarea celei de religiozitate -  face referire la existenţa unor forţe 

supranaturale, spirituale care influenţează şi controlează lumea şi la faptul că instituţiile 

religioase exercită nişte funcţii facilitante, cu efecte pozitive asupra funcționării societăților. 

În contextul dimensiunilor axiomelor sociale, religiozitatea nu are sensul de valoare personală 

a individului, termenul fiind definit prin suma credinţelor generale despre religie. Pe plan 

individual, religiozitatea corespunde unei evaluări pozitive, atît pe plan personal, cît şi social, 

a efectelor practicii religioase, alături de credinţa în existenţa unei fiinţe supreme. Un 

exemplu de axiomă pentru această dimensiune este: „Există o fiinţă superioară care 

controlează universul”. 

Ultima dimensiune, controlul destinului, se referă la credinţa că evenimentele sociale 

sunt influenţate de forţe externe, impersonale şi că ceea ce se întîmplă în viaţă este 

predeterminat, existînd anumite metode prin care oamenii pot influenţa rezultatele 

predeterminării. Subiecții care înregistrează scoruri ridicate la această dimensiune acceptă 

contradicţia logică dintre predeterminare şi abilitatea lor de a modifica evenimentele 

predeterminate. În fapt, practicile utilizate pentru evitarea ghinionului sunt fireşti în multe 

culturi, iar contradicţia inclusă în credinţa simultană în predeterminare şi posibilitatea de a 

schimba soarta cuiva sunt larg răspîndite în viaţa de zi cu zi. Pe plan individual, controlul 

destinului indică gradul în care un individ consideră că evenimentele importante din viaţa sa 

sunt trasate ”o dată pentru totdeauna”, așezîndu-se sub controlul unor forţe impersonale, sau, 

dimpotrivă, sunt predictibile şi modificabile. O astfel de axiomă este: „Succesele şi eşecurile 

unei persoane sunt determinate de soarta sa.” 

 

2.Autonomia personală – repere teoretice și operaționalizarea conceptului 

Prima parte a secțiunii teoretice viza lămurirea semantică și operațională a 

conceputului titular de axiome sociale. După demersul analitic care grupa lecturile științifice 

proprii calificărilor implicite ale lumii sociale, adăugăm acum o serie de alte abordări 

teoretice, ce vor întregi aria conceptuală a anchetei psiho-sociologice din cadrul proiectului 

doctoral în care ne-am angajat. Vom selecta, astfel, pliindu-ne pe obiectivele asumate inițial, 

acele arii tematice care ar putea contribui la examinarea mediului educațional românesc prin 

intermediul unor tipare relaționale articulate în școală care pot evalua starea autonomiei 

personale. De altfel, conceptul-sinteză de autonomie personală va fi operaționalizat prin 

intermediul auto-determinării, stimei de sine și locului controlului.  

Teoria autodeterminării este o teorie a dezvoltării personalităţii şi a schimbării 

comportamentale automotivate. Principiul de bază al acestei teorii susține că oamenii au o 

tendinţă înnăscută spre creştere, integrarea sinelui şi rezolvarea inconsistenţelor psihologice. 

Teoria a fost dezvoltată iniţial pe baza experimentelor şi a investigaţiilor de teren asupra 

efectelor unor situaţii sociale stimulative, cum ar fi cele de laudă, recompensă, sau 

instrucțiuni directive asupra motivaţiei intrinseci (Deci, Ryan, 2000). Interesul pentru factorii 

care întăresc sau diminuează motivaţia intrinsecă au condus ulterior spre cercetări teoretice şi 

empirice asupra comportamentului voluntar în general. Cercetătorii au fost interesaţi în mod 

particular de maniera în care indivizii integrează şi internalizează motivaţia extrinsecă şi 

ajung să îşi regleze comportamentul, pentru a se angaja autonom în activităţile zilnice. 
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Teoria autodeterminării afirmă că toate comportamentele pot fi aşezate pe un 

continuum care evoluează de la control extern la autonomie deplină. Designurile 

metodologice care au testat teoria au propus o varietate de consecinţe asociate 

comportamentului controlat extern, respectiv autonom, printre care: efortul, persistenţa, 

calitatea performanţei şi calitatea experienţei subiective. Comportamentul reglat autonom este 

mai stabil şi are mai multe efecte pozitive asupra bunăstării individului. În cadrul teoriei 

autodeterminării sunt specificaţi şi un număr de factori care slăbesc capacitatea de reglare 

autonomă a comportamentului, cum ar fi modul în care se comportă părinţii, profesorii, 

managerii sau clinicienii, care pot astfel să oprească automotivarea pentru achiziţionarea de 

noi comportamente (Markland, 2005). 

 O altă resursă conceptuală pe care o vom valorifica pentru a operaționaliza autonomia 

personală este stima de sine. Chiar și în limbajul comun, stima de sine este calificată drept o 

resursă esențială a unei personalități echilibrate. Este dificil, dacă nu chiar imposibil, pentru 

oameni să rămînă indiferenţi în faţa informaţiilor care le afectează autoevaluarea gratificantă, 

precum momentele în care li se transmite că sunt incompetenți, non-atractivi, de neîncredere 

sau respingători. Creşterile şi descreşterile stimei de sine aduc de obicei reacţii emoţionale 

puternice. Mai mult, fluctuaţiile coincid cu diferite succese sau eşecuri din viaţă. Experienţa 

subiectivă ne creează impresia că stima de sine sporește atunci cînd cîştigăm un concurs, 

primim un premiu, rezolvăm o problemă sau suntem acceptaţi de un grup social, şi scade cînd 

experimentăm eşecuri în sarcini angajante. Această corelaţie generalizată poate întări 

impresia că nivelul stimei de sine nu reprezintă „cîştigul”, ci cauza succeselor şi eşecurilor 

majore din viaţă (Baumeister et al., 2006). Stima de sine reprezintă deopotrivă componenta 

afectivă și cea evaluativă a sinelui, mobilizînd atît un set de trăiri afective care se referă la 

propria persoană, dar și un set de cogniții auto-referențiale (Gailliot, Baumeister, 2007). 

 Teoria identității sociale susține ideea conform căreia conceptul de sine conține atît 

atribute personale, cît și sociale. Stima de sine se centrează de obicei pe atribute personale, 

însă apartenența la un grup este de asemenea importantă. O persoană va avea o stimă de sine 

mai înaltă cînd grupul său social este valorizat și comparat într-un mod favorabil cu alte 

grupuri. Mai multe cercetări empirice au confirmat acest lucru: stima de sine colectivă 

(sentimentul că grupul din care facem parte este favorizat) este corelată cu stima de sine 

globală (Twenge et al., 2007). Această teorie este valabilă în special pentru membrii 

grupurilor etnice minoritare. Membrii grupurilor minoritare se identifică într-o măsură mai 

mare cu grupul de apartenență, iar aceste grupuri sunt mai evidente și sunt saliente față de 

alte grupuri. Deci se poate afirma că îmbunătățirea statusului grupului conduce la 

îmbunătățirea stimei de sine personale. De exemplu, favorizarea in-grupului față de out-grup 

în alocarea de resurse sau recompense poate crește stima de sine, chiar dacă self-ul nu 

beneficiază în mod special de aceste cîștiguri (Baumeister, Twenge, 2003). Astfel, stima de 

sine nu este doar personală; ea include și o evaluare globală a grupului de apartenență. 

În privința ultimei dimensiuni asociate autodeterminării merită subliniat că 

perspectiva teoretică cea mai influentă a tiparelor atribuționale a fost realizată de către Julian 

Rotter, cu largi resurse aplicative, configurînd așa numita teorie a locului controlului (locus 

of control) Rotter, 1966, 1993), care ne prezintă modul în care subiectul stabileşte cauzele 

evenimentelor. S-a elaborat un instrument specific (scala intern-extern), care împarte oamenii 

în două categorii polare, ce pot fi evaluate cu ajutorul instrumentului evocat. Astfel, 
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externaliştii sunt motivaţi extrinsec, nu au control asupra contextului, sunt însoţiţi de o 

responsabilitate diminuată, se supun natural „celuilalt”, cedează presiunilor externe, deţin o 

şcolarizare mai modestă, atribuie eşecul „destinului nedrept”, „norocului” (cauza externă, 

incontrolabilă) şi nu-şi schimbă nivelul aspiraţiilor după o înfrîngere. În schimb, internaliştii 

sunt auto-motivaţi, controlează contextul, manifestă responsabilitate, nu se conformează fără 

discernămînt, rezistă la presiunile externe, au o şcolarizare superioară, atribuie eşecul, spre 

exemplu, „muncii insuficiente” (cauză internă, controlabilă), se auto-motivează după o 

înfrîngere (Gavreliuc, 2006, p. 63). Cel mai important de semnalat pentru interesul nostru de 

cercetare în cadrul acestui proiect este faptul că dimensiunea externalism-internalism se 

învaţă social şi ţine de capacitatea subiectului de a controla datele situaţiei. Astfel, subiecţii 

care nu au control asupra contextului tind, în timp, să devină neajutoraţi, dezangajaţi şi inerţi 

(printr-un fel de mecanism de neajutorare învăţată), eşuează constant într-o sarcină care 

solicită efort, atenţie şi energie cognitivă (precum examenele) şi invocă frecvent lipsa 

„şansei”, a „condiţiilor nedrepte” de competiţie (Jurcău, 2001/2007). Subiecţii deprimaţi, 

lipsiţi de motivaţie intrinsecă de auto-realizare, sunt însoţiţi de aşteptări negative, anticipează 

eşecul şi îşi subevaluează dramatic eficienţa şi abilităţile proprii (Langan-Fox, Sankey, Canty, 

2009). În partea aplicativă a cercetării în care ne-am angajat vom studia alături de factorii 

autodeterminării conjugați cu stima de sine și aceste tipare atribuționale, încercînd să 

examinăm modul în care structurarea sinelui se articulează în relație cu o serie de dimensiuni 

culturale din modelul lui Hofstede și din cel al axiomelor sociale. 

 

3. Dimensiuni culturale și articularea identității personale în context organizațional 
 

În cercetarea asupra culturii, folosirea valorilor pentru a descrie şi interpreta cultura a 

asumat o tradiţie de lungă durată. Cercetările hofstediene au dus la identificarea unor tipare 

atitudinale fundamentale cu semnificații transculturale, corespunzînd celor patru dimensiuni 

culturale, universal valabile, sunt bazate pe valori instrumentale. Descriind patternul 

relațiilor dintre subordonat și supraordonat în ierarhiile organizaționale, cel al strategiei 

realizării de sine, al centrării pe sarcină în dauna centrării pe relație, al atitudinii față de 

schimbare, precum și al favorizării clipei în dauna dezvoltării organice, aceste dimensiuni au 

fost denumite de G. Hofstede, cum s-a menționat deja: distanţa faţă de putere, individualism-

colectivism, masculinitate-feminitate, evitarea incertitudinii, la care s-a adăugat o a cincea 

dimensiune, orientarea pe termen lung vs scurt, în urma analizei valorilor din lumea 

orientului extrem chinez.  

Rezumînd, distanţa faţă de putere indică măsura în care membrii cu mai puţină putere 

într-o organizaţie sau instituţie acceptă şi se aşteaptă ca puterea să fie distribuită inegal. 

Aceasta reprezintă inegalitatea definită de cei în subordine, nu de superiori, ceea ce sugerează 

că nivelul inegalităţii într-o societate este susţinut atît de subordonaţi, cît şi de lideri. Puterea 

şi inegalitatea sunt, bineînţeles, stări de fapt fundamentale pentru orice societate şi orice 

persoană cu un minim de experienţă în tiparele de relaționare interpersonale poate proba 

faptul că toate societăţile sunt inegale, însă unele societăţi promovează inegalitatea mai mult 

decît altele. 
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Individualismul, pe de-o parte, şi colectivismul, pe de altă parte, se referă la măsura în 

care indivizii sunt integraţi în grupuri. Opțiunea individualistă caracterizează societăţile în 

care legăturile dintre indivizi sunt mai slabe: se aşteaptă de la fiecare persoană să aibă grijă de 

ea însăşi şi de rudele imediate. În versiunea identitară colectivistă găsim societăţile în care, 

încă de la naştere, oamenii sunt integraţi în grupuri puternic coezive, configurate adesea în 

rețelele familiilor extinse (cu unchi, mătuşi şi bunici) care continuă să-i protejeze în schimbul 

unei loialităţi indiscutabile. Trebuie menţionat că în acest context, cuvîntul „colectivism” nu 

are un sens politic, el referindu-se la un grup, nu la un stat. De asemenea, trebuie adăugat 

faptul că tiparul atitudinal la care se referă această dimensiune este vital în metabolismul 

identitar, caracterizînd toate societăţile.  

