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1. Introducere 
 
Sistemul de valori este un sistem bine închegat de elemente, relațiile 

dintre acestea sunt clar stabilite atât la nivel macro, cât și la nivel de 
subsistem, acestea din urmă în contextul jurnalismului funcționând în cadrul 
unei redacții. Relațiile interne sau externe imprimă caracteristici speciale 
modului în care produsul jurnalistic este perceput de către publicul țintă. 
Astfel, pentru a putea vorbi de o analiză completă a unei redacții, trebuie 
să luăm în calcul nu numai analiza unor elemente separate, ci si relațiile 
dintre acestea. Sistemul de valori este un sistem deschis fața de mediu, deși 
greu permeabil. Acesta nu poate funcționa altfel, ruptura sa de contextul 
socioeconomic în care se află redacția ar duce la eșecul activităților acesteia. 
De aceea, acest fapt este de neconceput. A face jurnalism de dragul unui 
sistem de valori nu a fost un lucru îmbrățișat nicăieri în lume. 



Revista de studii media / nr. 3, iunie 2014 

 80

Elementele specifice unui sistem de valori sunt dezvoltate de membrii 
redacției în timp și sunt consolidate de către mediu prin confirmarea 
validității lor. Dacă un set de elemente duce spre rezolvarea corectă a unor 
probleme pe care redacția le prezintă și își menține această calitate o 
perioadă suficientă de timp pentru a se cristaliza în conștiința unui segment 
semnificativ al populației, atunci el devine valid și intră în componența 
redacției respective. Acesta se transformă, treptat, gradual în atitudini, luări 
de poziție și comportamente ce vor fi etalate ca fiind normale, corecte și de 
dorit tuturor membrilor societății, chiar și receptorilor contextuali cu alte 
vederi inițiale. În această ordine de idei dăm ca exemplu propaganda din 
cadrul campaniei electorale care se desfășoară prin apelarea la un sistem de 
valori folosind televiziunea, ziarele, radioul sau internetul. 

Prin urmare, sistemul de valori are o dinamică pregnantă și evoluează 
în timp, în strânsă corelație cu populația căreia i se adresează, precum și cu 
provocările la care aceștia sunt nevoiți să facă față. Totuși, trebuie precizat 
că ritmul evoluției unei redacții, deși depinde de gradul ei de cristalizare în 
conștiința oamenilor, precum și de virulența cerințelor mediului, este în 
general lent. 

Toate evoluțiile din cadrul sistemului jurnalism sunt guvernate de 
sistemul de valori la care se raportează, maximizarea acestora constituind 
obiectivul sistemului. 

Punând cap la cap cele prezentate până acum, putem să afirmăm că un 
sistem de valori se constituie într-un sistem definit printr-un cvintet format 
din E, o mulțime de elemente, Ri, o mulțime de relații interne, Re, o mulțime 
de relații externe, aflate într-o puternică evoluție în timp și supuse unui 
sistem de valori, a cărui optimizare constituie obiectivul sistemului. [1] 

Componentele unui sistem de valori se pot schimba mai rapid în situații 
de criză, atunci când vechile elemente ale sistemului de valori au eșuat în 
rezolvarea problemelor la care trebuiau să dea răspuns sau, pur și simplu, se 
simte că nu mai sunt adecvate. [2] 

Pentru analiza și înțelegerea corectă a sistemelor de valori, în literatura 
de specialitate sunt propuse mai mult modele. Toate aceste modele pornesc 
de la considerarea acelorași elemente componente ale societății, dar care 
sunt grupate în categorii diferite, luându-se în considerare principiul potrivit 
căruia elementele sistemului de valori prezintă un grad diferit de vizibilitate. 
Astfel, putem menționa trei tipuri de modele: 
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  - modele bidimensionale – care împart elementele sistemului de 
valori în vizibile și invizibile, realizându-se o analogie perfectă între sistem 
de valori și un aisberg [3]. 

