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c) SINTEZA PRINCIPALELOR PĂRŢI ALE TEZEI DE DOCTORAT 

În contextul în care lumea postmodernă se îndreaptă spre integrare în toate 

compartimentele vieții, comunicarea interculturală este o temă „în vogă” care trezește un 

deosebit interes în rândul cercetătorilor pasionați din domenii științifice distincte, dar nu numai. 

Succesul său se datorează proceselor actuale și forței globalizării, acest veritabil, vast și greu de 
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definit fenomen planetar aflat în plină desfăşurare. Globalizarea generează reacții pasionale, de la 

agonie la extaz, tensiuni și neliniști, acceptări și respingeri, optimism și scepticism, este invocată, 

adeseori, de antreprenori influenți, marea masă de politicieni și factori de decizie organizaționali, 

drept „țap ispășitor” și cauză pentru multe din modificările societății contemporane la nivel 

mondial.  

Din perspectiva prezentului, mediul de afaceri poate fi cel mai bine caracterizat drept un 

sistem global de interdependență economică în care țările din întreaga lume se alătură să 

tranzacționeze sau să se angajeze în „afaceri dincolo de frontiere.” Creșterea achizițiilor, 

alianțelor și fuziunilor pentru supraviețuirea economică în cadrul pieței globale au produs 

schimbări marcante în structura organizațiilor, având un impact profund asupra mediului de 

muncă la nivel mondial care, implicit, rezonează cu o forță de muncă eterogenă din punct de 

vedere etnic, cultural și lingvistic. Drept urmare, nu este surprinzător faptul că necesitatea unor 

cunoștinte și abilități de comunicare dincolo de universul cultural la „noul” loc de muncă care să 

concilieze diferențele culturale și lingvistice în cadrul colectivelor de muncă este de o importanță 

capitală dacă ne dorim ca organizația să funcționeze fără hopuri. Acesta este motivul pentru care 

cadranul tematic al cercetării doctorale este unul interdisciplinar, domenii înrudite (antropologia, 

lingvistica, filosofia, psihologia și sociologia) armonizând într-o mulțime ordonată o diversitate 

de informații dedicate impactului comunicării interculturale asupra mediului de afaceri 

organizațional.  

Alegerea temei este pe deplin justicată având în vedere amploarea și complexitatea 

fenomenului studiat la nivel internațional și național, impunându-se din trei puncte de vedere: 

 al aspectelor teoretice și al aspectelor actuale caracteristice comunicării interculturale 

la nivelul organizaților, pe fondul globalizării; 

 al deficiențelor în cercetarea comunicării interculturale; 

 al oportunităţilor interesante de cercetare ale comunicării interculturale cu implicații 

practice în domeniul de afaceri.  

 Am abordat tema propusă „Cercetări privind influenţele comunicării interculturale la 

nivel organizaţional în contextul globalizării” pornind de la aspecte ale contemporaneității până 

la aspecte ale vieții organizaționale din cadrul întreprinderilor moderne (multi- și transnaționale) 

generând o serie de întrebări, care se constituie mai apoi în obiectul unor cercetări. Prin urmare, 

scopul prezentei cercetări științifice este menit să fie euristic, nu exhaustiv, aceasta pentru a 
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înțelege un nou mediu de afaceri în care noțiunile izomorfe de cultură și comunicare nu mai sunt 

viabile.  

 Punctul de plecare al prezentului demers ştiinţific este de a lua în considerare 

interacțiunea nemijlocită dintre indivizi în cadrul unui context multicultural. Astfel, au fost luate 

în calcul organizaţii care au trecut printr-un proces de internaționalizare şi care au ca angajați, 

pentru o anumită periodă de timp dată, indivizi ce provin din universuri culturale diferite. 

Cercetările derulate, în funcție de scopul și obiectivele lor, au presupus mai multe etape în cadrul 

cărora s-au utilizat metode diferite de investigare și analiză. Scopul final al demersurilor 

investigative derulate este conștientizarea factorilor de decizie de necesitatea investigării 

impactului comunicării interculturale asupra personalului (angajaților și managerilor) și 

includerea sa în dezvoltarea strategiilor de management implementate la nivelul organizației.  

Pentru realizarea acestei lucrări, sub coordonarea conducătorului ştiinţific, doamna 

profesor universitar doctor Gabriela Ţigu, a fost aleasă o structură adecvată şi realizată conform 

regulilor predefinite unei teze de doctorat: cuprins, introducere, cinci capitole (în cazul lucrării 

de faţă), concluzii și propuneri, contribuţii proprii, anexe, o bibilografie şi rezumatul tezei.    