Masculinitatea şi opusul său, feminitatea, are în vedere distribuirea rolurilor între 

sexe, un alt aspect fundamental pentru orice societate, pentru care au fost activate o varietate 

de soluţii comportamentale. Studiile au relevat faptul că valorile femeilor variază mai puţin 

de la o societate la alta comparativ cu cele ale bărbaţilor, precum și că de la o ţară la alta, 

între valorile bărbaţilor se integrează o dimensiune de la foarte asertivă, competitivă şi foarte 

diferită faţă de valorile femeilor, la una foarte modestă, preocupantă şi asemănătoare cu 

valorile femeilor.  Polul asertiv a fost denumit „masculinitate”, iar cel ”sensibil”, ”grijuliu” a 

fost calificat convențional drept „feminitate”. Femeile din ţările feminine au aceleaşi valori 

ale modestiei, grijii, ca şi bărbaţii; în ţările masculine, ele sunt mai asertive şi competitive, 

dar nu în aceeaşi măsură ca şi bărbaţii, astfel că în aceste ţări se formează un decalaj între 

valorile femeilor şi cele ale bărbaţilor.  

Evitarea incertitudinii tratează problema toleranţei unei societăţi faţă de incertitudine 

şi ambiguitate, pentru ca în final să vizeze căutarea adevărului social funcțional. Dimensiunea 

indică aria evaluativă în care o cultură programează membrii săi să se simtă fie inconfortabil, 

fie confortabil în situaţii nestructurate. Situaţiile nestructurate sunt situaţii noi, neobişnuite, 

necunoscute, surprinzătoare, diferite faţă de ceea ce e uzual. Culturile care evită 

incertitudinea încearcă să minimalizeze posibilitatea de apariţie a acestor situaţii prin legi si 

reguli stricte, prin măsuri de siguranţă şi securitate, iar la nivel filosofic şi religios prin 

credinţa în adevărul absolut: „poate exista un singur adevăr şi noi îl deţinem”. Oamenii din 

aceste culturi sunt de asemenea mai emoţionali şi motivaţi de o energie interioară. Tipul opus, 

al culturilor care acceptă incertitudinea, se caracterizează printr-o toleranţă mai mare a 

opiniilor diferite faţă de propria opinie, de poziția personală stereotipă cu care sunt obişnuiţi. 

Astfel, membrii acestor culturi încearcă să aibă cît mai puţine reguli, iar la nivel filosofico-

religios sunt relativişti şi permit convieţuirea mai multor curente în acelaşi spaţiu al dezbaterii 

sociale. Indivizii aparţinînd acestor culturi sunt mai flegmatici, contemplativi şi se arată a fi 

mai reținuți din punctul de vedera al  expresivității emoţionale. 

Orientarea pe termen lung şi opusul său, orientarea pe termen scurt, reprezintă a 

cincea dimensiune studiată de Hofstede, ea fiind adăugată în urma modelului de chestionar 

alcătuit de echipa lui M. H. Bond din Chinese Culture Connection. Valorile asociate cu 

perspectiva/orientarea pe termen lung sunt cumpătarea şi perseverenţa. Cele asociate cu 

orientarea pe termen scurt sunt respectul pentru tradiţie, îndeplinirea obligaţilor sociale şi 

protejarea aparenţelor. Atît valorile evaluate pozitiv, cît şi cele evaluate negativ ale acestei 

dimensiuni se găsesc în învăţăturile confucianiste, curentul filosofic cel mai influent din 

China; totuşi această dimensiune se aplică şi ţărilor fără o moştenire confucianistă. 



11 

 

 

PARTEA A II-A 

 

4.1. Miza și specificul cercetării  

 

 În cadrul proiectului de cunoaștere în care ne-am angajat vom acoperi tematic aria 

conceptuală analizată în secțiunea teoretică, examinînd două registre majore care pot lămuri 

simptomatologia identitară a mediului educațional autohton: dimensiunile culturale și 

autonomia personală
1
. Fiecare registru va fi la rîndul său studiat prin intermediul unor resurse 

conceptuale descrise în partea teoretică a lucrării. Astfel, în primă instanță vom analiza setul 

de ”dimensiuni culturale” specific organizaționale, de prim-plan, operaționalizate în cadrul 

modelului propus de Geert Hofstede și echipa sa, alături de grupul de dimensiuni culturale 

general societale, de plan secund, din modelul axiomelor sociale, elaborat de către Michael 

Harris Bond și Kwok Leung. Apoi, în a doua instanță, vom explora registrul ”autonomiei 

personale” prin intermediul a trei concepte operaționalizate în cercetarea de față: în primul 

rînd, autodeterminarea, cu fațetele cognitive și afective care o însoțesc, precum și locul 

controlului și stima de sine.  

 Designul metodologic pe care l-am construit a articulat toate cele trei tipuri de ipoteze 

care se pot îngemăna într-un demers de cunoaștere psiho-socială: comparative, relaționale și 

explicative. Astfel, am fost preocupați să furnizăm o diagnoză asupra mediului educațional 

dintr-o unitate teritorială relevantă a României de astăzi (municipiul Timișoara), evaluare 

care e centrată precumpănitor pe dezvăluirea subiectivității sociale care caracterizează acest 

mediu. Analiza s-a efectuat în raport cu o serie de criterii de structurare proprii: nivelul 

învățămîntului (pre-universitar, universitar), apartenența la un strat generațional (de la cel 

foarte tînăr, la cel aflat în pragul pensionării) și a realizat o serie de portrete organizaționale 

specifice. 

 Totodată, lucrarea de față vizează și oferirea unui suport informațional pentru 

intervenția în sistem, subliniind ponderea și dozajul factorilor subiectivi care contribuie la 

simptomatologia cu conotații patologice pe care ”starea de fapt” o semnalează, reunind 

trăsături precum dezangajarea, fatalismul și asistențialismul. Pe această cale, politice publice 

din mediul educațional ar putea valorifica diagnoza noastră, operînd nu numai cu resursele 

materiale și birocratice ce îi sunt familiare, ci și cu resursele subiective care, cunoscute și 

modelate adecvat, ar putea spori eficacitatea intervenției sistemice. 

 

 

 

                                                 
1 Gîndit inițial ca un proiect ce viza un studiu sistematic la nivel național, în cele patru centre universitare din 

consorțiu (Timișoara, București, Cluj-Napoca și Iași), și care țintea o finanțare CNCSIS în cadrul unui proiect 

IDEI, odată cu absența call-ului din 2008 pînă în prezent pentru o nouă competiție, s-a impus reconfigurarea sa 

în cadrul unui proiect derulat exclusiv în Timișoara. Astfel, deși vom conserva convențional sintagma ”mediul 

educațional românesc”, proiectul doctoral de față se concentrează, de fapt, pe ”mediul educațional timișorean”, 

iar în cadrul acestuia, urmărește dinamicile identitare specifice pentru cadrele didactice pre-universitare și 

universitare din domeniul fundamental al științelor umaniste, precum și al științelor sociale și politice. 
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4.2. Eșantion. Instrumente de cercetare  

 

 Studiul s-a derulat pe un eșantion alcătuit din 522 de subiecți: 253 cadre didactice din 

învățămîntul preuniversitar și din 269 cadre didactice din învățămîntul universitar. Pentru a 

omogeniza loturile de subiecți în vederea realizării unor eventuale comparații legitime pe 

diverse paliere în funcție de anumiți factori, care să nu producă diferențe datorate altor 

variabile decît cele supuse analizei, am selectat doar profesorii care predau discipline care se 

situează în aria domeniilor fundamentale ”științe umaniste” (limba și literatura română, limbi 

moderne, filosofie, istorie, geografie, religie, la nivelul învățămîntului pre-universitar și limba 

și literatura română, limbi moderne aplicate, filosofie, istorie, geografie, teologie, la nivelul 

învățămîntului universitar) și ”științe sociale și politice” (psihologie, sociologie, pedagogie, 

cultură civică în învățămîntul pre-universitar, și sociologie, asistență socială, științe politice, 

relații internaționale și studii europene, științe administrative, științe ale comunicării, științe 

ale educației, psihologie, în învățămîntul universitar). Unitățile de învățămînt din Timișoara 

de la care au fost selectați profesorii care îndeplineau aceste condiții de afiliere profesională 

prin specializarea lor au fost, pentru mediul pre-universitar următoarele: Școala cu clasele I-

VIII nr. 16 ”Take Ionescu”, Școala cu clasele I-VIII nr. 22, Școala cu clasele I-VIII nr. 30, 

Școala cu clasele I-VIII nr. 13, Școala cu clasele I-VIII nr. 19 ”Avram Iancu”, Școala cu 

clasele I-VIII nr. 24, Școala cu clasele I-VIII nr. 26, Grupul Școlar Industrial ”Emanuil 

Ungureanu”, Grupul Școlar Industrial ”Henri Coandă”, Grupul Școlar Industrial 

”Electrotimiș”, Colegiul Național ”C. D. Loga”, Colegiul Național ”Ana Aslan”, Liceul 

Teoretic Bela Bartok, Colegiul Național Bănățean. Pentru mediul universitar, cadrele 

didactice au fost selectate de la catedrele/departamentele/facultățile care aveau specializările 

evocate mai sus din cadrul Universității de Vest, Universității ”Politehnica” și Universității 

de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”. Prin volumul eșantionului (aproximativ 1/3 din 

numărul total al cadrelor didactice care predau discipline umaniste și socio-umane din 

Timișoara, la ambele nivele: pre-universitar/universitar), și prin selecția aleatoare realizată, se 

poate aprecia că evaluările pe care le vom efectua pe eșantion reflectă într-un mod adecvat 

tendințele din populația globală specifică (profesorii din aria domeniilor de cunoaștere 

vizate). Datele factuale ale eșantionului sunt rezumate în cele ce urmează. Astfel, pe 

ansamblul eșantionului, vîrsta subiecților se distribuie ca în tabelul nr. 1. 
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 Repartizarea în funcție de gen a subiecților indică aceeași dominanță demografică a 

femeilor din sistemul de învățămînt românesc, cu următoarele ponderi corespondente: 230 de 

bărbați, 292 de femei, în cifre absolute. 

 Probele aplicate în cadrul unui chestionarului unitar, reprodus în Anexa nr. 2, 

sunt:  

- pentru dimensiuni culturale: 

o Social Axioms Survey (SAS) – care aparține lui Michael Harris Bond și Kwok 

Leung. 

o Values Survey Module 94 (VSM94) – realizată de către Geert Hofstede; 

- Pentru autonomie personală: 

o Self-determination scale (SDS) – a lui K. M. Sheldon, R. M. Ryan și H. Rice 

o Locus of control scale (LCS) – realizată de către J. Rotter 

o Self-esteem (RSE) – a lui Morris Rosenberg. 

 Chestionarul administrat celor 522 de subiecți a fost aplicat prin intermediul unor 

operatori de teren, studenți în anul II la specializarea Psihologie, în cadrul unei sarcini de 

cercetare creditată specific la disciplina de Psihologie socială, sub coordonare proprie.  

 

4.3. Analiza factorială a probei de măsurare a axiomelor sociale 

 

 Am ales ca metodă de rotație a factorilor varianta Varimax (rotația ortogonală), 

considerînd că factorii sunt necorelați și am solicitat programului de operare a datelor să 

realizeze o reprezentare grafică specifică (Loading plots). Rezultatele indică un scor între bun 

și foarte bun în evaluarea testului Barlett și KMO, așa cum reiese din tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2. Testul Barlett și KMO 
 

Testul KMO de măsurare a adecvării eșantionului de itemi pentru modelul factorial .768 

Testul Bartlett de sfericitate Chi-pătrat 5980.645 

df 1485 

Sig. .000 

  

 Astfel, întrucît χ
2
 (1485)=5980.645, p<0.001 putem aprecia că matricea de 

corelații diferă semnificativ de matricea-identitate în care variabilele nu ar corela între ele, 

variabilele fiind adecvate pentru factorizare. Indexul KMO= 0.768 se situează între pragurile 

acceptate (Labăr, 2008, p. 309), caracterizînd setul de variabile ca fiind foarte bun pentru 

analiza factorială. 

 Comunalitățile corespunzătoare fiecărei variabile, după extragerea celor cinci 

factori se situează între limite rezonabile, cele mai numeroase fiind în jurul valorilor de 0.40-

0.50, cu cîteva variabile care au comunalitățile peste 0.50 (C1, C46, C52). 

 În privința consistenței interne, după operații specifice prin eliminarea în etapele 

de corecție a cinci itemi (C.49.I, C, 13.II, C.21.II, C.29.IV, C.5.V) și prin inversarea a patru 

itemi (C.38.II, C.11.III, C.25.III, C.10.V), toți factorii modelului axiomelor sociale probează 

o consistență internă acceptabilă (valori alpha între 0.557-0.731), iar această variantă refăcută 

a probei SAS60 este cea care am utilizat-o în analiza din cadrul lucrării.  
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4.4. Obiectivele și ipotezele cercetării 

 

  Obiectivul general al demersului de cunoaștere în care ne-am angajat este 

reprezentat de evidențierea rolului jucat de factorii culturali în dinamica identitară a mediului 

educațional românesc. 

 Obiectivele specifice vizează: 

O1:  examinarea registrului dimensiunilor culturale în relație cu o serie de variabile care 

exprimă autonomia personală (autodeterminarea, stima de sine, locul controlului) a celor 

care compun mediul educațional românesc.   

O2: studierea structurării particulare ale profilelor identitare din mediile pre-universitar și 

universitar în registrul dimensiunilor culturale și al autonomiei personale.  

O3: explorarea dispunerii inter-generaționale a dimensiunilor culturale și a autonomiei 

personale în mediul educațional. 