Șerban Iosifescu propune o interesantă analiză a societății prin analogie 
cu un aisberg. Astfel, elementele sistemului de valori ale unei organizații 
sunt grupate în două categorii. Prima categorie cuprinde elementele vizibile. 
Aici sunt incluse simbolurile, sloganurile, ritualurile, miturile, 
comportamentele sau jargonul. A doua categorie cuprinde elementele 
invizibile, fiind alcătuită din normele, criteriile, credințele, reprezentările 
sau înțelesurile statuate. 

Un alt model bidimensional este cel propus de Edgar Schein, care în 
lumina definiției oferite, împarte elementele în aceleași două categorii: 
vizibile și invizibile. În categoria celor invizibile, autorul american include: 
produsele fizice (clădiri, sedii, mobilier, uniformă, simboluri etc.), produsele 
verbale (limbajul, mituri, metafore etc.) și produsele comportamentale 
(ritualuri, ceremonii, obișnuințe etc.). La nivel invizibil, Schein include 
aspecte precum: criterii, norme, credințe.[4] 

- modele tridimensionale – care împart elementele în trei categorii: de 
nivel formal, de nivel informal și de nivel tehnic .[5] 

Hall propune trei niveluri ale elementelor unui sistem de valori, 
prezente simultan în contextul oricărei organizații, chiar dacă, în general, 
unul dintre ele domină. 

Nivelul formal implică învățarea modalităților de desfășurare a 
activităților formale pe baza unor axiome conceptule și comportamentale, a 
căror validitate și formă nu este discutabilă. 

 Nivelul informal presupune schimbarea unor elemente ale sistemului 
de valori prin modele comportamentale noi, creative, care chiar dacă încalcă 
formalul. Astfel își demonstrează implicit funcționalitatea.  

Asemănător, la nivel tehnic, elementele „se manifestă prin discursul 
coerent, logic și științific și se transmit în termeni expliciți” care, însă, nu 
sunt accesibili persoanelor externe sau care nu sunt specialiste in acel 
domeniu. 

-modele multidimensionale – care consideră că fiecare element al 
sistemului de valori are propriul lui grad de permeabilitate/vizibilitate, 
încercând o explicare a comportamentului sistemului real printr-o analogie 
cu analiza unei cepe.[6] 
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Încercarea modelării sistemului de valori arată că evidențierea, 
permeabilitatea și gradul de vizibilitate scad treptat de la exteriorul spre 
interiorul structurii sistemului de valori. 

Diversele modelele de analiză a societății care este supusă sistemului 
de valori, indiferent de numărul dimensiunilor considerate (două, trei sau 
mai multe) surprind sistemul real care prezintă numeroase alte elemente. 
Astfel ar putea fi luate în considerare „fondatori, istoria, ocupații, valori, 
simboluri” [7] sau „normele, regularitățile de comportament, filozofia, 
valorile dominante, climatul organizațional și regulile” [8]). 

In concepția noastră, modelele multidimensionale prezintă cel mai fidel 
aspectul de sistem. Tot astfel, ca o sinteză a modelelor analizate și 
prezentate mai sus, precum și conform cu propriul mod de a analiza și 
înțelege sistemul de valori, propunem următorul sistem de elemente al 
acesteia: ipotezele de lucru, normele, tradițiile, ritualurile, ceremoniile, 
legendele, miturile, eroii, limbajul și jargonul, artefactele și simbolurile.  

Un sistem de valori poate fi privit ca un sistem multistratificat de 
elemente cu grade diferite de permeabilitate care au rolul de a crea, a păstra 
și a face funcțională ordinea în interiorul sistemului jurnalism.  

 
 2. Taxonomii ale sistemelor de valori 
 
  Literatura de specialitate prezintă numeroase tipuri de sisteme de 

valori, integrate în diverse taxonomii, ce se constituie în multiple criterii ce 
trebuie optimizate și în raport cu care se face analiza oportunității unor luări 
de poziții. Analiza și exemplificarea acestor tipuri pe care sistemul de valori 
le acceptă scoate în evidență asemănările și deosebirile existente între 
diferitele redacții, poziționarea în situații cheie pentru judecățile de profil. 