 Astfel, primul capitol al cercetării noastre, initulat „Comunicarea interculturală în 

contextul globalizării”, a avut ca prim obiectiv aducerea în prim plan a câtorva opinii care 

conturează şi delimitează termenul de globalizare și poate fi rezumat cu afirmaţia că fenomenul 

are efecte mixte asupra societăţii umane, generând oportunităţi de dezvoltare, dar şi riscuri cu 

conotaţii asupra statelor şi cetăţenilor acestora. Nume ilustre şi savanţi de renume mondial au 

sucit şi răsucit pe toate feţele acest concept al globalizării, acceptat cu frenezie şi combătut cu 

virulenţă, încă nedefinit în totalitate în literatura de specialitate. Pe marea „tablă de şah a lumii”, 

ca să apelăm la metafora folosită de Zbigniew Brzezinski, apar mutări neaşteptate şi situaţii noi, 

determinând realităţi neprevăzute, în care vechile răspunsuri nu se mai potrivesc actualităţii. Mai 

aflăm pe parcursul capitolului că, pentru înțelegerea oportunităților de dezvoltare, dar și a 

riscurilor cu conotații asupra statelor și a cetățenilor induse de globalizare, ar fi de preferat o 

abordare obiectivă și lucidă a acestora, depărtându-ne de tendințele de demonizare, sau, 

dimpotrivă, de slăvire a consecințelor acesteia. 

Ulterior i-am acordat statisticii locul pe care îl merită, în spatele cifrelor se pot lesne citi 

dimensiunile economice, financiare şi politice ale globalizării sau mondializării, inclusiv 

dimensiunea social-culturală, cea aflată în centrul cercetării noastre, globalizarea fiind asociată 
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adeseori şi cu migraţia oamenilor, fie pentru a se salva de războaiele din ţara lor, fie în căutarea 

unui trai mai bun. Sigur că da, se poate vorbi mult şi cu enorm folos, ştiinţific şi pragmatic, 

despre cauzele migraţiei care marchează acest început de secol, dar, în ceea ce ne priveşte, vom 

analiza fenomenul din punctul de vedere al integrării psiho-socio-profesionale a cetățeanului tip 

al vremii (localnic sau migrant) în contextul schimbărilor dinamice și sofisticate survenite în 

mediul de afaceri. Un spațiu distinct a fost acordat teoriei celei de-a treia cultură (Casmir 1990), 

rolul său important la nivelul organizațiilor multi- și transnaționale fiind subestimat de literatura 

de specialitate. Aici sunt şi gândurile autorului, mai ales că nu a existat niciodată o perioadă mai 

favorabilă ca în prezent pentru construirea celei de-a treia culturi iar pentru autor cheia 

succesului proceselor de construire a celei de-a treia culturi este rezumată de cuvântul sinergie, 

care poate fi definită pe larg drept „interdependență relațională.” Ar putea fi în măsură 

organizațiile moderne să ofere un viitor palpabil pentru profeția celei de-a treia culturi? Întrebare 

care își așteaptă răspunsul, în ciuda bibliografiei considerabile a comunicării interculturale.  

Capitolul al doilea - „Diversitatea culturală la nivel organizațional -  o constantă a  

secolului XXI” - furnizează explicarea perechii conceptuale „cultură și comunicare” cu care 

operează comunicarea interculturală, încercându-se identificarea legăturii complexe și dinamice 

dintre cultură și comunicare, cele două fiind interconectate și reciproce tocmai prin naturalețea 

lor. Revizuirea unor definiții ale culturii în literatura de management și sublinierea diferențelor 

culturale ce stau în calea unei conlucrări eficiente au surprins legătura dintre comunicarea 

interculturală și cea interindividuală. În plus, se rețin câteva puncte-cheie, care definesc și evocă 

cultura și comunicarea ca două concepte de bază pentru succesul, performanța și competitivitatea 

întreprinderilor multi- și transnaționale.  

Un aspect important al acestui capitol l-a reprezentat comunicarea, care lasă loc 

discuțiilor cu privire la direcția acestei interconectări. În perspectiva „macro” (la nivel național), 

cultura este privită ca fiind dată, împărtășită și influențează toate aspectele vieții noastre, inclusiv 

comunicarea. În contrast, perspectiva „micro” se referă la cultură ca fiind un produs al 

experiențelor individuale obținute în cadrul proceselor de socializare. Din moment ce suntem 

predestinați conviviului și comunicarea este o parte indispensabilă a proceselor de socializare, 

comunicarea influențează cultura, și nu invers. Această este viziunea care servește drept 

fundament pentru cercetarea doctorală întreprinsă.  
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În căutarea unui dialog cu mediul de afaceri global, problema diversității culturale 

coboară din comorile științifice de care dispunem în miezul aprins al confruntărilor actuale. 