O4: elaborarea unor modele explicative capabile să sporească puterea de predicție asupra 

unor simptomatologii identitare din școala românească prin includerea factorilor culturali. 

 

 Ipotezele cercetării: 

I1: Portretele identitare ale mediului educațional românesc se articulează în registrul 

dimensiunilor culturale din modelul Hofstede într-o configurație similară cu cercetări 

derulate pe eșantioane românești în alte medii organizaționale. 

I2: Modelul axiomelor sociale aplicat în mediul educațional autohton înfățișează un portret 

identitar caracterizat de scoruri preponderent ridicate la factorii modelului axiomelor 

sociale. 

I3: Autonomia personală operaționalizată prin intermediul conceptelor de autodeterminare, 

loc al controlului și stimă de sine, se prezintă ca o resursă precară în mediul educațional 

românesc. 

I4: Genul subiecților generează profile identitare specifice ale subiecților în registrele 

autonomiei personale și dimensiunilor culturale. 

I5: Există diferențe statistic semnificative în registrul dimensiunilor culturale și autonomiei 

personale între cadrele didactice din învățămîntul pre-universitar și cele din învățămîntul 

universitar. 

I6: Există diferențe statistic semnificative în registrul dimensiunilor culturale și autonomiei 

personale între diferitele straturi generaționale care compun mediul educațional. 

I7: Variabilele asociate dimensiunilor culturale se află în relație cu variabilele asociate 

autonomiei personale. 

I8: Dimensiunile culturale sporesc puterea de predicție a modelelor explicative angrenate în 

lămurirea simptomatologiilor identitare ale școlii românești. 

 

4.5. Analiza rezultatelor 

 

 Parcurgînd pas cu pas acest demers de cercetare, ne-am străduit să dezvăluim un 

rezervor important al subiectivității sociale reprezentat de implicitul social, așa cum poate fi 

acesta operaționalizat prin intermediul a două modele teoretice care au fost rareori (Hofstede) 

sau deloc (Bond și Leung) analizate în mediul educațional, în general, și pe eșantioane 
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românești, în special. Apoi, am deconstruit țesutul social care alcătuiește mediul 

organizațional studiat în funcție de diferite criterii (precum cel al genului, nivelului 

învățămîntului sau cel generațional). Am  examinat, totodată, relațiile reciproce dintre 

variabilele angrenate în modele culturale și cele asociate autonomiei personale, plecînd de la 

premisa – constatată într-un studiu prealabil – ca avem de-a face cu o dispunere deficientă a 

autodeterminării, stimei de sine și patternurilor atribuționale (Gavreliuc, Gavreliuc, Cîmpean, 

2009). Ne-a interesat, de asemenea, să urmărim modul în care factorii culturali participă la 

metabolismul explicativ al dinamicilor identitare din sistem.  

 

4.5.1. Portrete identitare ale mediului educațional în registrul dimensiunilor culturale 

 

 Primele două ipoteze (I1, I2) furnizează o serie de date lămuritoare despre cum sunt 

profesorii români în registrul deschiderilor implicite față de lume (axiome sociale) și față de 

organizație (modelul Hofstede). Rezumînd, cele mai importante tendințe înregistrate 

conturează un portret caracterizat de: 

- în cadrul modelului axiomelor sociale: cinism social ridicat; răsplată pentru angajare mare; 

complexitate socială moderată; controlul destinului redus; religiozitate relativ ridicată. 

- în cadrul modelului Hofstede: distanță față de putere foarte ridicată; colectivism pronunțat; 

feminitate mare; evitarea incertitudinii foarte ridicată; perspectivă preponderent pe termen 

scurt. 

 Rezultatele specifice obținute sunt redate în tabelul nr. 1, și se situează mai degrabă în 

vecinătatea valorilor prognozate de către echipa de experți a lui Geert Hofstede, 

diferențiindu-se nuanțat de alte cercetări românești similare, care au lucrat cu eșantioane care 

au altă compoziție (fie eșantioane naționale reprezentative, regional reprezentative sau loturi 

de subiecți alcătuite din manageri), și care sunt descrise într-o analiză comparativă în tabelul 

nr. 2. În tabelul nr. 2 am indicat doar scorurile asociate probei VSM94 care a fost aplicată în 

țara noastră, deși au mai existat strădanii de cunoaștere pe baza modelului Hofstede, chiar 

derulate în mediul educațional, dar care au operat cu instrumente diferite, unele construite 

sui-generis (Iosifescu, 2004; Onea, 2010). Astfel, se constată un scor foarte ridicat la distanța 

față de putere (DFP=78), care în termeni de descriptori comportamentali (Hofstede, 2001) 

exprimă o puternică neîncredere reciprocă între actorii organizaționali care se situează pe 

poziții ierarhic diferite. Scorul specific înregistrat pe această dimensiune se apropie mai mult 

de evaluările globale ale lui G. Hofstede (Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010), decît de 

rezultatele obținute pe eșantioane românești (Spector et al, 2001a, Luca, 2005, Gavreliuc, 

2009), în care distanța față de putere era sensibil mai scăzută. Dacă în ultimele cercetări citate 

se evoca o modernizare relațională, în sensul preluării unui model organizațional 

interpersonal ierarhic pe tipar occidental, tendința din studiul nostru ilustrează o importantă 

reîntoarcere atitudinală înspre un pattern non-partenerial, caracterizat de agresivitate, 

neîncredere reciprocă, frustrare și dezangajare. Desigur, particularitatea stratului social 

analizat – care are în vedere mediul școlar – joacă un rol important în semnalarea acestei 

diferențe, sugerînd o dată în plus că ”școala” constituie unul din sectoarele sociale cele mai 

conservatoare în toate societățile, manifestînd o remarcabilă inerție valorică (Druddy, 

Kinsella, 2009). Merită semnalată, totodată, plasarea scorului de pe eșantionul românesc 

alcătuit din cadre didactice în preajma scorurilor obținute pe eșantioane naționale din țări care 
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au experimentat o experiență totalitară (dictaturi, ocupație colonială etc), precum Filipine 

(scor specific DFP=94, țările arabe (80), Venezuela (81), Indonezia (78), Africa de Vest (77), 

sugerîndu-se prezența unei moșteniri valorice și atitudinale care provine din intervalul 

comunist. 

 

 
 Analizînd rezultatele obținute în 2011 cu cele anterioare (Gavreliuc, 2011), se poate 

observa cum scorul asociat distanței față de putere este cu 27 de puncte convenționale mai 

ridicat decît pe eșantionul regional reprezentativ. O asemenea constare indică prezența unui 

pattern atitudinal pliat pe o tentă mai autoritară pentru cadrele didactice, spre deosebire de 

populația generală, ilustrînd o tendință contrară altor studii similare, în care capitalul 

educațional mai bogat (al profesorilor, în cazul nostru) este un predictor pentru o deschidere 

atitudinală mai generos-partenerială față de ”celălalt” (Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010). 

Astfel, caracterul pronunțat tensionat, retractil și neîncrezător dintre supraordonații și 

subordonații simbolic din organizațiile școlare evidențiază tipul dominant de interacțiune în 

rețelele ierarhice din mediul educațional românesc, care s-a consolidat în timp și care 

constituie una dintre cele mai consistente remanențe relaționale.    

 

Tabelul nr. 2. Rezultate comparative cu alte cercetări relevante 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, D. (2011) – eșantion profesori (domeniul umanist 

și al științelor socio-politice) 

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, I), eşantion naţional reprezentativ, 1076 de 

subiecţi. 

29 49 39 61 42 

Luca, (2005, II), eşantion naţional reprezentativ, 1076 de 

subiecţi. 

33 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,  

Balcani – estimări Hofstede 

76 27 21 88 - 
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În ceea ce privește dimensiunea centrală a modelului realizat de G. Hofstede, 

individualism-colectivism, se remarcă o prezență pregnantă a dominantei colectiviste, cu un 

scor care conturează un portret identitar în care valorizarea apartenenței și nevoia de inserare 

în rețele sociale semnificative se arată a fi foarte pregnantă. Prezentăm în figura nr. 1 

poziționarea simbolică a eșantionului nostru în raport cu alte culturi naționale, deopotrivă pe 

dimensiunea distanță față de putere, cît și pe dimensiunea individualism-colectivism. 

 
Figura nr. 1 Poziționarea simbolică a scorurilor la individualism-colectivism, respectiv 

distanță față de putere pentru eșantionul românesc 

 

În figura nr. 1 se prezintă și relația reciprocă dintre distanţa faţă de putere şi 

individualism, relaţie care relevă un număr de patternuri grupale. În colţul dreapta jos se află 

grupul latin occidental (distanţă crescută faţă de putere / individualism crescut) caracterizat 

de G. Hofstede în termenii de individualism dependent. Paternul opus, numit colectivism 

independent, e reprezentat de Israel şi Austria, iar majoritatea ţărilor din lumea a treia fiind 
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localizate în cadranul dreapta-sus, descris de un colectivism dependent. Totodată, cele mai 

multe naţiuni vestice industrializate se află în cadranul stînga-jos, exprimînd un individualism 

independent. Figura nr. 1 demonstrează global şi prezenţa unei legături negative dintre cele 

două dimensiuni (r= -0.67), ambele corelînd, la rîndul lor, cu indicii de dezvoltare economică, 

cum ar fi produsul intern brut: r= -0.65 între PIB şi distanţa faţă de putere, respectiv şi r= 

+0.82 între PIB şi individualism (Hofstede, 2001). Studiul nostru plasează eșantionul 

românesc în grupul țărilor caracterizate de un colectivism dependent, în vecinătatea țărilor 

balcanice, dar și a celor latino-americane. Tiparul atitudinal astfel asumat de către subiecți 

ilustrează favorizarea capitalului relațional ca resursă esențială în reușita de sine, însoțită de 

deprecierea ideii de izbîndă personală prin valorificarea potențialului propriu, într-un joc 

social competitiv onest. Ceea ce sugerează scorul foarte pronunțat colectivist (C=36) este 

asumarea implicită în interiorul organizației a unui model de auto-realizare mai degrabă 

dezangajat, retractil, care caută, dincolo de strădaniile meritocratice, să se ”plaseze” profitabil 

în rețea, ca garanție a succesului în traseul biografic. 

Scorul pe dimensiunea polară masculinitate-feminitate (M/F=34) evidențiază o 

similaritate consistentă cu celelalte cercetări derulate în România (vezi tabelul nr. 2), 

probîndu-se o dată în plus centrarea pe relație în dauna centrării pe sarcină pentru corpul 

social analizat. Astfel, se evidențiază caracterul preponderent ”feminin” (în accepția folosită 

de Hofstede) a culturii organizaționale din școala românească, în care sunt potențate afectele, 

valorizarea relațiilor, convivialitatea, fiind inhibate alegerile raționale, perseverența, 

performanța.  

În privința evitării incertitudinii, ca și la celelalte dimensiuni, se confirmă consistent 

tendințele observate anterior, consolidîndu-se imaginea unui strat social foarte temător, care 

privește înspre schimbare care înspre o amenințare și nu ca înspre o oportunitate, așa cum se 

întîmplă în cazul culturilor care au scoruri scăzute la evitarea incertitudinii. Un asemenea 

profil identitar indică nevoia de stabilitate, securitate, siguranță, iar intensitatea acestei 

atitudini negative față de schimbare (EI=85) mărturisește despre acutizarea unei raportări 

fataliste privitoare la prefacerea ”lumii”. Întocmai ca și la restul factorilor din modelul 

Hofstede, rezultatele merg în aceeași direcție, dar la fel ca și pentru distanță față de putere ori 

pentru individualism-colectivism, avem de-a face cu o accentuare a tendinței inițiale. Este 

foarte posibil, totodată, ca aceste sporiri ale intensității atitudinilor fundamentale 

organizaționale (precum cele măsurate prin VSM94) să se datoreze sincronizării cercetării 

noastre cu perioada foarte tensionată si frustrantă (deopotrivă material, dar și în plan 

simbolic) a crizei economice, care a avut repercusiuni dramatice asupra mediului educațional 

(restrîngeri de activitate, comasări de posturi, blocarea intrării în sistem a tinerilor, 

”înghețarea” concursurilor pentru promovări, deficit cronic de resurse materiale, diminuări 

semnificative ale veniturilor salariale, declin demografic al cohortelor de tineri care 

frecventează școala, etc). Toți factorii evocați puteau contribui la sporirea nevoilor 

asistențiale (cu impact asupra colectivismului), a pulsiunilor autoritariste (influențînd distanța 

față de putere) și forțînd angajații din școală să caute proiectiv siguranța și stabilitatea 

(asociate evitării incertitudinii).  
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Și pentru perspectiva pe termen lung/scurt se remarcă o distribuție a răspunsurilor 

similară cu cea din cercetările anterioare, în care punctajul obținut (PTS=24) ilustrează un 

actor sociologic majoritar centrat pe ”acum și aici”, incapabil să privească pe termen mediu și 

lung asupra dinamicii organizaționale și sociale, care e ghidat de logica lui ”apucă cît mai 

mult cînd ți se ivește oportunitatea, căci nu știi dacă ea se mai ivește vreodată”. Un asemenea 

subiect tipic își rînduiește traiectoria de viață profesională sub semnul discontinuității și 

rupturii, activînd un pattern comportamental ”agitat”, însoțit de o simptomatologie anxioasă, 

”nestăpînită”.  

