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Sociologia Culturii
Curs 3 (14 octombrie 2015)
Modele de cercetare a culturii

Eugen Glăvan

The recipe for perpetual ignorance is a very simple and effective one: be satisfied with your 
opinions and content with your knowledge.

Elbert Hubbard

Academia de Studii Economice
Facultatea de Administrație și Management Public

It's supposed to be automatic, but actually you have to push this button.
John Brunner, Stand on Zanzibar

Obiectiv: evaluarea abordărilor metodologice în studiul empiric al culturii

Activităţi de curs

1. Metode de cercetare în sociologia culturii
2. Elemente ale culturii
3. Studii culturale: domeniu interdisciplinar de 

cercetare
4. Nerd și geek
5. Dimensiuni ale culturii la G. Hofstede
6. Harta culturală a lumii Inglehart–Welzel
7. Atlas of Prejudice with Yanko Tsvetkov
8. Bibliografie
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Studiile culturale pot fi înțelese ca demersuri de explorare a culturii, constituite din înțelesuri și 
reprezentări generate de practicile semnificative ale indivizilor și contextul în care se produc, cu 
un interes particular în direcția consecințelor politice și de putere care sunt inerente acestor 
practici. (Barker, 2004, 42-43)
Elemente ale culturii: 
Simboluri – cuvinte, fraze, imagini etc. care au înțelesuri asociate complexe și sunt percepute a 
avea o valoare inerentă separabilă de ceea ce este simbolizat. Performează funcția de 
reprezentare a ceea ce este simbolizat. 
Limbajul – sistem structurat social de tipare de sunete constând în cuvinte și fraze cu înțelesuri 
specifice sau arbitrare. Ipoteza relativității lingvistice (Sapir-Whorf) structura limbajului 
influențează gândirea și comportamentele: 6.000 cuvinte pentru cămilă la arabi, bias de gen. 
Norme – reguli sociale și ghiduri care specifica tipurile de comportamente adecvate într-o situație 
dată. Componente: folclor (moduri de trai, acțiune și gândire tradiționale), moravuri (obiceiuri și 
convenții esențiale și caracteristice ale unei comunități) și legi (reguli elaborate și aplicate de un 
sistem politic prin coerciție sau forță)
Valori – idei abstracte despre ceea ce este dezirabil, corect și bun care sunt împărtășite de 
majoritatea membrilor unei societăți.

Studiile culturale

Nerd-geek

Nerd (tocilar): intelectual 
obsesiv, persoană fără
abilități sociale, academic
Geek: persoană
inteligentă, expert/ă în 
domeniu tehnologic, inabil 
social, obsedat de nou
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Observație: indiferent de caracteristicile indivizilor analizați, unele pattern-uri valorice tind să se 
reproducă similar în funcție de naționalitate.Premisă: națiunile sunt entități supreme, omogene din punct de vedere valoric.
Cinci dimensiuni:
1. Power distance - măsură a reprezentărilor despre inegalitate din societatea de origine a 

respondenților. La valori mici puterea este legitimată continuu, educație centrată pe 
elev/student, organizații pe orizontală, guvernare democratică, inegalitate redusă.

2. Uncertainty avoidance - implică orientarea indivizilor către asumarea și acceptarea riscurilor 
sau către evitarea lor (incertitudinea ca sursă de presiune). Scorurile ridicate indică reacții 
emoționale, normativitate, familie extinsă, individualism. 

3. Individualism versus Collectivism – în societățile colectiviste orientare către integrarea în 
grup, educația înseamnă a învăța cum să faci lucruri.

4. Masculinity versus Femininity – orientarea valorică spre in/egalitatea de gen. Performarea 
unor roluri diferite, in/toleranță sexuală, religie centrată pe zei și faptele lor (masculin) sau 
ființe umane (feminin). 

5. Long Term versus Short Term Orientation (1991) – distincția între a aștepta gratificații și a 
proiecta acțiuni pe termen lung, respectiv pe termen scurt, imediate. (Voicu, 2010, 264-265)

Limite: studiu empiric pe grupuri specifice (angajați IBM, studenți), omogenitatea națională, 
stabilitate și schimbare. 

Dimensiuni ale culturii (Geert Hofstede)

http://geert-hofstede.com/romania.html
Estimările pentru România indică o acceptare accentuată a ierarhiilor sociale, chiar peste nivelul unor țări precum India, o predispoziție relativ scăzută la risc, o tendință mai degrabă către feminitate decât 
către masculinitate, un nivel destul de ridicat de colectivism. (Voicu, 2010,  266)

Dimensiuni ale culturii (Geert Hofstede) Romania
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Teoria schimbării valorilor culturale – Ronald Inglehart
Date de cercetare: World Value Survey și European Value Survey
Premise:Ipoteza rarității stipulează faptul că preferințele indivizilor reflectă mediul socioeconomic în care 
aceștia trăiesc: indivizii din societățile abundenței direcționați, mai degrabă, către autorealizare și 
autoexprimare.Ipoteza socializãrii asumă faptul că orientările de valoare vor depinde pregnant de condițiile de viață pe
care indivizii le experimentează în perioada copilăriei și adolescenței.
Consecințe politice: Orientarea mai redusă către valori postmaterialiste în locul celor materialiste urma a 
se reflecta în suport mai ridicat pentru ideile de stânga, în participare politică mai redusă, interes mai 
mare pentru participarea civică, preocupări ecologiste etc. (Voicu, 2010, 268)
Dimensiuni:
• secular-rațional versus tradițional
• supraviețuire versus autoexprimare
Critică: calitatea operaționalizării conceptelor

Harta culturală a lumii Inglehart–Welzel
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Atlas of Prejudice. 
The complete stereotype map collection

Satirical cartography project about 
geographic prejudices and national 
stereotype
Yanko Tsvetkov
Hărți ale prejudecăților subiective bazate 
pe cunoașterea comună.
Exemple de etnocentrism.
www.atlasofprejudice.tumblr.com/
www.alphadesigner.com/
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Everest (deaths altitude)

http://www.bbc.com/future/story/20151008-the-graveyard-in-the-clouds-everests-200-dead-bodies

New Zealander Edmund Hillary and Tenzing Norgay, a Nepali Indian summited Everest for the first time in 1953.
Climbing as self  expression values.
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Everest (how deaths happen)

http://www.bbc.com/future/story/20151008-the-graveyard-in-the-clouds-everests-200-dead-bodies
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