Problema în sine a atras atenţia şi a făcut obiectul cercetării unor remarcabili oameni de ştiinţă - 

filozofi, economişti, sociologi, psihologi, politologi etc. – şi asupra opiniilor lor m-am aplecat cu  

respectul şi consideraţia cuvenite, chiar dacă unele dintre ele au fost formulate înainte de actualul 

context al globalizării. O trecere în revistă a definițiilor și abordărilor diversității culturale 

parcurgând literatura de specialitate a furnizat informații utile pentru autor asigurând dezvoltarea 

unei definiții proprii, prin care va fi înțeleasă diversitatea în contextul studiului doctoral.  

Totodată, au fost subliniate avantajele și dezavantajele diversității culturale în 

organizațiile internaționale, precum și abordările diferite cu privire la gestionarea eficientă a sa 

din perspectivă managerială. Imaginea ideală, lucrativă, a unei multinaţionale cu manageri 

competenţi care să gestioneze în mod eficient forţa de muncă diversificată din punct de vedere 

cultural a fost descrisă prin prisma sinergiei culturale. Sinergia culturală apare ca un mariaj 

fericit, unde învăţăm unii de la alţii şi de unde debutează amestecarea diferenţelor şi 

asemănărilor culturale ale indivizilor, cu scopul de a stimula colaborarea dintre angajaţi şi de a 

crea programe, politici şi strategii instituţionale comune pentru realizarea obiectivelor 

organizaţionale propuse.   

Numai că, omul real, cetățeanul tip al vremii, depinde de el însuşi, de capacitatea sa de 

adaptare, de dorinţa sa de-a accepta diferenţele culturale şi abia mai apoi de competenţele unui 

manager educat, culturalizat şi familiarizat cu diferenţele culturale din interiorul 

echipei/companiei pe care o conduce. Luptându-se cu el însuşi, cetățeanul tip al vremii trebuie să 

facă faţă insidiosului duşman numit stres. Va reuşi?! Trebuie să reuşească, altfel experienţa sa 

interculturală va da greş și prețul va fi considerabil. Şi nu numai el ar fi pierzătorul, ci chiar şi 

organizația în cadrul căreia, în caz de divergenţe, s-ar înregistra oareşce minusuri, ca 

productivitate. Lupta cu stresul, cu neadaptarea, este, aşadar, un scop comun. Este nevoie, deci, 

de competenţe şi abilităţi de comunicare interculturală, o provocare continuă pentru toate 

întreprinderile internaționale. 

Revizuirea și clarificarea conceptului de comunicare interculturală reprezintă un prim 

obiectiv al capitolului al treilea intitulat „Comunicarea interculturală – o nouă paradigmă de 

gândire pentru managementul organizației moderne.” Partea interesantă a tezei de doctorat 

începe cu acest capitol care, în același timp cu subiectul provocator al comunicării interculturale, 
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aduce în atenția cititorului un mănunchi de surse de cunoaștere care pledează pentru realitatea  și 

relevanța fenomenului. Numeroasele definiții conferite comunicării interculturale (niciuna 

apreciată ca fiind pe deplin satisfăcătoare) și revizuirea rolului elementelor sale au relevat câteva 

aspecte care sunt considerate relevante pentru această cercetare doctorală. Astfel, comunicarea 

interculturală:  

 este comunicarea dintre indivizii ce aparțin unor grupuri culturale sau sociale diferite; 

 apare atât din proprie inițiativă, cât și fără voie; 

 se referă la interacțiunile dintre indivizi într-un sens mai larg, adică includ nu numai 

actul comunicativ în sine, ci și comportamentul vizibil, limbaj corporal și paraverbal 

(mimică, gesturi, postură, intonație) al indivizilor;   

 subliniază aspectul decisiv al relației dintre indivizi în procesul de comunicare.  

Am acordat acestui subiect, comunicarea interculturală ca disciplină ştiinţifică, un spaţiu 

amplu şi am insistat asupra contribuţiei sale în contextul globalizării și a impactului său la nivel 

organizațional. Am îmbrăţişat cu precădere opinia potrivit căreia comunicarea interculturală este 

un domeniu care explorează, teoretizează, cataloghează şi clasifică diferitele aspecte ale 

comunicării, culturii şi comportamentului individual sau de grup în diversele situaţii pe care le 

presupune viaţa într-o organizație internaţională.  