Toate aceste evaluări și sincronizarea rezultatelor în cercetarea pe care am   

coordonat-o cu tendințele remarcate în studiile anterioare ne îndreptățesc să conchidem că 

ipoteza nr. 1 se confirmă, întrucît portretul identitar al mediului educațional se structurează 

asemănător cu cele realizate în cadrul investigațiilor psiho-sociale precedente. 

În privința testării ipotezei nr. 2, se poate observa că portretul de grup rezultat în urma 

aplicării probei SAS60 ilustrează – îndeosebi dacă realizăm comparații cu cele obținute pe 

alte eșantioane naționale din arii culturale similare – intensități în general ridicate la factorii 

modelului axiomelor sociale (Bond, Leung, 2010), așa cum reiese din tabelul nr. 3. 

 

 

Rezultatele indică un scor sensibil mai ridicat decît covîrșitoarea majoritate a 

eșantioanelor naționale, care înregistrează rezultate pe cea mai problematică dimensiune a 

modelului axiomelor sociale sub jumătatea scalei (3). Astfel, cu un scor pe dimensiunea 

cinism social de 3.30, eșantionul românesc alcătuit din cadre didactice se plasează în 

vecinătatea unor țări ca cele din extremul Orient (China – 3.03, Hong-Kong – 3.13, India – 

3.04) sau din aria islamică (Pakistan – 3.29) (Bond, Leung, 2010). Un asemenea rezultat 

indică pregnanța strategiilor identitare duplicitare, care dincolo de retorica onorabilă a unei 

deschideri interpersonale oneste, acționează oportunist și instrumental (folosindu-l pe 

”celălalt” ca mijloc pentru atingerea propriilor scopuri). Cinismul unor logici interpersonale 

de acest gen în mediul educațional mărturisește despre asimilarea unui tipar atitudinal cu 

rădăcini adînci în societatea românească, care se bizuie pe un deficit de capital social 

(caracterizat îndeosebi printr-o încredere particularizată și generalizată foarte scăzută) 

(Sandu, 2003; Gavreliuc, 2008). 

Scorurile specifice la dimensiunea răsplată pentru angajare (3.81) plasează eșantionul 

românesc într-un cluster de țări din care fac parte Nigeria (4.04), Iran (4.12), Indonezia 
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(4.14), Pakistan (4.15), India (4.19), Turcia (3.97), Rusia (3.82) etc, evidențiind prezența unor 

atitudini excesiv de nerealiste, asistențiale, privitoare la reușita în sarcină și la recompensa 

simbolică din partea societății pentru mobilizarea simbolică a resurselor personale (Bond, 

Leung, 2010). Asemenea intensități atitudinale sunt un semn distinctiv al unui deficit de 

reușită publică în viața cotidiană la nivel generalizat, în societăți care experimentează 

precaritatea materială și instabilitatea instituțională, fapt atestat de corelațiile consistente între 

răsplata pentru angajare și produsul intern brut (PIB)/cap de locuitor (r=-0.62, p<0.01), 

respectiv între răsplata pentru angajare și un indicator global al respectării drepturilor omului 

în societate (r=-0.56, p<0.01) (Bond, Leung, 2010). 

Complexitatea socială obținută în studiul nostru (3.43) este cea mai scăzută 

comparativ cu toate celelalte culturi naționale, inclusiv mai redusă decît a țărilor africane, a 

celor din Orientul îndepărtat sau a celor dominate de valorile islamice, descriind cum pentru 

cadrul didactic român paleta de oportunități comportamentale într-o situație dată este foarte 

limitată, iar capacitatea inovativă în rol diminuată. Această rigiditate comportamentală este 

expresia asimilării unui tipar atitudinal asistat, care își rînduiește viața în funcție de o logică 

implicită a dezamăgirii și așteptării bovarice. 

În privința controlului destinului, scorul înregistrat pe eșantionul nostru (2.69) se 

înscrie în media țărilor balcanice sau post-comuniste, dovedind cum subiecții își manifestă un 

acord moderat cu inferențe axiomatice care susțin că viața lor este controlată de factori 

exogeni.  

În schimb, pe dimensiunea religiozitate, rezultatul obținut (3.28) este, ca și în 

cercetarea precedentă de mai mică amploare (Gavreliuc, Gavreliuc, Cîmpean, 2009), unul 

dintre cele mai ridicate dintre toate eșantioanele naționale în care s-a aplicat proba SAS60, 

doar țările islamice înregistrînd scoruri mai mari pe acest factor. Se arată o dată în plus 

puterea ancorelor simbolice religioase în definirea identitară, care sunt asociate în cercetările 

de factură interculturală cu un indice de dezvoltare societală mai modest, întrucît între 

religiozitate și variabila ”Human Index Development” există, pe lotul de 40 de culturi 

naționale studiate, a fost semnalată o corelație r=-0.47, p<0.01 (Bond, Leung, 2010). 

Rezumînd, pe ansamblul dimensiunilor modelului axiomelor sociale rezultatele 

cercetării noastre ilustrează prezența unor scoruri ridicate, specifice acordului cu o serie de 

credințe generalizate axiomatice dezangajante, cinice, preponderent asistate. Un asemenea 

tablou identitar dovedește cum pentru țesutul social analizat puterea unor asemenea credințe 

ordonează prescriptiv multe din conduitele angajate, constuind o importantă resursă care 

alimentează o serie de comportamente disfuncționale în organizație (de tipul celor evocate în 

descriptorii comportamentali ai modelului Hofstede). Toate aceste evaluări ne îndreptățesc 

să decidem că ipoteza nr. 2 (I2) se confirmă. 

 

4.5.2. Portrete identitare ale mediului educațional în registrul autonomiei personale 

 

Ipoteza nr. 3 (I3) analizează modul de configurare al portretului identitar al 

profesorilor în registrul autonomiei personale. Așa cum am argumentat în partea teoretică a 
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lucrării, am examinat acest registru prin intermediul a trei variabile distincte: 

autodeterminarea, stima de sine și locul controlului. Daca ultimele două variabile sunt 

dimensiuni deseori studiate în studiile psihologice, avînd și importante conotații 

psihodiagnostice, dar intervenind implicit ca măsuri asociate ”autonomiei”, cea dintîi 

constituie o variabilă care poate estima pertinent, într-o manieră explicită, modul în care 

subiectul este ”stăpîn pe viața lui”, deopotrivă în plan afectiv, cît și în plan cognitiv. Stima de 

sine propune o cuantificare a gradului în care subiectul izbutește să facă față standardelor de 

grup și să opereze cu cogniții care sunt armonizate într-o manieră auto-apreciativă (dacă 

stima de sine este ridicată). În privința tiparelor atribuționale, teoria locului controlului 

discriminează între subiecți precumpănitor externaliști (care realizează atribuiri externe 

pentru explicarea propriei conduite) sau internaliști (care produc atribuiri interne), și care se 

motivează preponderent extern vs. intern. Rezultatele noastre se distribuie pe aceste 

dimensiuni după cum urmează (v. tabelul nr. 4). 

 

  

Și în alte studii prealabile scorurile specifice erau asemănătoare, chiar dacă 

eșantioanele erau alcătuite din toate categoriile de populație (nu doar din cadre didactice). 

Astfel, într-un studiu recent s-au obținut următoarele rezultate: locul controlului 

(media=13.46), conștiința de sine (media=10.55), alegerea percepută (media=9.98), numai 

stima de sine era sensibil mai ridicată (media=28.19) (Gavreliuc, 2011). În cercetarea de față 

se constată scoruri foarte reduse la sub-scalele autodeterminării (media subscalelor era 15 și a 

scalei globale era 30). Astfel, cu medii de 11.59 (conștiința de sine) și 12.06 (alegerea 

percepută), dimensiunile afective și cognitive ale autodeterminării se arată a fi puternic 

deficiente, subiecții internalizînd o experiență biografică pusă sub semnul incapacității de a fi 

”stăpînii” propriei vieți. Și scorurile globale la autodeterminare (23.65) ilustrează însușirea 

unui tipar existențial centrat pe subzistență, aflat sub povara numeroaselor privațiuni, care în 

studiile de specialitate sunt expresia unor strategii de viață caracteristice unor perioade de 

schimbări sociale majore și de lipsuri generalizate, care produc un deficit de autodeterminare 

ca ”soluție adaptativă”. Tendință este susținută de către teoria evaluării cognitive (CET) – 

descrisă pe larg în partea teoretică a lucrării -, în care contextul social catalizează specific, în 

funcție de dominantele sale, afirmarea unui sine puternic sau slab autodeterminatn (Ryan, 

Deci, 2000). 

 Întreaga perioadă a ultimilor ani, îndeosebi după 2008 și urmînd acutizării crizei 

economice, a fost însoțită de o continuă degradare a condițiilor de muncă, a nivelului de 
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retribuție și a stabilității profesionale a cadrelor didactice, fapt care s-a răsfrînt și asupra 

inferențelor despre ”controlul propriei vieți”, precum și asupra setului de afecte care le 

însoțesc (anxietate, neliniște, nesiguranță, dezamăgire etc), tendință confirmată și de studiile 

interculturale (Putwain, 2008; Verschuur, Maric, Spinhoven, 2010). 

În același sens, stima de sine a coborît mult sub media scalei (25) pînă la nivelul de 

21.08, probînd o dată în plus asumarea unor evaluări defavorabile a raportării la standardele 

relevante, care generează o stare generală de frustrare și calificări subiective descurajate ale 

reușitei sinelui în sarcini. Portretul este întregit de scoruri preponderent externaliste (11.95), 

care ilustrează însușirea unui tipar atribuțional care ”dă vina pe alții” pentru ratările proprii, 

demobilizat, care este neîncrezător în forțele proprii.  

Toate aceste rezultate ne îndreptățesc să categorisim portretul psiho-social conturat 

profesorilor drept unul precar autodeterminat, cu o stimă de sine diminuată și preponderent 

externalist, sau, global, cu un deficit consistent de autonomie personală, ceea ce confirmă 

ipoteza a 3-a.  

4.5.3. Ipoteze comparative asupra mediului educațional investigat (în funcție de gen, 

nivel de învățămînt, strat generațional) 

Atunci cînd realizăm o comparație între eșantioane independente, discriminate prin 

genul subiecților, în funcție de diferiții factori ai dimensiunilor culturale sau ai autonomiei 

personale, se înregistrează următoarele rezultate, așa cum reiese tabelul nr. 5 (unde sunt 

prezentate comparațiile între eșantioane independente), iar diferențele sunt marcate cu o arie 

grafică distinctă. 

 Cum se poate constata, scorurile se stabilizează la nivele asemănătoare în funcție de 

variabila ”gen”, diferențele mai consistente articulîndu-se în privința locului controlului și 

cinismului social, fapt atestat și de comparațiile între eșantioane independente.  

Rezultatele evocate evidențiază cum se înregistrează diferențe statistic semnificative 

în funcție de gen pentru locul controlului (la limita pragului de semnificație: t (520)=1.942, 

p=0.05), respectiv pentru cinism social (t(520)=-2.349, p=0.19). 

În ceea ce privește dimensiunea locus of control, rezultatele sunt convergente cu alte 

studii similare (Fiori et al., 2006, Moore, 2007; Kesici, 2008), care atestau cum internalismul 

este mai degrabă apanajul bărbaților, căci stereotipul de gen masculin încurajează 

autonomizarea și centrarea pe sine, printr-un adevărat scenariu social auto-confirmatoriu.  

 De asemenea, pe lîngă scorurile mai ridicate la tipare atribuționale interne, bărbații se 

arată a fi și statistic semnificativ mai cinici social, tendință sugerată și de o cercetare 

anterioară (Zwall et al., 2003).   
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 Prin urmare, portretul global diferențiat în funcție de gen ilustrează cum tiparele 

socializatoare potențează cinismul (în cazul bărbaților) și externalismul (în cazul femeilor) ca 

și strategii cognitive și comportamentale funcționale în mediul educațional românesc, 

completînd tabloul general caracterizat – indiferent de apartenența de gen - de autonomie 

personală deficitară, precum și de dimensiuni culturale preponderent temătoare față de 

schimbare, dezangajate și asistențiale, care favorizează inserarea în rețele sociale, în dauna 

mobilizării resurselor individuale, ca sursă a ”reușitei în viață”. Astfel, întrucît doar două 

dimensiuni din modelele studiate înregistrează diferențe semnificative în funcție de gen, 

putem aprecia că ipoteza nr. 4 (I4) se confirmă parțial.  

 O analiză similară efectuată în privința portretului identitar al profesorilor în funcție 

de apartenența lor la mediul pre-universitar sau universitar întregește imaginea ”stării de fapt” 
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din școală, nuanțînd conturul identităților sociale asumate îndeosebi în registrul dimensiunilor 

culturale (v. tabelul nr. 6): 

 Așa cum se remarcă, nu mai puțin de 6 dimensiuni produc scoruri sensibil diferite în 

funcție de inserarea subiecților în mediul pre-universitar, respectiv universitar, care sunt 

statistic semnificative, iar una este la limita pragului de semnificație, așa cum se poate 

constata din tabelul nr. 6, în care diferențele sunt marcate grafic. 