În încercarea de a analiza sistemul de valori și a determina tipurile 
sistemelor de valori, cercetătorul olandez Fons Trompenaars subliniază că 
există trei aspecte ale structurii organizaționale care au un impact major 
asupra conținutului sistemului de valori și, implicit, asupra tipului sistemului 
de valori dominant: 

„a) relația de bază dintre angajați și organizație, 
b) sistemul ierarhic de autoritate care definește conducătorii și 

subalternii; 
c) percepția generală a angajaților față de existența organizației” [9] 
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Opinia altui specialist de renume pentru studiile în domeniul teoriei 
sistemelor, Charles Handy [10], ne prezintă o gamă complexă și variată de 
factori care determină tipul de jurnalism, factori grupați de autor în șase 
categorii: vârsta, forma, structura și istoricul publicației; mărimea acesteia; 
modalitățile de realizare a produsului jurnalistic; cota de piață; mediul în 
care își desfășoară activitatea; angajații publicației. 

Un aspect deosebit de important de specificat atunci când considerăm 
tipurile sistemelor de valori în contextul teoretico-taxonomic unde sunt 
integrate și specificate este faptul că aceste tipuri nu sunt pure decât în 
teorie. La nivel practic, în realitatea concretă, ele nu se găsesc în stare pură, 
ci combinată. Astfel, în aceeași organizație putem găsi mai multe tipuri de 
jurnalism care se manifestă simultan, deși doar unul este dominant. În altă 
ordine de idei, unii autori au specificat un parcurs diacronic și chiar ciclic al 
organizației prin mai multe sisteme de valori în cadrul procesului ei de 
evoluție, după cum vom putea observa din taxonomiile prezentate în 
continuare. 

Una din cele mai cunoscute și utilizate taxonomii ale sistemelor de 
valori este cea propusă de Charles Handy. Considerând criteriul 
configurării sistemice, acesta determină patru tipuri de sisteme de valori: 
sistemul de valori care se concentrează pe putere (pânză de păianjen); 
sistemul de valori rol (templu); sistemul de valori sarcină (tip rețea) și 
sistemul de valori persoană (tip roi). 

Sistemul de valori putere (pânză de păianjen) este specific 
organizațiilor de dimensiuni mici unde decizia vine de la centru. Valorile 
principale promovate sunt de genul: performanțe individuale, egocentrism, 
rezistență fizică și psihică, „scopul scuză mijloacele”. Este un tip de sistem 
de valori extrem de incomod pentru angajați, dar foarte eficient pentru 
realizarea obiectivelor propuse, creând o atmosferă aspră pentru lucrători, cu 
ritualuri de umilire, fără ceremonii de integrare, singura persoană care 
contează în organizație este managerul general, care concentrează toată 
puterea și deciziile. 

Sistem de valori rol (templu) este, în general specific publicațiilor 
mari, birocratice, favorizând apariția de subsisteme în departamentele 
specializate. Valorile sunt exprimate clar de cupola templului, 
manifestându-se în direcția rigidității, respectării întocmai a procedurilor și 
regulamentelor de ordine interioară care sunt la mare preț. Din perspectiva 
ritualurilor existente în acest tip de sistem, găsim mai des ritualuri de 
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diferențiere între cei din cupola templului și cei din rânduri și mai puțin 
ritualuri de inițiere sau coeziune. Climatul este totuși calm și protector, 
oferind posibilitatea perfecționării profesionale, dar ritmul de promovare 
este lent și din acest punct de vedere, sistemul de valori de tip templu este 
neinteresant pentru persoanele ambițioase, care fie aspiră spre sursa de 
putere, fie părăsesc organizația. 

Sistemul de valori sarcină (tip rețea) este un tip de sistem ce are la 
bază ideea centrală că este necesară acordarea încrederii depline în om, în 
capacitatea lui de creație, control și intenții bune. Premisa majoră pare a fi: 
omul este predispus din naștere spre muncă, munca este un dat firesc, 
natural al ființei umane. Aici distribuirea sarcinilor se face conform 
potențialului individual, angajatul având libertatea de a alege modul de 
realizare. Valorile promovate sunt: creativitatea, lucrul în echipă, 
promovarea obiectivelor comune în detrimentul celor individuale. Acest 
sistem favorizează persoanele comunicative, cu idei, cu inițiativă, cu intenții 
și potențial creativ. 