Poziţionarea mea a fost dictată de aspectele concrete prezentate în ultimele capitole ale 

cercetării doctorale. Dar, până să abordez acele ultime capitole, am mai insistat şi asupra 

posibilelor provocări inerente comunicării interculturale în cadrul organizațiilor. Una dintre ele, 

cea mai importantă, vine de la etnocentrismul „ascuns”, neafişat în mod public, ceea ce îl face 

foarte greu de sesizat. Oricât ar fi de ascuns şi protejat, acest etnocentrism există în mintea 

indivizilor şi, obiectiv vorbind, el este rezonabil. Toată lumea este etnocentristă într-o oarecare 

măsură şi capcana pe care o întinde această provocare poate fi depăşită printr-o comunicare 

interculturală profundă, sinceră, acceptând ideea că diferenţele şi asemnănările ne definesc şi ne 

completează în uriaşul vacarm al globalizării sau mondialismului. De asemenea, se sugerează că 

gestionarea acestor provocări apărute în cadrul contactului intercultural din organizații depinde 

în mare măsură de rafinamentul unui individ, abilităţile, cunoştinţele şi atitudinea sa. Cu alte 

cuvinte, în cadrul dialogului şi al întâlnirii dintre indivizi sau grupuri ce aparţin unor culturi 

diferite în lumea muncii, imperios necesară este blândeţea inimii pentru a înţelege de ce şi cum 

valorile socio-culturale, normele culturale şi credinţele, stereotipurile ostile, predispoziţiile şi 
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prejudecăţile ultrasubtile, precum şi comportamentul verbal şi non-verbal, împreună cu alţi 

factori externi de mediu, contribuie în mod favorabil sau nefavorabil la interpretarea unui 

eveniment-situaţie de comunicare interculturală. În caz contrar, prețul pe care îl avem de plătit 

este stresul, regăsit pe parcursul lucrării de doctorat sub denumirea de „stres ocupațional 

multicultural.” Stresul ocupațional multicultural este ilustrat ca un produs al mediului cultural 

organizațional și apare în orice situație în care credințe și valori diferite intră în contact: în 

situațiile în care femeile lucrează alături de bărbați, în organizațiile care angajează o forță de 

muncă diversă din punct de vedere cultural, ca simplu vizitator ocazional etc. Stresul timpului, 

stresul rolurilor de gen, stresul carierei și stresul interpersonal sunt exemple comune ale stresului 

ocupațional multicultural. Absența unui astfel de stres în mediul de lucru multicultural și 

globalizat nu este ușor de realizat mai ales când comunicarea interculturală, prin însăși 

definiția sa, implică o diferență.  

În literatura de specialitate din domeniul comunicării interculturale, majoritatea studiilor 

existente, mai ales străine, fie investighează caracteristicile naționale ale culturii bazate pe valori 

și dimensiuni selectate, fie evaluează impactul acestora asupra diferitelor aspecte ale afacerilor 

internaționale, oferind sugestii pentru a se evita conflictele culturale sau pentru a se adapta la 

specificitatea culturală a noului mediu de afaceri. Rolul aspectelor interactive ale comunicării a 

fost, de obicei, trecut cu vederea sau puțin abordat și, prin urmare, studiile care se concentrează 

asupra procesului de interacțiune interpersonală sunt rare în cercetarea comunicării 

interculturale din domeniul afacerilor. Pe măsură ce realitatea curentă a organizațiilor 

(internaționalizarea activității organizaționale) se supune unor reguli și actori noi, capacitatea de 

a comunica a câștigat o importanță deosebită. Astfel, abordarea la nivel micro a cercetării 

interculturale, care subliniază înțelegerea interacțiunilor dintre indivizi cu tezaur cultural diferit , 

a fost recunoscută recent.  

În plus, majoritatea studiilor interculturale se concentrează asupra comunicării dintre 

reprezentanții culturilor occidentale (SUA, Marea Britanie, Germania și Franța) și orientale 

(Japonia, China și Hong Kong). Nu numai că majoritatea studiilor din domeniu sunt realizate cu 

precădere în cele două contexte, dar și majoritatea instrumentelor au fost proiectate de 

cercetătorii americani (Gudykunst, 2005; Kim, 2001). Așadar, este importantă studierea unor 

culturi din diferite părți ale lumii (există, de exemplu puține studii realizate în contextul țărilor 
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din Orientul Mijlociu sau Europa Centrală și de Sud-Est) și, prin urmare, este necesară 

adaptarea sau modificarea instrumentelor de măsură și a scalelor actuale. 