 Dintre cele 7 dimensiuni, cel puțin 5 produc diferențe neașteptate în funcție de 

apartenența subiecților la un mediu care presupune achiziționarea unui capital simbolic 

(prestigiu, capital educațional, capital de oportunități și, nu în ultimul rînd, capital material) 

specific, mai bogat în universitar decît în preuniversitar. Astfel, întocmai ca într-o cercetare 

anterioară (Gavreliuc, Gavreliuc, Cîmpean, 2009), profesorii din mediul universitar nu 

manifestă în registrul autonomiei personale și al dimensiunilor sociale rezultate mai 

angajante, care să fie asociate unei identități sociale mai responsabile, oneste relațional și 

echilibrate instituțional.  

 Să parcurgem, așadar, toate diferențele care apar între cele două subeșantioane. Pe 

teritoriul patternurilor atribuționale, așa cum se poate constata în tabelul nr. 9, profesorii din 

pre-universitar sunt mai externaliști decît cei din universitar (t(520)=2.393, p=0.017), ceea ce 

urmează tendințele din studiile anterioare (Kesici, 2008)  

 Pentru cadrele didactice de la acest nivel, experiența neajutorării învățate – descrisă ca 

principală sursă cauzală a externalismului - se probează a fi mai puternică, cu influențe mai 

adînci (Gavreliuc, 2006; Gherasim, 2011). Faptul că mediul pre-universitar este constant unul 

mai ”sărac” în resurse, deopotrivă materiale, dar și simbolice (oportunități, prestigiu, rețele) 

este însoțit și de aceste tipare inferențiale mai pronunțat dezangajate. 

 Aceeași tendință previzibilă se întîlnește și în privința dimensiunii culturale 

individualism-colectivism, în care profesorii din mediul universitar se arată a fi statistic 

semnificativ mai individualiști (t(520)=-2.078, p=0.038) decît cei din pre-universitar.  

 Cu toate acestea, ambele subeșantioane sunt puternic colectiviste, dacă e să comparăm 

aceste rezultate cu cele obținute pe alte culturi naționale din studii interculturale de amploare 

(Spector et al., 2001a). Oricum, calitatea de a fi ”mai individualiști” a cadrelor didactice care 

sunt incluse în mediul universitar este convergentă cu tendința semnalată în cercetări 

similare, în care capitalul educațional și de prestigiu superior potențează individualismul, prin 

practici socializatoare implicite (Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010). 

 Suprizele apar, însă, cu celelalte dimensiuni analizate comparativ, în care 

previzibilitatea semnalată mai sus, care ar trebui să anticipeze o serie de scoruri mai 

favorabile (în sens de angajate, oneste interpersonal și non-asistențiale) pentru universitari nu 

se confirmă. 

 Astfel, în cadrul modelului Hofstede, se constată cum cei care lucrează în pre-

universitar sunt mai parteneriali și mai cooperanți în relațiile ierarhice decît cei care lucrează 

în universitar, întreținînd un scor statistic semnificativ mai scăzut la distanța față de putere 

față de cei din urmă (t(520)=-4.583, p<0.001). 
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 O asemenea tendință este contrară celor din studiile de specialitate (Hofstede, 

Hofstede, Minkov, 2010), în care capitalul simbolic mai bogat (specific mediului academic) 

este însoțit de o distanță față de putere mai redusă. Și acest rezultat mărturisește despre 

asimilarea unui tipar atitudinal în mediul educațional autohton cu o tentă cu atît mai autoritară 

și mai non-partenerială cu cît subiecții ”urcă” treptele prestigiului social. Devenită o 

adevărată strategie de reușită în sistem, capabilă să explice multe din patologiile relaționale 

care descriu adevărate conversiuni identitare pentru persoane odată ”ajunse” în funcții mai 

înalte, distanța atît de mare față de putere – una dintre cele mai ridicate din toate cele 120 de 

culturi naționale analizate în aproape 30 de ani de către echipele lui Geert Hofstede – se arată 

a fi și o ”resursă” importantă mobilizată în rețele ierarhice din școală. În spatele unui scor de 

peste 80 pe scala distanței față de putere se află o serie de descriptori comportamentali 

îngrijorători, precum formularea agresivă a sarcinii față de subordonat și acceptarea tacită a 

acesteia de către cel care primește ”ordinul”, resentimentul mocnit al acestuia din urmă față 

de ”șef”, combinat cu duplicitatea expresivă și obediența interpersonală.  
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 Caracteristica zugrăvită mai sus este consolidată de către scorurile statistic 

semnificativ mai ridicate la cinism social pentru cadrele didactice din mediul universitar, față 

de cele din mediul pre-universitar (t(520)=-2.213, p=0.027), cu o medie oricum ridicată 

pentru ambele subeșantioane, considerabil mai mare decît a majorității culturilor naționale 

studiate în cercetările interculturale de amploare coordonate de Michael Harris Bond și Kwok 

Leung (2010). 

Modelul axiomelor sociale constituie un tipar de profunzime al implicitului social, iar 

înregistrarea unui scor pronunțat al principalei dimensiuni a acestui model este expresia 

internalizării unui set atitudinal duplicitar, care sub aparența rezonabilității se folosește 

instrumental de ”celălalt” pentru a-și atinge propriile interese. Iar faptul că în mediul 

universitar tendința pomenită se regăsește mai pregnant este o mărturie a asumării ”naturale” 

a acestui tipar evaluativ pentru cei care fac parte din mediul academic, care coboară mai apoi 

în conduite lipsite de onestitate, oportuniste, manipulative (toate expresie a ”cinismului”). O 

asemenea strategie de socializare secundară ilustrează și specificul mediului organizațional 

românesc, în general, și a celui educațional, în particular, care se arată a fi cu atît mai cinic cu 

cît este în mai mare măsură asociat unor resurse de prestigiu și oportunități mai bogate. 

Tendința se plasează în contradicție cu cercetările de specialitate, care atestă cum capitalul 

educațional mai înalt este un predictor pentru un cinism social mai scăzut (Mak et al., 2011), 

accentuînd particularismul mediului educațional românesc. 

Rezultatele evocate mai sus sunt întărite și de ultimele două dimensiuni ale modelului 

axiomelor sociale, care descriu aceeași înclinație asociativă contradictorie: cu cît mai 

”învățat”, cu atît mai asistat și deresponsabilizat. Astfel, pentru controlul destinului, 

profesorii din pre-universitar sunt la limita pragului de semnificație mai puțin dependenți de 

inferențe explicative proprii controlului destinului, decît profesorii din învățămîntul 

universitar (t(520)=-1.939, p=0.053), consolidînd perspectiva care dezvăluie cum 

universitatea este nu numai un creator de cunoaștere, ci și de duplicitate expresivă și 

retractilitate. 

 Similar, în privința religiozității se obțin diferențe în aceeași direcție (t(520)=-3.513, 

p<0.001), cadrele didactice din pre-universitar exprimînd într-o măsură mai moderată acordul 

cu afirmații care invocă prezența unei forțe supranaturale care ”ordonează” lumea, decît cei 

din mediul universitar. 

 Pe ansamblu, se poate constata că se obțin numeroase diferențe în registrul 

autonomiei personale și al dimensiunilor culturale între cele două medii organizaționale (pre-

universitar vs. universitar), dar cel mai adesea acestea se stabilesc contraintuitiv, la praguri 

mai favorabile pentru profesorii din pre-universitar, ceea ce probează întinderea fenomenului 

și agravarea simptomatologiei proprie cinismului social, care ”pornește” din pre-universitar și 

se generalizează în mediul universitar. Toate aceste calificări ale ”stării de fapt” ne 

îndreptățesc să decidem că ipoteza nr. 5 (I5) se confirmă. 

 O temă cu miză a analizei noastre este preocupată de examinarea determinărilor 

intergeneraționale în producerea simptomatologiei evocate, mai cu seamă că studii recente 

indică – pe eșantioane reprezentative din România – cum tinerii nu sunt ”ceea ce par” a fi, 

neintegrîndu-se în rolul de agenți ai schimbării reformatoare, vectori ai mutațiilor angajante 

de mentalitate (Gavreliuc, 2011). Straturile sociale din eșantioanele noastre au fost împărțite 



27 

 

în cinci categorii de vîrstă, cu intervale de minim 10 ani între ariile generaționale (18-29 de 

ani, 30-39 ani. 40-49 ani, 50-59 ani, peste 60 de ani). 

Analiza de varianță (ANOVA) pe care am efectuat-o a indicat prezența a șapte 

diferențe inter-categoriale statistic semnificative, iar tabelele următoare prezintă rapoartele 

dintre variația provocată de diferențele inter-gupuri și variația cauzată de intra-grup, stabilind 

dacă acest raport este suficient de mare pentru a putea distinge între grupuri (Lungu, 2003, 

pp. 187-220; Labăr, 2008 pp. 184-261). În cele ce urmează am înfățișat doar acele diferențe 

între straturile generaționale în privința variabilelor asociate dimensiunilor culturale și 

autonomiei personale (vezi tabelul nr. 7).  

O primă diferențiere se înregistrează pentru dimensiunea locus of control, 

semnalîndu-se, la limita pragului de semnificație, o diferență intercategorială statistic 

semnificativă pe ansamblul cohortelor generaționale (F=2.308, p=0.05), așa cum reiese din 

tabelul nr. 7. 

 Se remarcă, totodată, că diferența intercategorială specifică se produce între grupele 

generaționale (18-29 de ani) și (40-49 de ani), în sensul contraintuitiv, și anume profesorii 

foarte tineri sunt statistic semnificativ mai externaliști decît cei aflați la maturitate, ilustrînd o 

tendință inversă, comparativ cu alte studii similare din medii occidentale (Chak, Leung, 2004; 

Bors, Roe, 2006). Ceea ce rezultă din această analiză de varianță de tip One Way ANOVA este 

evidențierea asumării unui tipar atribuțional mai externalist de către stratul generațional cel 

mai tînar. O asemenea constatare atestă cum fenomenul neajutorării învățate, asociat 

externalismului, este în extindere chiar și în practicile socializatoare din post-comunism 

(proprii cohortelor 18-29 ani), nefiind un apanaj al celor care au trăit povara experiențelor 

socializatoare comuniste (care au în prezent peste 40 de ani). Faptul că la mai bine de două 

decenii de la înlăturarea – formală – a comunismului, tinerii profesori sunt atît de pregnant 

externaliști, indică prezența unei neajutorări învățate foarte consistente (Gherasim, 2011), 

chiar printre cei care sunt chemați să producă ”marea schimbare” din sistem. O tendință 

similară este obținută în studii recente pe cohorte generaționale din România post-comunistă 

și pe structurarea valorilor sociale și a patternurilor relaționale independente vs. 

interdependente (Gavreliuc, 2011), ceea ce atestă o patologie mai adîncă, care nu dă semne că 

s-ar diminua o dată cu întinerirea stratului generațional, ci dimpotrivă.  

În ceea privește registrul dimensiunilor culturale, o prima analiză de varianță care 

examinează variabila dependentă distanța față de putere în raport cu apartenența la anumite 

grupe de vîrstă accentuează tendința anterioară, indicînd prezența unor diferențe statistic 

semnificative intercategoriale (F=8.142, p<0.001). Astfel, deși pe ansamblu media 

eșantionului este foarte ridicată (indicele DFP=78.06, SD=24.01), ea este mai ridicată la 

straturile generaționale mai tinere, iar cei mai ”echilibrați”, în termeni relativi, sunt cei mai 

vîrstnici (v. tabelul nr. 8). 
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 Văzută ca o variabilă asociată autoritarismului interpersonal și unei calități a relației 

ierarhice mai deficiente (Smith et al., 2005), distanța față de putere atît de ridicată la straturile 

sociale tinere și mature în eșantionul românesc alcătuit din profesori exprimă cum practicile 

centrate pe forță simbolică, dogmatism și obediență sunt generalizate, de vreme ce sunt 

asumate de tineri chiar într-o măsură mai pronunțată decît de către cei vîrstnici. Prin urmare, 

departe de a fi progresiv abandonate de cei tineri, aceste practici devin strategii rutiniere de 

interacțiune interpesonală în relația ierarhică din școală. Cele mai pregnante diferențe 

intergeneraționale apar între categoriile de vîrstă 40-49 de ani, și 49-59 de ani (deplin 

socializate în comunism), care sunt sensibil mai reduse la distanță față de putere (15-16 

puncte convenționale pe scala DFP) față de grupa de vîrstă cea mai tînără. Se sugerează o 

dată în plus cum tranziția post-comunistă a potențat tiparele relaționale din rețelele ierarhice 

într-o manieră non-partenerială, autoritară. 
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 În privința dimensiunii centrale a modelului axiomelor sociale, cinismul social, se 

constată cum, pe ansamblu, acesta înregistrează diferențe statistic semnificative între 

diferitele straturi generaționale care compun eșantionul profesorilor (F=23.473, p<0.001) 

(vezi tabelul nr. 9).  