Sistemul de valori persoană (tip roi) este specific abordărilor liberale, 
găsindu-se frecvent în presa acestora, fiind favorabilă firmelor de 
consultanță și publicitate, organizațiilor nonguvernamentale ori mediilor 
universitare. Accentul este pus pe îndeplinirea obiectivelor personale și mai 
puțin pe cele ale organizației, valorile centrale sunt de genul: autoritate 
profesională, performanță, individualism. Un cuvânt de ordine pentru 
asemenea tipuri de cultură organizațională poate fi: „fiecare face ceea ce știe 
cel mai bine!” 

Autorul acestei taxonomii propune și o prezentare pe baza unor 
suporturi senzorial-perceptive extrem de sugestive pentru fiecare tip de 
cultură în parte. 

  
Fons Trompenaars prezintă o taxonomie relativ apropiată de cea a lui 

Charles Handy, etalând alte patru tipuri de sisteme de valori care pot fi puse 
în corespondență cu cele prezentate anterior. Trompenaars distinge 
următoarele tipuri de sistem de valori: sistem de valori gen familie, sistem 
de valori gen Turn Eiffel, sistem de valori rachetă teleghidată și sistem de 
valori incubator [9]. În acest sens, deși Fons Trompenaars consideră criterii 
diferite de analiză a sistemelor de valori (caracteristicile organizației și 
diferențele dintre culturile naționale), putem observa următoarea 
corespondență între tipurile de sistem de valori: sistem de valori gen familie 
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/ sistem de valori putere (pânză de păianjen); sistem de valori gen Turn 
Eiffel / sistem de valori rol (templu); sistem de valori rachetă teleghidată / 
sistem de valori sarcină (tip rețea) și sistem de valori incubator / sistem de 
valori persoană (tip roi). [11] 

 
3. Modelul lui Hofstede 
 
Teoria formulată de savantul olandezul Geert Hofstede reprezintă una 

dintre cele mai actuale abordări ale sistemelor de valori. Modelul elaborat de 
acesta intră în categoria modelelor multidimensionale. Personalitate deosebit 
de valoroasă a ştiinţei contemporane, absolvent al Universității Politehnice 
din Delft, angajat mai mulți ani la IBM, ulterior doctor în ştiinţe sociale, 
Hofstede a devenit în 1995 fondatorul și directorul Institutului de Cercetări 
în domeniul Cooperării interculturale, iar din 2012 conduce Centrul 
Internațional Hofstede interesat în studiul comparativ al sistemelor de 
valori. În activitatea sa a elaborat o serie de studii asupra valorilor 
angajaţilor IBM. Hofstede a observat că, indiferent de caracteristicile 
indivizilor analizaţi, unele pattern-uri valorice tind să se reproducă similar în 
funcţie de naţionalitate. De aici ideea de a studia comparativ mai degrabă 
societăți decât indivizi. În centrul societății, ca factor definitoriu, Hofstede 
[6] plasează valorile. El identifică șase dimensiuni ale valorilor universale, 
care pot fi studiate în orice societate şi îşi propune să caracterizeze global 
fiecare ţară (pentru Hofstede, naţiunile sunt entităţi supreme, omogene din 
punct de vedere valoric) în funcţie de poziţionarea pe cele șase dimensiuni 
identificate care vor fi prezentate în continuare. Pentru aceasta, răspunsurile 
unui scurt chestionar (11 întrebări) aplicat angajaţilor IBM din diferite ţări 
sunt agregate în funcţie de naţionalitatea respondenţilor. Analiza factorială a 
indicilor rezultaţi i-a permis lui Hofstede să identifice iniţial patru 
dimensiuni valorice, mai apoi (2001) o a cincea, iar din 2012 o a șasea, în 
jurul cărora cercetătorul olandez dezvoltă propria teorie a valorilor. 
Descrierea şi analiza valorilor la nivel agregat este mai semnificativă decât 
studiul la nivel individual, Hofstede fundamentând aceasta pe faptul că, în 
condiţiile unei lumi supuse globalizării, trăsăturile culturale ale societăţilor 
continuă să determine în mare măsură orientările valorice ale indivizilor. 