În teza de față tabloul se lărgește pentru a cuprinde răspunsul la întrebarea: 

„Comunicarea interculturală este un remediu sau cauză a stresului în organizații pe fondul 

globalizării?” Această dilemă va fi alocată ultimelor două capitole practice încercând a oferi o 

explicație cu ajutorul tehnicilor de culegere a informațiilor dictate de modul în care autorul „a 

privit” investigarea problematicii alese.  

Pentru conturarea unei imagini mai clare asupra influențelor comunicării interculturale la 

nivel organizațional am utilizat atât metode calitative, cât și cantitative (mixul metodologic), 

prin urmare există în principal două surse de date colectate pentru acest studiu doctoral: date 

colectate prin interviuri semi-structurate, de tip deschis-închis și față în față și date colectate 

prin chestionare cu întrebări închise. Aceste două abordări ale metodelor de cercetare nu au 

fost considerate doar tipuri de date esențial diferite, ci și paradigme esențial diferite în ceea ce 

privește interpretarea datelor și metodologia cercetării. În timp ce cercetarea cantitativă 

(cunoscută și ca abordare pozitivistă) poate oferi un nivel ridicat de precizie în măsurarea datelor 

prin puterea statistică, cercetarea calitativă (cunoscută și ca abordare interpretativă) poate furniza 

o profunzime mai mare a informațiilor despre natura proceselor de comunicare într-un anumit 

cadru de cercetare, în cazul nostru multicultural. Cu alte cuvinte, cantitativul este orientat spre 

rezultate, în timp ce calitativul este orientat spre proces. 

Așadar, cel de-al patrulea capitolul - „Cercetare privind comunicarea interculturală și 

stresul ocupaţional. Studiu de caz în organizațiile medicale din E.A.U. ce integrează imigranți” - 

a avut ca obiectiv principal examinarea stimulilor (barierele de comunicare) cu potențial de 

generare a stresului ocupațional multicultural al asistentelor medicale – șefe imigrante într-un 

spital privat din Dubai, Emiratele Arabe Unite.  

Cadrul teoretic ce îmbracă acest studiu calitativ este paradigma naturalistică, iar ca 

instrument a fost aleasă abordarea hermeneutică bazată pe fenomenologia dezvoltată de 

Heidegger. Interviul hermeneutic semi-structurat a fost considerat ca fiind nu doar un mijloc 

comun de a colecta informații în încercarea de a înțelege ființele umane, ci un mod puternic prin 

care cercetătorul și unitățile de cercetat (subiecții umani) construiesc sensuri împreună. 

Participanții la interviuri au fost informați despre scopul și procedura acestei cercetări. În plus, au 
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fost asigurați că datele vor fi păstrate în siguranță și fișierele audio vor fi distruse la sfârșitul 

studiului. 

Motivația alegerii regiunii cunoscute sub numele de Emiratele Arabe Unite (contextul 

cultural) nu este întâmplătoare și are la bază următoarele argumente:  

 regiunea a experimentat, de-a lungul anilor 1990, o schimbare social extraordinară, 

provocată de dinamica macro a procesului de pace din Orientul Mijlociu și migrația 

persoanelor strămutate de războiul civil, greutățile economice, dizidența politică, 

precum și încălcări ale drepturilor omului. Așadar, este un context privilegiat alcătuit 

din universuri culturale, entice și lingvistice diferite, în care se dezvoltă, se 

îmbogățește și se validează teoria comunicării interculturale; 

 există o interconectare politică, socială, culturală și economică în creștere între 

România și EAU; 

 majoritatea cercetărilor realizate cu privire la comunicarea interculturală în cele două 

țări amintite au subliniat rolul dimensiunilor culturale, din perspectiva macro, 

dimensiunile lui Hofstede rămânând cel mai adesea citate până în ziua de azi și, prin 

urmare, a fost neglijată perspectiva micro (care subliniază interacțiunile dintre 

indivizi);  

 în cele din urmă, experiența personală a autorului. Menționez că sunt un fost angajat 

al acestei unități iar cunoștintele mele anterioare asupra stresului ocupațional pot fi 

considerate ca fiind valoroase în economia acestei cercetări, ele potențând atât 

interpretarea datelor cât și validitatea acestui studiu. Mai mult, pentru a nu influența 

rezultatul cercetării, am încercat să evit a mă lăsa influențată orbește de tot ceea ce 

știam dinainte și de a să rămâne deschisă înțelesurilor desprinse din narațiunile 

persoanelor intervievate.  