De asemenea, din nou cei cu identitatea socială cea mai problematică se dovedesc a fi 

cei mai tineri, cu cel mai pronunțat scor la cinism social, statistic semnificativ mai ridicat 

decît cohortele generaționale mature (maximul diferenței între medii - de 0.44 - la cinism 

social se înregistrează tocmai între grupa de vîrstă (18-29) și (49-59), adică între cei mai 

tineri și cei care au o experiență consolidată în sistem. Urmînd aceeași direcție de evoluție ca 

într-un studiu anterior (Gavreliuc, Gavreliuc, Cîmpean, 2009), cercetarea noastră arată cum, 

în pofida aparențelor (care îi indică pe tineri mai angajați, deschiși relațional și autonomi 

interpersonal), în privința acestor credințe generalizate și calificări implicite ale lumii sociale 

tinerii sunt cei mai puțin onești relațional. 
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 Rezultatul de mai sus anticipează un tipar comportamental funcțional, care o dată 

activat pe baza acestor inferențe implicite oferă tinerilor mai mari șanse de rezolvare 

favorabilă a sarcinilor în mediul organizațional din care provin. 

 O evaluare asemănătoare poate fi realizată și pentru dimensiunea complexitate 

socială, care produce global diferențe inter-categoriale statistic semnificative (F=6.610, 

p<0.001), însă în cazul exemplificat complexitatea socială a tinerilor este cea mai pronunțată, 

ceea ce ilustrează și flexibilitatea comportamentală mai ridicată a acestora, precum și 

achiziționarea unui pattern atitudinal mai oportunist, iar cei mai limitați în plan 

comportamental sunt cei mai vîrstnici, peste 60 de ani, așa cum reiese din tabelul nr. 10. 

Tendința este evocată în studiile de specialitate derulate în lumea islamică, unde există o 
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experiență rutinieră a inhibării comportamentale pe măsura avansării în vîrstă, cînd 

oportunitățile sociale sunt dezamăgitoare (Joshanloo, Afshari, Rastegar, 2010).  

 

 
 Controlul destinului, ca variabilă dependentă, înregistrează pe ansamblu diferențe 

statistic semnificative în funcție de diversele paliere de vîrstă (F=6.874, p<0.001), cei mai 

tineri (18-29 de ani) fiind și în acest caz cei care își exprimă în cea mai mare măsură acordul 

cu afirmații care sugerează că viața lor este stabilită de factori extra-personali (v. tabelul nr. 

11). Din nou, cei mai echilibrați și mai rezervați față de asemenea calificări dezangajante sunt 

cei din straturile generaționale mature, cu experiență (40-49 ani, 50-59 ani), care optează 

pentru definiții axiomatice mai autonome, observîndu-se o tendință contrară cu studiile care 

examinează raportul dintre controlul destinului și variabila vîrstă, unde tinerețea este asociată 

cu încrederea în forțele proprii, cu viziuni proiective optimiste și cu mobilizarea în sarcini 

(Zhou, Leung, Bond, 2009). Rezultatele noastre ne îndreaptă către aprecierea că aceste 

resurse favorizante în alte culturi naționale și alte contexte societale la noi sunt deficitare, 

ceea ce îi determină pe tineri să fie reticenți în asumarea capacității lor de a stăpîni propriul 

destin biografic, școala românească producînd subiecți precumpănitor fataliști.  

 

 



32 

 

 
  

 Cît privește variabila religiozitate, și aici întîlnim global diferențe statistic 

semnificative în funcție de grupele de vîrstă ale subiecților (F=5.187, p<0.001), cei mai puțin 

dispuși să realizeze inferențe generalizate care să se articuleze în jurul unui nucleu ordonator 

asociat unui factor supranatural fiind cei din generațiile mature (40-49 de ani, 50-59 de ani), 

fapt care poate fi explicat și prin tipul de socializare în comunism, care a fost puternic 

restrictiv în privința încurajării practicilor religioase (v. tabelul nr. 12)  

 Rezumînd, cu un portret caracterizat de cinism social mai pronunțat, complexitate 

socială crescută, acord cu afirmații care susțin că destinul nostru este ”controlat” și favorizînd 

religiozitatea, generația foarte tînără apare a fi, prin intermediul modelului cultural de plan 

secund al axiomelor sociale, drept un strat social problematic, care este însoțit de precaritate 

relațională, autoritarism (reflectat într-o distanță față de putere mai mare decît alte grupe de 

vîrstă) și un tipar mai externalist în modul de realizare al atribuirilor. 
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 Tendința este convergentă cu un studiu mai amplu, pe eșantioane reprezentative la 

nivel regional, care ilustra dezangajarea, duplicitatea și cinismul social mai pronunțat al 

tinerilor, în raport cu alte cohorte generaționale (Gavreliuc, 2011). O dată în plus ne aflăm în 

fața activării unui pattern fatalist și retractil în deschiderile față de lumea socială și față de 

”celălalt”. 

 Reunind toate aceste concluzii, întrucît am obținut numeroase diferențe statistic 

semnificative intercategoriale între grupele de vîrstă în raport cu variabilele asociate 

dimensiunilor culturale de primă instanță (din modelul Hofstede), de plan secund (modelul 

axiomelor sociale), precum și a celor care operaționalizează autonomia personală a 

subiecților, putem aprecia că ipoteza nr. 6 (I6) se confirmă. 

 

4.5.4. Ipoteze relaționale în cadrul mediului educațional 

 

  

 Analiza ipotezei relaționale deschide o discuție mai amplă despre raporturile reciproce 

dintre dimensiunile culturale și cele asociate autonomiei personale, iar ansamblul legăturilor 

dintre variabilele celor două categorii produce numeroase corelații statistic semnificative, din 

care 18 sunt peste pragul simbolic de 0.20, dacă le excludem pe cele din interiorul fiecărui 
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model în parte (autodeterminare, modelul Hofstede, modelul axiomelor sociale). Toate aceste 

corelații sunt prezentate într-o matrice cuprinzătoare, în Anexa nr 3. 

 Să le parcurgem și comentăm pas cu pas, începînd cu cele care au ca referință 

modelele dimensiunilor culturale (vezi tabelul nr. 13). Astfel, daca pornim de la modelul 

Hofstede, se observă cum relaționările acestuia cu dimensiunile asociate autonomiei 

personale generează corelații puternice.  

 

 
 

 Am marcat cu arii specifice corelațiile statistic semnificative între variabile (cu nuanțe 

mai închise în exteriorul modelului de referință și cu nuanțe mai deschise în interiorul 

modelului). Întrucît toate variabilele aflate potențial în relație sunt cantitative, am recurs la 

corelația Pearson. 

 Astfel, de exemplu, evitarea incertitudinii corelează puternic negativ cu dimensiunea 

afectivă a autodeterminării, conștiința de sine (r=-0.643, p<0.001), ceea ce atestă că 

nerînduiala, instabilitatea și mobilitatea socială, care produc o atitudine temătoare față de 

schimbare – specifică evitării incertitudinii mari - sunt însoțite de către o afectivitate negativă 

accentuată, care întreține o stare de nesiguranță auto-evaluativă, rezultatul fiind similar cu cel 

obținut și în alte arii balcanice  (Dimitriades, 2005). Totodată, deși mai puțin intensă, 

corelația negativă între dimensiunea cognitivă a autodeterminării și evitarea incertitudinii (r=-

0.483, p<0.001) consolidează acest portret dezangajat și neliniștit al subiectului majoritar din 

mediul educațional. Mai mult, pe ansamblu, autodeterminarea globală în relație cu evitarea 

incertitudinii produce cel mai ridicat scor corelațional al întregii cercetări (r=-0.786, 
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p<0.001), motiv pentru care în cadrul ipotezei viitoare vom încerca sa izolăm contribuția 

acestui factor la atitudinea temătoare față de schimbare, reflectată în evitarea incertitudinii. 

Privită ca o resursă deficientă, care în jocul relațional asigură metabolismul relației cu 

”celălalt” și cu evenimentele psiho-sociale, autodeterminarea scăzută combină inferențele 

asociate ”neajutorării învățate” (Gherasim, 2011), într-o structură argumentativă unitară, în 

jurul căreia sinele se articulează, dincolo de presiunile conjuncturale (Wennekers et al., 

2007). Ca și în alte studii de gen, evitarea incertitudinii se află în relație atît cu variabile de 

personalitate, dar și cu dinamica socială mai largă, și este foarte probabil ca efectele crizei 

economice, care a generat atîtea privațiuni în mediul educațional, să fi sporit deopotrivă 

intensitatea atitudinii negative față de schimbare, precum și autonomia personală a subiecților 

din sistem (Ramírez, Tadesse, 2009; Hak Jin, Hun, Jinwoo, 2010). 

 Deși nu la fel de intense ca cele analizate anterior, corelațiile dintre autodeterminare și 

perspectiva pe termen lung sunt consistente. Dimensiunea afectivă a autodeterminării 

(conștiința de sine) întreține o corelație pozitivă cu perspectiva pe termen lung (r=0.414, 

p<0.001), ceea ce indică însemnătatea experiențelor afective pozitive privitoare la autonomia 

personală în producerea unei elaborări cognitive complexe, capabilă să articuleze o imagine 

organicistă asupra dinamicii biografice și sociale, care nu e legată de un ”acum și aici”, ci 

poate privi prospectiv (Nazir et al., 2009). În aceeași notă, corelația dintre dimensiunea 

cognitivă autodeterminării (alegerea percepută) se află în relație cu perspectiva pe termen 

lung (r=0.269, p<0.001), deși se observă că registrul cognitiv este în mai mică măsură 

responsabil de producerea unei perspective pe termen lung, cel afectiv fiind precumpănitor. 

Totodată, global, autodeterminarea se află în relație cu cu perspectiva pe termen lung 

(r=0.479, p<0.001), cu cît subiectul este mai ”stăpîn pe viața sa”, atît în plan afectiv, cît și în 

cel cognitiv, perspectiva sa temporală se ”lărgește”, tendință atestată și în cadrul metanalizei 

complexe realizată de către V. Taras, P.  Steel și B. Kirkman (2010), pentru ultimii 30 de ani 

de cercetări interculturale efectuate prin intermediul modelului Hofstede. În etapa ulterioară a 

proiectului de față vom încerca, printr-o regresie ierarhică, să cuantificăm contribuția celor 

două dimensiuni culturale evocate (evitarea incertitudinii, perspectiva pe termen lung/scurt) 

asupra precarității autodeterminării, în linia studiilor care fac legătura între variabilele de 

personalitate și cele culturale, de tipul celor coordonate de către G. Hofstede și R. McCrae 

(2004). 

 O corelație consistentă se stabilește și între masculinitate-feminitate și stimă de sine 

(r=-0.677, p<0.001), evidențiind cum pe măsură ce subiecții au un scor mai scăzut la 

masculinitate (și am observat cum cultura organizațională românească, în mediul educațional, 

este precumpănitor ”feminină”), cu atît stima de sine se diminuează. Așadar, întrucît 

profesorii se arată a fi în mică măsură centrați pe sarcină și performanță – asociate 

masculinității –, ci centrați pe relație și armonie interpersonală – echivalente feminității -, 

aceste profile identitare sunt însoțite de o stimă de sine modestă. Tendința, semnalată și în 

alte studii interculturale (Akande, 2009) mărturisește despre o dominantă a identității sociale 

a profesorilor, care internalizează în egală măsură nevoia de a relativiza standardele de grup, 

precum și aceea de a se focaliza pe întindere mare a autodezvăluirii și convivialitate, care pot 

astfel suplini simbolic deficitul de performanță.   

 Tot în registrul relațiilor dintre dimensiunile culturale din modelul Hofstede și cele 

arondate autonomiei personale, se constată cum între evitarea incertitudinii și locul 
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controlului se înregistrează o corelație negativă (r=-0.204, p<0.001), evidențiind tendința 

subiecților de a deveni cu atît mai internaliști, cu cît au asumat o atitudine mai puternic 

negativă față de schimbare, ceea ce este contraintuitiv, și diferă de cercetările similare care au 

analizat acest raport (Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010). Altfel spus, în versiunea 

românească tiparele atribuționale care în mediile organizaționale occidentale sunt eficace 

(bazate pe internalism), se activează ”răsturnat” (potențînd externalismul), devenind 

funcționale printr-o formă de dezangajare implicită. 

 Tabelul nr. 16 ne prezintă și o serie de corelații intra-model, ce indică legăturile dintre 

distanță față de putere și individualism-colectivism (r=0.357, p<0.001), care sunt mai reduse 

decît în rezultatele raportate în meta-analiza coordonată de Geert Hofstede și colaboratorii 

(2010), unde intensitatea corelației era stabilită la un nivel mai ridicat (r=0.557, p<0.001). De 

asemenea, evitarea incertitudinii corelează puternic cu perspectiva pe termen lung (r=-0.572, 

p<0.001), intensitatea corelației fiind mai ridicată decît cea raportată de echipa lui Hofstede 

(r=-0.334, p<0.001), ceea ce sugerează că pentru eșantionul românesc, datorită instabilității 

pronunțate din sistem, precum și a atitudinilor pline de retractilitate și temătoare față de 

schimbare, cele două variabile ”merg împreună” într-o afinitate de asociere mai susținută 

decît la nivelul celor 80 de eșantioane naționale studiate laolaltă.  

 Să analizăm în cele ce urmează legăturile dintre cele două modele de dimensiuni 

culturale studiate în proiectul de față: axiomele sociale și dimensiunile modelului Hofstede. 