Prima dimensiune valorică, Power Distance, constituie o măsură a 
reprezentărilor despre inegalitate din societatea de origine a respondenţilor. 
Această dimensiune are la extrema inferioară orientarea valorică spre 
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egalitate, iar la cea superioară orientarea către inegalitate. Societățile cu o 
„distanţă faţă de putere” mică sunt caracterizate de nevoia unei legitimări 
continue a puterii. Aceasta nu este legitimă per se, doar prin faptul că 
deţinătorii ei sunt investiţi cu putere, ci este nevoie de contestarea sau 
acceptarea continuă a bazelor morale şi/sau legale ale acţiunilor puterii, mai 
alea a acelora care provoacă noi distanțări sociale. În astfel de societăţi, 
părinţii tind să trateze copii ca fiindu-le egali; bătrânii nu sunt consideraţi a 
priori superiori celor mai tineri; educaţia este centrată pe elev/student, nu pe 
profesor; organizaţiile sunt dezvoltate mai degrabă pe orizontală decât 
ierarhic; guvernarea se realizează democratic, nu autocratic; inegalitatea 
veniturilor este mai degrabă redusă, iar corupţia este un fenomen rar. Prin 
urmare această dimensiune surprinde atitudinea către inegalitățile sociale, 
indicând modul în care sunt privite (acceptate) de către membri mai puțin 
puternici ai societății, dar care constituie majoritatea, diferențele de statut 
social. 

A doua dimensiune identificată de Hofstede, Uncertainty avoidance, 
surprinde orientarea indivizilor către asumarea şi acceptarea riscurilor sau 
către evitarea lor, referindu-se la măsura în care incertitudinea constituie o 
sursă de presiune asupra vieţii de zi cu zi. Societăţile care înregistrează 
scoruri ridicate pe această dimensiune prezintă o toleranţă redusă la 
incertitudine, reacţionează mai emoţional, sunt normative. În contrast, în 
societăţi care acceptă incertitudinea ca parte a vieţi de zi cu zi, indivizii sunt 
mai toleranţi, mai permeabili la opinii diferite de ale lor, dezvoltă reguli 
formale (consacrate în coduri juridice mai restrânse) mai puţine şi mai 
flexibile. Familia extinsă este elementul central al societăţilor colectiviste, în 
timp ce diversitatea relaţiilor, având în centrul lor individul, este tipică 
individualismului. Deci aprecierile mari ale acestui indicator sunt legate de 
o dorință mare a membrilor societății pentru evitarea riscurilor. 

A treia dimensiune, Individualism versus Collectivism, opune 
orientarea centrată pe individ celei centrate pe colectivitate. În societăţile 
individualiste, fiecare este responsabil pentru propria sa bunăstare. În 
societăţile colectiviste, accentul cade pe integrarea în grup, pe definirea şi 
tratarea indivizilor în funcţie de grupul de apartenenţă, nu pe propria 
individualitate; educaţia înseamnă a învăţa cum să faci lucruri (în contrast, 
în societăţile individualiste, scopul educaţiei este acela de a învăţa cum să 
înveţi, dezvoltând abilitatea de adaptare la o varietate mai mare de situaţii 
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neprevăzute). Acest indicator dacă are valori mari observă un înalt grad de 
interdependență între oameni, o societate colectivistică. 