Rezultatele cercetării, în urma datelor colectate în perioada octombrie – noiembrie 

2015, au sugerat că asistentele medicale-șefe imigrante au identificat stresul ocupațional drept 

un fenomen complex legat de patru teme esențiale, care afectează procesul de cooperare în 

cadrul organizației, toate considerate a fi bariere ale comunicării în mediul organizațional 

multicultural: factorii organizaționali, volumul sau cantitatea de muncă, relațiile interpersonale 

și Dubai, un loc de muncă stresant.  
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De vreme ce părerile intervievatelor converg către ideea potrivit căreia locul lor de 

muncă actual mult mai stresant și provocator decât cel de acasă, am considerat firesc și 

interesant a identifica comunicarea interculturală ca posibil agent stresor central, de natură 

psihologică, în viața organizațională, cu scopul de a oferi informații prețioase managerilor care, 

pe fondul globalizării, își desfășoară activitatea dincolo de granițele lor culturale. 

Prin urmare, în capitolul al cincilea al lucrării doctorale, intitulat „Cercetare privind 

influența comunicării interculturale asupra nivelului de stres la locul de muncă”, am optat 

pentru realizarea unui studiu cantitativ care a vizat ancheta pe bază de chestionar. Scopul 

studiului îl reprezintă evaluarea intensității și frecvenței barierelor de comunicare ca factor de 

stres al angajaţilor şi identificarea caracteristicilor demo-socio-culturale şi geografici care 

influențează stresul ocupațional multicultural în mod semnificativ. Corelativ cu scopul declarat 

s-au formulat obiectivele și ipotezele care au ghidat demersul investigativ.  

Ținând cont de particularitățile problematicii investigate în cercetarea noastră, sursele de 

stres datorate barierelor comunicării interculturale evidențiate de cercetarea calitativă din 

capitolul precedent au fost preluate ca evenimente/situații stresoare și au facilitat construirea 

chestionarului Multicultural Job Stres Questionnaire (MJSQ) după modelul instrumentului Job 

Stres Survey (JSS) dezvoltat în 1999 de către Spielberger și Vagg.  

Dezvoltarea și testarea unui nou chestionar au la bază convingerea autorului potrivit 

căreia condițiile de muncă actuale prezintă provocări diferite și/sau situații de muncă care 

favorizează disconfort psihologic (stres) mai degrabă specifice, decât generale. Prin urmare, 

elementele unui instrument, mai globalizat s-ar putea spune ca JSS, deși potrivit pentru grupuri 

profesionale ale căror cerințe ocupaționale sunt diferite, pot fi puțin izolate de experiențele 

personale trăite la locul de muncă intercultural de către membrii organizaților. Totodată, o mai 

mare atenție trebuie acordată percepției intensității și severității factorilor de stres, frecvenței 

întâlnirilor stresante și modului în care indivizii evaluează astfel de evenimente în timpul 

procesului de comunicare interculturală. La fel stau lucrurile și cu anumite aspecte care nu sunt 

legate de locul de muncă, de exemplu problemele de familie, starea civilă, depărtarea de 

țară/casă/oraș, lipsa suportului social/organizațional sau statutul de imigrant etc care pot, de 

asemenea, contribui în mod direct sau indirect la stresul ocupațional multicultural. Așadar, 

autorul consideră că astfel de factori ar trebui să fie studiați ca variabile de control și au fost 

adăugați în chestionarul demersului investigativ.  
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Chestionarul MJSQ conține 31 de întrebări închise, plasate în trei secțiuni (A, B și C) și 

este destinat unui public țintă (unitatea de sondaj) care lucrează în medii multiculturale în diferite 

domenii de activitate, pe continente diferite, în oraşe diferite. Atunci când răspund la itemii 

(eveniment/situație stresant/stresantă) chestionarului MJSQ, respondenții (femei şi bărbaţii) 

evaluează, pe o scară de tip Likert cu 9 trepte, mai întâi severitatea pe care o percep şi o atribuie 

fiecărui item individual înscris pe listă, prin compararea acestuia cu un item standard (definit 

prin instructaj ca fiind „Comunicare ineficientă cu colegii ca urmare a barierelor culturale” și 

indicând un nivel mediu de stres 5 pe scară). După evaluarea severităţii percepute a celor 31 de 

evenimente stresante, participanţii  vor indica cât de des, în ultimele 6 luni, s-au confruntat cu 

fiecare eveniment stresant înscris pe listă. 