Tabelul nr. 16 ne indică prezența a șase corelații statistic semnificative peste pragul de 0.20 

între factorii corespondenți. Astfel, distanța față de putere corelează pozitiv cu cinismul social 

(r=0.392, p<0.001), ceea ce ilustrează că raporturile ierarhice non-parteneriale, autoritare sunt 

însoțite de o deschidere către ”celălalt” caracterizată de cinism interpersonal și duplicitate 

expresivă (Gavreliuc, 2011), dar și de o calificare generalizată în termeni fataliști a prefacerii 

lumii (corelația între distanța față de putere și controlul destinului este: r=0.263, p<0.001), 

precum și de o încredințare a propriei vieți unei entități supranaturale (corelația între distanța 

față de putere și religiozitate este: r=0.228, p<0.001). Întrucît, între dimensiunile modelului 

Hofstede distanță față de putere și individualism-colectivism există o corelație puternică, în 

chip previzibil, se înregistrează corelații similare între individualism-colectivism, pe de o 

parte, și cinism social (r=0.255, p<0.001), controlul destinului (r=0.298, p<0.001) și 

religiozitate (r=0.210, p<0.001), pe de altă parte. De altfel, și studiile anterioare indicau relații 

asemănătoare, chiar dacă inferențele realizate sunt indirecte. De exemplu, binecunoscuta 

corelație între individualism-colectivism și PIB/cap de locuitor (r=0.82, p<0.001), obținută pe 

ansamblul eșantioanelor naționale examinate în ultimii 25 de ani (Hofstede, Hofstede, 

Minkov, 2010), împreună cu legătura semnificativă între cinismul social și PIB/cap de 

locuitor (r=-0.39, p<0.001) anticipează corelația corespondentă pe care o obținem între 

cinism social și individualism-colectivism (v. Anexa nr. 1), și, pe cale de consecință, și între 

cinism social și distanță față de putere (Bond, Leung, 2010). De asemenea, corelația stabilită 

între un indicator precum ”calificarea religiei ca fiind foarte importantă” și controlul 

destinului este semnificativă la nivelul a celor 24 de culturi naționale prezentate în Anexa nr. 

1: r=0.69, p<0.001 (Bond, Leung, 2010), ceea ce se sincronizează cu propriile noastre 

rezultate.  

 Prin urmare, întregul tablou de pînă acum conturează un portret psiho-social 

tensionat, în care scorurile problematice (mai dezangajate, autoritare, temătoare și care sunt 
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centrate pe ”acum și aici”) din modelul Hofstede sunt însoțite de scoruri defavorabile din 

modelul axiomelor sociale (asociate duplicității interpersonale și asistențialismului), precum 

și unor tipare atribuționale externe, dar și unei stime de sine scăzute. Acest profil generalizat 

descrie o simptomatologie sistemică cu numeroase note deviante, care caracterizează registrul 

subiectiv al stratului social analizat. 

 Totodată, așa cum ipotezele precedente au demonstrat, atunci cînd în interiorul 

stratului realizăm o diagnoză pe dimensiunile culturale și pe autonomia personală a 

subiecților, se constată cum pe măsură ce urcăm simbolic treptele prestigiului, competenței, 

vizibilității publice, accesului la resurse – apanajul în mai mare măsură a mediului universitar 

– toată această simptomatologie problematică se accentuează. În consecință, studiul de față 

ilustrează cum strategiile cinice interpersonal, autoritare, care nu pot vedea perspectiva 

”întregului”, care ”dau vina pe alții”, refuzînd angajarea responsabilă, sunt, în fond, soluții 

deopotrivă cognitive, afective și comportamentale funcționale pentru subiecții care le asumă, 

devenind facilitatoare ale reușitei în sarcinile organizaționale din sistem. Ceea ce comunică 

aceste rezultate este și nevoia urgentă de reconstrui agenda politicilor publice din domeniul 

educației, pentru relansarea resurselor subiective deficiente în registrul autonomiei personale 

și dimensiunilor culturale (precum factorii arondați axiomelor sociale), fără de care orice 

investiție, oricît de masivă, în resurse materiale și instituționale va produce efecte minime. În 

spatele ”scenei”, jocul social va urma linia duplicitară și cinică, ocolind – în numele unei 

declamate retoric rezonabilități – exigențele morale, activînd un oportunism comportamental 

funcțional pe termen scurt, dar profund dăunător pe termen mediu și lung. 

 Tendințele evocate sunt consolidate și de setul de corelații între dimensiunile 

axiomelor sociale și cele ale autonomiei personale, redate în tabelul nr. 14. Se remarcă, 

înainte de toate, o corelație pozitivă între locul controlului și cinismul social (r=0.200, 

p<0.001), ceea ce arată cum subiecții care sunt asistați, neîncrezători în forțele proprii, care 

sunt demotivați de o înfrîngere, și care au un slab control al situației (externaliștii tipici) sunt 

și cei mai lipsiți de onestitate interpersonală, dînd impresia rezonabilității, dar acționînd 

instrumental (cinic) în raport cu semenii. Se mai observă, totodată, o corelație pozitivă 

suprinzătoare între controlul destinului (care măsoară acordul subiectului cu afirmații care 

exprimă încredințarea propriei biografii unor factori ”de dincolo de puterile” subiectului) și 

autodeterminarea globală (r=0.207, p<0.001), ceea ce atestă încă o dată patternul răsturnat, 

asistențial, de calificare favorabilă a reușitei în sarcini pentru ”profesorul român” (ești cu atît 

mai ”stăpîn pe viața ta” cu cît există o ”forță” de ”dincolo de tine” care ”are grijă” de 

”destinul tău”). 

Corelațiile intra-model se sincronizează cu legăturilor stabilite și în cercetările 

interculturale (Bond, Leung, 2010), deși, în general, ele se stabilesc sub pragul de r=0.300, 

așa cum se poate remarca în tabelul nr. 14, ceea ce atestă independența variabilelor din 

interiorul modelului. Pe ansamblu, cu cît cinismul social sporește, cu atît răsplata pentru 

angajare (însoțită de atitudinea bovarică față de recompense), complexitatea socială, controlul 

destinului și religiozitatea sunt mai pronunțate (Leung, Ip, Leung, 2010). 
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 Toate raporturile reciproce dintre dimensiunile culturale (Hofstede, axiome sociale) și 

variabilele asociate autonomiei personale, cu numeroasele corelații statistic semnificative 

înregistrate, ne îndreptățesc să decidem că aceste seturi de variabile se află în relație, și, în 

consecință, ipoteza nr. 7 (I7) se confirmă.  

 

4.5.5. Modele predictive în explicarea simptomatologiei identitare a mediului 

educațional 

 

 Vom încheia analiza noastră prin aprofundarea relațiilor reciproce dintre variabile, 

testînd eficiența unor modele explicative a variabilelor problematice (autodeterminarea 

scăzută, distanța mare față de putere, evitarea incertitudinii ridicată) pe baza celorlalte 

variabile asociate autonomiei personale (locus of control, stimă de sine) și a variabilelor 

proprii modelului axiomelor sociale.  

 Întrucît una dintre variabilele care se stabilizează la nivelele îngrijorătoare este 

autodeterminarea globală, am efectuat un model de regresie ierarhică, cu cinci blocuri de 

variabile, după cum este redat în tabelul nr. 18 și tabelul nr. 19. Primul bloc de variabile 

cuprinde stima de sine, la care am adăugat, în blocurile următoare, progresiv, cîte o variabilă: 

locul controlului (ambele asociate autonomiei personale), apoi evitarea incertitudinii, urmată 

de perspectiva pe termen lung/scurt și, în sfîrșit, cinismul social (toate asociate registrului 

dimensiunilor culturale). 

 Așa cum se observă din tabelul nr. 15, cu excepția primului bloc, care cuprinde doar 

variabila stimă de sine, care se află la limita pragului de semnificație (p=0.059), toate 

celelalte modele contribuie semnificativ la puterea de predicție a regresiei (fiind marcate cu 
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caractere speciale în tabelul corespondent). Testul F a lui Fischer, care arată dacă schimbarea 

lui R
2
 prin adăugarea unei noi variabile este semnificativă, exprimă măsura în care fiecare 

model în parte explică semnificativ mai multă variație decît cea datorată altor factori, 

neprevăzuți sau necontrolați.  

 Astfel, constatăm cum modelul 2 (locul controlului și stima de sine) explică 6.5% din 

varianța autodeterminării, iar modelele 3 (la care se adaugă evitarea incertitudinii), 4 (în plus 

cu perspectiva pe termen lung/scurt) și 5 (cu suplimentarea variabilei cinism social) 

îmbogățesc considerabil explicarea varianței variabilei dependente vizate, ducînd nivelul 

acestor explicații la praguri remarcabile conform sistematizărilor de specialitate (Cohen, 

1988/2007), pînă la 63.2% din varianța autodeterminării globale.  

  

 
Coeficienții nestandardizați de regresie și constantele modelului care stau la baza 

articulării ecuației de regresie pentru fiecare model în parte sunt redați în tabelul nr. 16. Se 

remarcă influențele individuale exercitate de către fiecare variabilă a modelelor agregate, 

impunîndu-se în modelele 3, 4 și 5 evitarea incertitudinii, cu o influență considerabilă asupra 

variabilei dependente autodeterminarea globală, cu coeficienți Beta de -0.768 (modelul 3),     

-0.746 (modelul 4) și -0.743 (modelul 5). 

 

 Așadar, adăugarea în modelele ierarhice de regresie a dimensiunilor culturale (din 

sistematizarea lui Hofstede și cea a axiomelor sociale) sporește consistent puterea de predicție 

a modelului explicativ, înțelegînd astfel că la precaritatea autodeterminării contribuie 

majoritar tocmai acești factori de plan secund, ce țin de implicitul social. 
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 În privința celeilalte dimensiuni asociate autonomiei personale care se situează la 

nivele foarte scăzute (stima de sine), am efectuat o regresie ierarhică similară, introducînd 

progresiv variabile din registrul autonomiei personale și dimensiunilor sociale, iar rezultatele 

sunt redate în tabelele nr. 16. 

 

 
 Așa cum se poate constata, modelele 2, 3 și 4 sunt semnificative statistic în a explica 

varianța variabilei dependente stimă de sine, iar pe măsură ce adăugăm variabile culturale 

(din structurarea lui Hofstede, respectiv din axiomele sociale) sporim puterea de predicție 

asupra variabilei dependente. Astfel, cel din urmă model e capabil să explice 47% din 

varianța variabilei dependente stimă de sine, ceea ce reprezintă o contribuție foarte 

importantă la lămurirea dinamicii acestei variabile problematice (Cohen, 1998/2007). 

 Totodată, sunt prezentate influențele individuale produse de către fiecare variabilă în 

parte din cele patru modele propuse și se poate observa cum în modelele 2, 3 și 4 variabila 

culturală masculinitate-feminitate se manifestă cu pregnanță, coeficienții Beta care îi sunt 

asociați fiind stabiliți la un nivel foarte ridicat: -0.679 (modelul 2), -0.675 (modelul 3), -0.665 

(modelul 3). 

 

 În tabelul 17 scorul distanței față de putere, stabilizat la un prag atît de ridicat - fiind 

printre cele mai mari din cele aproape 100 de culturi naționale studiate (Hofstede, Hofstede, 

Minkov, 2010) -, am încercat să îl explicăm printr-o succesiune de modele de regresie 

ierarhică, asamblînd deopotrivă variabile care țin de autonomia personală, dar și cele care țin 

de modelul axiomelor sociale. Se observă cum modelele 3 și 4 explică statistic semnificativ 

varianța variabilei dependente distanța față de putere, spre deosebire de cea potențial datorată 

unor factori neprevăzuți sau necontrolați, conservînd o tendință remarcată în studiile de 

factură interculturală din organizații (Dash, Bruning, Acharya, 2009). Pe ansamblu, aproape 
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20% din varianța variabilei dependente distanță față de putere se explică prin agregarea 

modelului 4 (la care participă conjugat autodeterminarea globală, stima de sine, locul 

controlului, cinismul social, religiozitatea și controlul destinului). 

 

 
De asemenea, se constată în urma parcurgerii output-ului din tabelul 24 cum o 

variabilă arondată axiomelor sociale (cinismul social) deține ponderea cea mai importantă în 

explicarea dinamicii variabilei dependente distanță față de putere (Beta=0.339), ceea ce 

lămurește conceptual motivul pentru care subiecții care sunt autoritari și non-parteneriali în 

relațiile ierarhice din mediul educațional (cu distanță mare față de putere) sunt și cei mai 

duplicitari și lipsiți de onestitate interpersonală, tratîndu-i pe semenii lor într-un mod 

precumpănitor instrumental.  

În tabelul nr. 18 tratăm relația reciprocă dintre individualism-colectivism (care se 

situează pronunțat înspre polul colectivist) și variabilele asociate axiomelor sociale, 

constatîndu-se cum atît modelul 1, cît și modelul 2 explică statistic semnificativ varianța 

variabilei dependente vizate. Astfel, în cadrul modelului mai elaborat, alcătuit din toate 

dimensiunile axiomelor sociale, aproape 14% din varianța dimensiunii modelului Hofstede 

individualism-colectivism este explicată. 
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De altfel, cînd examinăm influența individuală a fiecărui factor în parte din diferitele 

modele asamblate, se constată cum cinismul social deține o pondere importantă, cu un factor 

Beta=0.255 (modelul 1) și Beta=0.244 (modelul 2). 