A patra dimensiune, Masculinity versus Feminity, implică orientarea 
valorică către egalitatea, respectiv inegalitatea de gen. În societăţile 
„masculine”, bărbaţii şi femeile au roluri diferite, atât în ce priveşte 
educarea copiilor (taţii au în sarcină faptele, iar mamele – sentimentele, 
emoţiile), cât și în prezenţa pe piaţa muncii (bărbaţii deţin rolurile 
dominante, modelul cultural impunându-le să lucreze, în timp ce femeile pot 
avea o carieră, însă recunoaşterea socială nu este condiţionată de acest 
lucru) și în viaţa politică. Cei puternici fizic sunt admiraţi în societăţile 
masculine, în timp ce, în cele feminine, cei slabi sunt evaluaţi similar cu cei 
puternici. În societăţile masculine, religia este centrată pe zei şi faptele lor, 
în timp ce în cele feminine în centrul doctrinelor religioase stau fiinţele 
umane. Sexualitatea îmbracă şi ea forme diferite. La un capăt al axei polare, 
în societăţile masculine, atitudinile moraliste despre sexualitate sunt 
prevalente, iar în ce priveşte sexul accentul cade pe „performanţă”. În 
societăţile feminine, sexualitatea este eliberată de conţinutul moral, 
devenind un lucru obişnuit, iar atitudinile din această sferă sunt tolerante 
față de diversitate. Valori mari ale acestui indicator arată o societate în care 
succesul este definit de câștigător, „the winner takes it all”, societatea fiind 
condusă spre competiție, calitatea vieții indivizilor fiind un semn de succes. 

Pragmatismul aduce în prim plan distincţia între a aştepta gratificaţii şi 
a proiecta acţiuni pe termen lung, respectiv pe termen scurt, imediate. 
Societăţile pragmatice sunt orientate pe termen scurt, sunt centrate pe 
toleranţă şi respect, împărtăşesc valori şi atitudini care specifică o 
demarcaţie clară, normativă între bine şi rău, tradiţiile sunt sacrosante, 
acţiunile sunt iniţiate ad-hoc, neplanificat. La polul opus, în societăţile mai 
puțin pragmatice, copiii trebuie să înveţe conceptele ideale, binele şi răul 
sunt definite circumstanţial, de la caz la caz, tradiţiile sunt şi ele adaptabile, 
acţiunile sunt mai degrabă parte a unor tactici și strategii complexe, 
presupunând planificare. Într-o țară cu un sistem bine pus la punct de legi, 
unde nimeni nu este mai presus de lege, unde legile se aplică pentru toată 
lumea, cu celeritate, valorile acestui indicator sunt înalte. 

  A șasea dimensiune, Indulgence, indică modul în care sunt receptate 
de către indivizi faptele celor din jur. O provocare care confruntă lumea, 
acum, dar și în trecut, este gradul în care copiii sunt socializați. Fără 
socializare copiii nu pot deveni ființe umane. Această dimensiune este 
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definită ca reprezentând gradul în care populația încearcă să-și reprime 
dorințele și impulsurile. Evident, acest lucru depinde de educația primită, de 
zestrea genetică, precum și de mediul social. Un control relativ slab se 
materializează în valori mici ale acestui indicator.  

 Existența unei mulțimi de restricții este însoțită de obicei de valori 
mici ale celei de a șasea dimensiuni. Prea multe constrângeri fac ca indivizii 
să caute să le escamoteze, de multe ori cu succes. O astfel de societate este 
una cinică, iar membrii ei s-a dovedit că sunt în marea lor majoritate 
pesimiști. Într-o astfel de societate nu se pune accentul pe calitatea petrecerii 
timpului liber. Populația are percepția că acțiunile sale sunt monitorizate 
permanent, că restricțiile de tot felul „fac imposibilă viața”. Acest lucru se 
extinde și la indulgența față de sine, în sensul că a privi faptele sale fără 
exigența maximă este ceva rău. 

 
Estimările pentru România indică o acceptare accentuată a ierarhiilor 

sociale, chiar peste nivelul unor ţări recunoscute prin polizarea societății, 
precum India, o predispoziţie relativ scăzută la risc, o tendinţă mai degrabă 
către feminitate decât către masculinitate, un nivel destul de ridicat de 
colectivism. 

Hofstede şi-a derivat teoria într-un mod neobişnuit, oarecum în afara 
rigorilor ştiinţifice contemporane. El a preferat studiul empiric al 
rezultatelor unor cercetări realizate pe grupuri specifice (în principal 
angajaţi ai IBM, chestionaţi în anii 1999-2003, dar şi studenţi), în momente 
de timp diferite. Rezultatele au servit pentru fundamentarea construcţiei 
celor șase dimensiuni. 