Rezultatele cercetării, în urma datelor colectate în perioada decembrie 2015 – iunie 

2016, atât prin procedura de scriere pe suport de hârtie, cât şi pe platforma on-line Google 

Survey (administrare electronică), prelucrate și analizate statistic, au relevat următoarele 

concluzii: 

 instrumentul MJSQ are indicatori psihometrici buni care atestă valoarea sa în 

evaluarea problematicii alese, pe scurt instrumentul prezintă o structură factor stabilă, 

fiabilitate satisfăcătoare și validitate concurentă ridicată; 

 stresul la locul de muncă multicultural ca efect al barierelor de comunicare este 

asociat mai mult cu severitatea situațiilor/evenimentelor stresante decât cu frecvența 

acestora și stresează la fel de mult sau de puţin şi femeile şi bărbaţii; 

 „vârsta” este cea care influențează în mod semnificativ nivelul stresului ocupațional 

multicultural ca efect al barierelor de comunicare, și nu variabilele „genul” și 

„vechimea în muncă” în contextul multicultural studiat; 

 „vârsta” este asociată pozitiv și cu „trăirea unor sentimente negative față de 

organizație în egală măsură”;  

 „religia” este un factor de reglare al nivelului de stres perceput datorat barierelor de 

comunicare; 

 tot mai mulţi tineri (până în 39 de ani) sunt stresați datorită comunicării interculturale 

pe măsură ce locul de muncă devine tot mai eterogen; 

 intensitatea stresului general datorat, atât Lipsei de sprijin organizațional LS-X, cât şi 

Presiunii la locul de muncă JP-X, este influențată semnificativ din punct de vedere 
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statistic de apartenența la un grup profesional, cei mai stresați sunt liderul de echipă, 

specialist într-un domeniu specific (domeniul sănătății) și funcționarul; 

 există o tendință de discriminare de gen în leadership la nivelul organizațiilor, 

generată de dihotomia bărbat – femeie, privind „promovarea” subliniată de situațile 

de muncă stresante pentru liderii de echipă; 

 nivelul stresului datorat comunicării interculturale nu crește odată cu nivelul funcției 

deținute; 

 angajații cu studii liceale (mai puțin calificați) prezintă un nivel de stres mai ridicat 

datorat comunicării interculturale în comparație cu angajații cu studii superioare (de 

înaltă calificare); 

 barierele de comunicare cele mai comune, intense și care s-au dovedit a avea cea mai 

mare influență asupra vieții profesionale multiculturale a angajaților sunt: 7A-

Confruntarea cu situații de criză datorate comunicării precare, necorespunzătoare cu 

colegii diferiți cultural; 19A-Neconcordanţă între declaraţiile verbale şi 

comportamentul vizibil, limbaj corporal şi paraverbal (mimică, gesturi, postură, 

intonaţie) ale angajaţilor/conducerii; 6A-Absenţa recunoaşterii performanţelor 

individuale și 30A-Lipsa timpului sau înţelegerii pentru rezolvarea unor probleme 

personale (familie, casa, sănătate, relaxare etc), inclusiv celor specifice etniei, religiei,  

culturii; 

 sentimentul de a fi străin în „țara străinilor” poate fi minimalizat prin eliminarea 

barierelor lingvistice datorate în mare parte limbii de proveniență și implementării 

unor programe dedicate diversității care să vizeze îmbunătățirea vieții personalului; 

 ideea că percepția respondenților asupra prevenirii stresului este susținută de o 

ameliorare a stării de sănătate și diminuarea presiunii generate de înmulțirea familiei; 

 cercetarea a reflectat importanța contextului social, respectiv cultural asupra 

problematicii investigate; 

 cu toate că respondenții s-au adaptat diferitelor contexte, rezultatele studiului arată că 

un rol deosebit de important în cadrul organizației multiculturale îl joacă, fără doar şi 

poate, comunicarea interculturală, parte percepută a fi condiția stresantă centrală 

pentru lotul cercetării; 
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 în ceea ce privește evaluarea prezenței stresului global, rezultatele cercetării indică un 

nivel de stres datorat barierelor de comunicare interculturală moderat.  

La baza lucrării de doctorat stă o bogată documentare bibliografică (256 de titluri), din 

literatura de specialitate română și străină (în mare parte), dar și alte documente ale unor 

organizații recunoscute internațional (ONU, UNCTAD, OSHA, NIOSH, HSE, ILO, NHS, IDH, 

JCIA). Informațiile culese și prelucrate au fost sistematizate într-un număr total de 9 figuri și 76 

de tabele sugestive, corect construite. Studierea literaturii de specialitate a permis autorului să 

aprecieze preocupările oamenilor de știință și specialiștilor din domeniul comunicării 

interculturale. Pe durata pregătirii doctorale autorul a participat la manifestări naționale și 

internaționale concretizate în 11 lucrări științifice publicate în reviste internaționale cotate ISI și BDI 

care se regăsesc în lista bibliografică a tezei de doctorat.  