 

Așadar, toate aceste determinări ilustrează rolul de prim-plan jucat de factorii culturali 

în explicarea simptomatologiilor problematice din școală. Așa cum evocam și în partea 

teoretică a lucrării, dimensiunile culturale (precum axiomele sociale) sporesc puterea de 

predicție a modelelor explicative (Bond, Leung, Al, Tong, Chemonges-Nielson, 2004), ceea 

ce ne determină să apreciem că ipoteza nr. 8 (I8) se confirmă. 
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Concluzii 

 

 Proiectul de cunoaștere în care ne-am angajat s-a străduit, în prima sa parte, să ofere 

reperele teoretice pentru lămurirea conceptelor și metodologiei articulate, necesare diagnozei 

mediului educațional românesc, pornind de la premisa – căreia îi vom testa validitatea - că 

principalele cauze ale situației dezangajante din școala autohtonă nu se datorează unui deficit 

de resurse (materiale, informaționale, de oportunități), ci îndeosebi unei structurări deficitare 

atitudinale și valorice, transmise intergenerațional, evaluate prin intermediul dimensiunilor 

culturale și autonomiei personale. Cele două corpuri teoretice majore ale sintezei s-au 

structurat, așadar, în jurul conceptelor de dimensiuni culturale, operaționalizate cu ajutorul 

axiomelor sociale și al factorilor modelului Hofstede, respectiv a conceptului de ”autonomie 

personală”, operaționalizat prin intermediul autodeterminării, stimei de sine și locului 

controlului.  

 Partea teoretică a lucrării și-a propus să sistematizeze cunoștințele acumulate în 

literatura de specialitate, precum și să rezume cercetările relevante în aceste teritorii de 

cunoaștere, pregătind designul propriei abordări. Astfel, în secținea de debut am inclus 

ansamblul studiilor din ultimii zece ani despre tematica axiomelor sociale, accentuînd 

caracterul de noutate și sporul de profunzime pe care îl aduc abordarea credințelor 

generalizate despre lumea socială și am examinat modul în care factorii modelului respectiv 

pot fi puși în relație cu o serie de variabile de personalitate, organizaționale și structurale. 

Apoi, am anticipat o temă importantă a studiului nostru, concentrîndu-se asupra legăturilor 

dintre împlinirea personală și axiomele sociale, urmărind totodată și influența exercitată de 

către acest registru de plan secund al subiectivității de grup asupra valorilor sociale.  

 Partea a doua a secțiunii teoretice a examinat teoria autodeterminării, precum și 

strategiile sinelui în context social, în relație cu modelul dimensiunilor culturale propus de 

Geert Hofstede, împreună cu dezvoltările metodologice și cercetările semnificative care au 

operat cu toate aceste resurse conceptuale. 

Partea aplicativă a lucrării a analizat în detaliu toate aceste inter-relații și a furnizat un 

diagnostic specific. Astfel, în cadrul primelor ipoteze testate am urmărit portretul identitar al 

stratului social alcătuit din profesori în registrul deschiderilor implicite față de lume (axiome 

sociale) și față de organizație (modelul Hofstede). S-a constatat cum în cadrul modelului 

axiomelor sociale portretul rezultat este caracterizat de cinism social ridicat, răsplată pentru 

angajare mare, complexitate socială moderată, controlul destinului redus, religiozitate relativ 

ridicată. De asemenea, în cadrul modelului Hofstede s-a conturat un profil care reunește 

următoarele trăsături: distanță față de putere foarte ridicată, colectivism pronunțat, feminitate 

mare, evitarea incertitudinii foarte ridicată, perspectivă preponderent pe termen scurt, toate 

aceste trăsături consolidînd portretul organizațional construit în studiile prealabile din 

România pe baza dimensiunilor culturale, cu scoruri mai ridicate la evitarea incertitudinii, 

distanța față de putere și colectivism (Hofstede, 2001) și cinism social (Bond, Leung, 2010). 

Astfel, pe ansamblul dimensiunilor modelului axiomelor sociale, rezultatele cercetării noastre 

ilustrează prezența unor scoruri ridicate, specifice acordului cu o serie de credințe 

generalizate axiomatice dezangajante, cinice, preponderent asistate. Un asemenea tablou 

identitar dovedește cum pentru țesutul social analizat puterea unor credințe generalizate 

ordonează prescriptiv multe din conduitele asumate, constituind o importantă resursă care 
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alimentează speciile de comportament disfuncțional în organizație (de tipul celor evocate în 

descriptorii comportamentali ai modelului Hofstede). 

Am examinat mai apoi influența perioadei post-2008, care pe fondul acutizării crizei 

economice, a fost însoțită de o continuă degradare a condițiilor de muncă, a nivelului de 

retribuție și a stabilității profesionale a cadrelor didactice, fapt care s-a răsfrînt și asupra 

inferențelor despre ”controlul propriei vieți”, precum și asupra setului de afecte care le 

însoțesc (anxietate, neliniște, nesiguranță, dezamăgire etc), producînd un portret identitar cu 

autodeterminare redusă, deopotrivă în plan afectiv, cît și cognitiv. 

Totodată, stima de sine s-a probat a fi stabilizată la un nivel foarte scăzut, evidențiind 

o dată în plus asumarea unor evaluări defavorabile a raportării la standardele relevante, care 

generează o stare generală de frustrare, urmată de dezangajare. Portretul este întregit de 

scoruri preponderent externaliste în registrul tiparelor atribuționale, care ilustrează însușirea 

unui tipar atribuțional demobilizat și neîncrezător în forțele proprii.  

Toate aceste rezultate ne îndreptățesc să categorisim portretul psiho-social conturat 

profesorilor drept unul precar autodeterminat, cu o stimă de sine diminuată și preponderent 

externalist, sau, global, cu un deficit consistent de autonomie personală. 

De asemenea, în cadrul analizelor comparative, portretul bilanț diferențiat în funcție 

de gen ilustrează cum tiparele socializatoare potențează cinismul (în cazul bărbaților) și 

externalismul (în cazul femeilor) ca și strategii cognitive și comportamentale funcționale în 

mediul educațional românesc, completînd tabloul general caracterizat – indiferent de 

apartenența de gen - de autonomie personală deficitară, precum și de dimensiuni culturale 

preponderent temătoare față de schimbare și asistențiale, care favorizează inserarea în rețele 

sociale, în dauna mobilizării resurselor individuale, ca sursă a ”reușitei în viață”. 

 Diferențe semnificative se înregistrează și în funcție de apartenența subiecților la 

mediul preuniversitar sau universitar. Astfel, deși mediul academic presupune achiziționarea 

unui capital simbolic (prestigiu, capital educațional, capital de oportunități și, nu în ultimul 

rînd, capital material) mai bogat decît în mediul preuniversitar, profesorii din universitate se 

arată a fi mai precari în registrul autonomiei personale și al dimensiunilor sociale, probînd o 

dată în plus o pondere mai mare a atitudinilor dezangajante și o onestitate interpersonală 

diminuată. Rezultatele evocate mărturisesc, în egală măsură, dobîndirea unui tipar atitudinal 

în mediul educațional autohton cu o tentă cu atît mai autoritară și mai non-partenerială cu cît 

subiecții ”urcă” treptele prestigiului social, fapt atestat și de scorul mai ridicat la cinism social 

pentru cadrele didactice din mediul universitar, în dauna celor care provin din pre-universitar. 

 Analiza intergenerațională efectuată mai apoi a pus în evidență prezența globală a 

unui cinism social mai pronunțat, generația foarte tînără apărînd prin intermediul modelului 

de plan secund al axiomelor sociale drept un strat social problematic, caracterizat de 

precaritate relațională, autoritarism (reflectat într-o distanță față de putere mai mare decît alte 

grupe de vîrstă) și un tipar mai externalist în modul de realizare al atribuirilor, confirmînd 

tendințele semnalate de alte studii mai ample, derulate pe eșantioane reprezentative la nivel 

regional, care ilustrau retractilitatea, duplicitatea și fatalismul mai pronunțat al tinerilor, în 

raport cu alte cohorte generaționale (Gavreliuc, 2011).  
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 Investigația noastră psiho-sociologică a mai descoperit numeroase corelații inter-

variabile, deopotrivă între dimensiunile culturale, dar și între acestea și variabilele asociate 

autonomiei personale. Astfel, cea mai intensă corelație inversă s-a înregistrat între 

autodeterminarea globală și evitarea incertitudinii, criza economică și privațiunile ultimilor 

ani potențînd inferențele specifice neajutorării învățate, care întrețin în mod obișnuit 

calificarea subiectivă a ”neputinței acționale” și controlul deficitar asupra propriei biografii.  

 De asemenea, o altă corelație consistentă – tot inversă -  s-a obținut între stima de sine 

și masculinitate-feminitate, ilustrînd o dominantă a identității sociale a profesorilor, care 

internalizează în egală măsură nevoia de a relativiza standardele de grup, precum și aceea de 

a opta în deschiderile relaționale pe o întindere mare a autodezvăluirii și convivialitate, care 

pot astfel suplini simbolic deficitul de performanță.  

 O altă corelație importantă – pozitivă - apare între dimensiunea centrală a modelului 

axiomelor sociale - cinismul social - și distanța față de putere, subiecții activînd un 

oportunism comportamental, cu note autoritare, funcțional pe termen scurt, dar profund 

dăunător pe termen mediu și lung. 

 În sfîrșit, modelele explicative realizate prin intermediul unor regresii ierarhice 

adîncesc înțelegerea mecanismelor psihologice angajate în dinamica acestor relații care 

compun registrul subiectivității sociale, evidențiind cum introducerea variabilelor culturale (și 

îndeosebi a factorilor asociați modelului axiomelor sociale) sporesc puterea de predicție 

asupra dinamicii variabilelor problematice analizate. Astfel, putem considera legitim că 

simptomatologia cu note deviante pe care studiul nostru a explorat-o își are precumpănitor 

originea în variabile de natură subiectivă, cu rădăcini culturale, iar urgența oricărei intervenții 

sistemice se cuvine să înceapă cu refacerea acestui strat social deficient, prin reconstruirea sa 

pe tipare angajante și responsabile, hrănind autentic încrederea interpersonală și 

instituțională.  

 Portretul psiho-social rezultat în această cercetare asupra sănătății mediului 

educațional prin intermediul axiomelor sociale evidențiază și setul de expectații nerealiste, 

bovarice ale corpului profesoral, ilustrate prin scorurile ridicate la dimensiunea răsplată 

pentru angajare și conturează imaginea aceluiași profil asistențial majoritar, în care o instanță 

supraordonată (”Inspectoratul”, ”Ministerul”) trebuie ”să ne dea” ceea ce ni se ”cuvine”, fără 

ca în această ecuație relațională subiectul să poată singur să mobilizeze cu succes resurse care 

să atragă propria sa reușită în sistem. Descrisă de specialiști drept o strategie de coping în 

împlinirea organizațională în situații de incertitudine (Bond, Leung et al., 2004a), atitudinea 

nerealist-optimistă, deși pe moment ”salvatoare”, poate produce mari daune individuale și 

sociale pe măsura confruntării progresive cu exigențele unei realități care solicită flexibilitate, 

efort și perseverență, nu doar așteptare pozitivă inerțială. La fel cum expectațiile românilor 

pentru beneficiile ”obligatorii” ale integrării în Uniunea Europeană - care ne indicau drept cei 

mai optimiști europeni în 2008 și 2009 – s-au mai ponderat, la fel și atitudinile individuale 

privitoare la ”răsplata pentru efort” se cuvin moderate de raportarea responsabilă și 

echilibrată la datele realității.  

În pofida limitelor asumate ale studiului, legate îndeosebi de caracterul omogen al 

eşantionului (profesori de specializări umaniste și social-politice) și contrîngerile 

dimensionării regionale (investigația s-a derulat în Timișoara), rezultatele descrise mai sus 

sugerează o tendinţă a şcolii românești în general, şi a celei universitare în special, de a 
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modela pe cei din „sistem” într-o manieră mai degrabă centrată pe dependenţă şi duplicitate 

relaţională şi instituţională. 

Pornind de la diagnoza schițată în această lucrare, un demers metodologic de genul 

celui propus în proiectul de faţă poate avea un rol de suport pentru politicile educaţionale. 

Acestea vor putea fi întemeiate nu numai pe diagnoze conjuncturale, care iau în considerare 

factori individuali (trăsături de personalitate) sau structurali (indicatori societali, precum cei 

socio-demografici, de resurse materiale specifice etc), ci şi factori cultural-istorici de 

profunzime (precum “axiomele sociale”, sau dimensiunile modelului Hofstede) Astfel, se vor 

putea elabora modele explicative cu o putere predictivă sporită pentru un anumit set 

comportamental (de tipul comportamentelor dezangajante şi deresponsabilizante, calificate 

drept „comportamente disfuncţionale în mediul educaţional”), oferindu-se un sprijin real şi 

pentru o intervenţie în şcoală mai adecvată şi mai eficientă. 
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