Polarităţile observate pe cele șase dimensiuni ar putea fi susţinute 
teoretic prin elemente ale teoriilor modernizării culturale, însă acestea 
resping în mod explicit ipoteza stabilităţii valorilor în timp, fiind prin esenţa 
lor teorii despre schimbare socială. 

Stabilitatea în timp a valorilor (valorile nu se modifică în timp, fiind un 
dat intrinsec) este însă una dintre cele două asumpţii fundamentale pe care 
se bazează, metodologic, validarea dimensiunilor propuse de Hofstede. El 
consideră că instituţiile, ca produse ale sistemelor de valori dominante, 
contribuie la stabilitatea valorilor şi a societăților. Sistemele de valori tind a 
se autoregla la un anumit nivel de echilibru. Eventualele schimbări vin în 
principal din afara societăţilor, fiind catalizate de comerţ, cuceriri, dominare 
politică sau economică, inovare tehnologică. Progresul tehnologic, în 
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concepția lui Hofstede, se poate petrece şi în interiorul culturii, fiind 
dependent de deschiderea la inovare a culturii respective. O societate deja 
deschisă către inovare tehnologică va fi în mică măsură afectată de aceasta. 
De aici, stabilitatea invocată a culturii şi a valorilor naţionale, cel puţin în 
cazul societăţilor vestice. În plus, „în prezent produsele descoperirilor 
ştiinţifice (incluzând aici şi mass-media) reprezintă principala forţă a 
schimbării culturale”. Rezultă că pentru majoritatea societăţilor, schimbarea 
poate veni doar din exteriorul ţării, ceea ce o face să se producă cu 
dificultate, susţinând din nou stabilitatea valorilor şi a culturii naţionale. 

Cea de-a doua ipoteză a lui Hofstede constă în postularea relativei 
omogenităţi a societăţilor, astfel încât cultura poate fi echivalată cu naţiunea, 
iar rezultatele analizei pe orice grup din interiorul naţiunii oferă în linii mari 
aceeaşi imagine despre cultura societăţii respective. Critica celor două 
ipoteze şi a modului de validare internă şi externă a datelor reprezintă 
principalele reţineri formulate în literatură faţă de teoria lui Hofstede. 

 
   
 4. Aplicarea metodei Cluster analysis pentru modelul Hofstede 
 
 Rezultatele muncii asidue a echipei conduse de Hofstede, prezentate pe 

site-ul geert-hofstede.com/countries am încercat să le valorificăm prin 
aplicarea unei metode de analiză a datelor menită să observe apropierea 
dintre țări și să formeze clustere. 

 Au fost obținute de pe site-ul amintit date pentru toate țările membre 
ale Uniunii Europene la care am adăugat SUA, Canada, Rusia, China, 
Islanda, India, Elveția, Norvegia, Turcia. 

 Țările au fost împărțite în 6 până la 16 clase. Fiecare clasă are un 
centroid în jurul căreia se grupează. Algoritmul folosit are drept parametru 
numărul de clase care se dorește a fi obținut. Se calculează distanțele față de 
centroid. Suma totală a acestor distanțe pentru toate țările luate în calcul 
trebuie să fie minimizată. 

 Centroidul are semnificația țării celei mai reprezentative din clasa 
respectivă. 

 Pentru prima executare a metodei, clasele obținute au fost: 
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Țara Class Distanța până la centroid 
BELGIA 1 35.965

BULGARIA 2 23.611
DANEMAR 3 26.333
GERMANIA 1 26.411
ESTONIA 4 12.481
FINLANDA 3 23.233
FRANȚA 1 32.300
GRECIA 2 27.300
IRLANDA 5 19.895
CROAȚIA 2 13.292
ITALIA 1 24.419
LETONIA 4 15.312
LITUANIA 4 6.037
LUXEMBURG 1 16.467
MALTA 1 36.442
OLANDA 3 29.157
AUSTRIA 1 41.784
POLONIA 2 35.274
PORTUGALIA 2 29.605
ROMÂNIA 2 24.659
SUEDIA 3 23.440
SLOVACIA 6 34.230
SPANIA 2 22.770
CEHIA 1 26.601
UNGARIA 1 36.169
MAREA BR. 5 19.425
CANADA 5 13.070
SLOVENIA 2 28.405
RUSIA 2 40.658
USA 5 13.631
CHINA 6 29.017
ISLANDA 3 18.782
INDIA 6 29.838
NORVEGIA 3 15.485
SUEDIA 1 30.841
TURCIA 2 17.483
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 Așa cum se poate observa, România este în aceeași clasă, clasa 2, cu 

Bulgaria, Grecia, Croația, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Rusia și 
Turcia. 