În continuare, va fi punctată importanța acestei cercetări doctorale prin evidențierea 

principalelor aspecte rezultate în urma studiului teoretic precum şi pe baza cercetărilor derulate 

sugerându-se impactul rezultatelor și contribuțiilor la cunoaștere. 

Contribuţii personale şi modalităţi de valorificare a rezultatelor cercetării privind 

influenţele comunicării interculturale la nivel organizaţional în contextul globalizării  

Din această perspectivă, pornind de la aspectele teoretice ale lucrării și obiectivele 

stabilite în cadrul programului de doctorat, pot fi menţionate următoarele contribuții personale: 

 prezentarea generală a evoluției dinamice a conceptelor de bază asociate comunicării 

interculturale în contextul globalizării: cultură și comunicare; 

 evidențierea celor trei abordări majore în cercetarea comunicării interculturale: 

paradigma funcționalistă, interpretativă și critică;  

 abordarea comunicării interculturale la nivel „micro-social”; 

 clarificarea rolului și a particularităților perechii conceptuale „cultură și comunicare” în 

cadrul organizaților;  

 identificarea de clustere prin regruparea țărilor cu punctaje asemănătoare în cadrul 

dimensiunilor culturile pentru a reduce riscul stereotipurilor și pentru a înțelege mai bine 

interacțiunile interculturale concrete într-un context cultural specific;  
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 abordarea practică a asocierii barierelor comunicării interculturale şi a stresului în alte 

spații geografice mai puţin studiate de cercetători (spre exemplu, România și Emiratele 

Arabe Unite);  

 încadrarea metodelor de cercetare a comunicării interculturale în binomul teoretic-

empiric; 

 explorarea impactului barierelor comunicării interculturale în cadrul organizaților prin 

efectuarea unui studiu calitativ de natură fenomenologică heideggeriană; 

 propunerea și utilizarea în cadrul anchetei a unui instrument mai specific organizațiilor 

multiculturale, chestionarul MJSQ, pentru a evita capcana „one-size-fits-all” („o mărime 

universal valabilă”);  

 examinarea severităţii şi frecvenţei stresului la locul de muncă multicultural din 

perspectiva comunicării interculturale. Stresul membrilor echipei multiculturale este un 

factor critic pentru asigurarea satisfacţiei personale şi realizarea performanţei, prin 

urmare studierea barierelor comunicării interculturale poate fi considerată centrală pentru 

înţelegerea dinamicii echipelor multiculturale. 

 examinarea unor variabile situaționale și a determinanţilor demografici, sociali, culturali 

şi geografici care pot influența percepția asupra stresului asociat barierelor comunicării 

interculturale; 

 evidențierea formării unei „subculturi de situație” care împărtășește un nou set de reguli 

de comunicare și comportament, permite resetări culturale în cadrul unor contexte 

interculturale specifice și exercită o influență profundă asupra stresul ocupațional 

multicultural; 

 evidențierea „subculturii de situație” ca fiind subiectivă și temporară: poate lua forma 

absorbției și a simbiozelor la suprafață, însă adevărata sa natură se caracterizează prin 

confruntarea continuă a celor două culturi (cercetările au demonstrat empiric că există o 

tendință spre ajustare sau toleranță a comportamentului partenerului dar se referă numai la partea 

vizibilă a interacțiunii, partea invizibilă - interpretarea și evaluarea - respectă „standardele” 

propriilor scenarii culturale); 

 evidențierea faptului că în spatele oricărei experiențe interculturale stă o continuă 

învățare comunicațională; 
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 propunerea unor recomandări privind abordarea acestor obstacole pentru a încuraja soluții 

în beneficiul angajaților, echipelor și organizațiilor globale în ansamblu cu precizarea că 

acestea pot fi „consumate” oriunde în lume, „asemănător unui hamburger de la 

McDonald's”;  

  propunerea unui instrument de management al resurselor umane denumit IMRUM care 

poate fi folosit ca un cadru universal pentru managerul de departament/team leader. 

 În cele din urmă, prezenta teză de doctorat nu numai că a oferit o serie de concluzii 

practice utile pentru viața de zi cu zi a indivizilor, lumea academică și de afaceri, dar a ajutat și la 

satisfacerea curiozității autorului cu privire la decalajele dintre valori și realități. În plus, 

programul SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) folosit pentru analiza datele 

obținute din chestionare a oferit cercetătorului posibilitatea de a învăța tehnici statistice diferite 

pentru utilizări ulterioare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