În tabelul următor prezentăm rezultatele pe clase: 

Clasa 1 2 3 4 5 6 

Nr. de țări  10 10 6 3 4 3 

       

Within-class variance 1185.909 832.478 645.067 213.333 376.583 1452.00 

Minimum distance to centroid 16.467 13.292 15.485 6.037 13.070 29.017 

Average distance to centroid 31.925 26.306 22.738 11.277 16.505 31.028 

Maximum distance to centroid 43.778 40.658 29.157 15.312 19.895 34.230 

  BELGIA BULGA  DANE  ESTONI  IRLAN  SLOV  

GERMA  GRECIA FINLA  LETON  M. BR. CHIN  

FRANȚ  CROAȚI  OLAN  LITUA  CANA  INDIA 

ITALIA POLONI  SUEDI  USA 

LUXEM  PORTU  ISLAN  

MALTA ROMÂN  NORV  

AUSTRI  SPANIA 

CEHIA SLOVEN 

UNGARI RUSIA 

SUEDIA TURCIA 

  
Algoritmul a identificat pentru fiecare clasă țările centrale. Distanțele 

între acestea sunt prezentate în tabelul următor. 

  

1 (LUXE 

) 

2 

(CRO) 

3 

(NORV) 

4 

(LITUA) 

5 

(CANADA) 

6 

(CHINA) 

1 

(LUXEMBURG

) 0 50.823 56.285 53.981 42.626 81.296 

2 (CROAȚIA) 50.823 0 77.440 56.754 79.006 65.696 

3 (NORVEGIA) 56.285 77.440 0 65.406 47.906 110.594 

4 (LITUANIA) 53.981 56.754 65.406 0 81.283 81.037 

5 (CANADA) 42.626 79.006 47.906 81.283 0 101.676 

6 (CHINA) 81.296 65.696 110.594 81.037 101.676 0 
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În clusteringul pe 7, 8, 9, 10 și 11 grupe de țări România rămâne în 

aceeași clasă formată de clasificarea automată pentru 6 țări. Clusteringul pe 
12 grupe de țări indică o splitare a acestei clase, rămânând în clasa 2 cea a 
României numai Bulgaria, Croația, Slovenia și Rusia, având drept centroid 
Bulgaria. 

Clusteringul pe 13 clase duce România în clasa 11, fiind singura țară 
din grupă. În clasa 2, fostă clasă în care era România în celelalte clasificări, 
au mai rămas acum pe lângă Bulgaria, acum centroid, Rusia și Croația. 

Clasificările ulterioare rulate pentru 14, 15 și 16 țări refac clasa 2 având 
componența pe lângă țara noastră Bulgaria, Croația, Rusia și Turcia, iar 
centroid Bulgaria. 

 
5. Concluzii 
 
Modelul lui Hofstede este foarte complex, cele 6 dimensiuni luate în 

calcul sunt rezultatul agregării a sute de caracteristici și rezultatul 
completării a mii de chestionare care au fost înregistrate în calculatoarele de 
la IBM, iar mai apoi la Centrul Internațional Hofstede. Centru funcționează 
și ca universitate, astfel că studenții de acolo au posibilitatea de lucra în timp 
real la perfecționarea acestui model. 

Aplicarea metodei cluster analysis pentru datele oferite de Centrul 
Hofstede s-a dovedit a fi deosebit de interesantă. În primul rând a validat 
modelul și datele pe care Hofstede le-a obținut, iar în al doilea rând a obținut 
noi informații și cunoștințe privitoare la sistemele de valori ale țărilor lumii. 
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