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Abstract
The aim of this article is to overview modern and contemporary theories of intercultural
communication and competence. Based on this endeavor we will provide a model to be
further used in the operationalization of the concept of interculturality.

Introducere
Scopul demersului nostru este investigarea dimensiunilor moderne şi
contemporane ale interculturalităţii pornind de la un set de universalii circumscrise
abordărilor de ordin etic şi emic. Abordarea emică presupune identificarea unor
paradigme culturale şi a acelor competenţe culturale prin intermediul cărora
interacţiunile interculturale să poată fi eficient gestionate prin anticiparea sau
rezolvarea problemelor inerente contactului nemediat dintre culturi diferite. În
completare, o abordare etică vizează variabilele universal valabile ale competenţei
de comunicare interculturală. Ca atare, în capitolul de faţă ne vom raporta la
perspectivele generale oferite de o serie de modele referitoare la dimensiunile şi
variabilele care descriu acest concept.
În urma trecerii în revistă a acestora ne vom concentra atenţia asupra a două
dimensiuni esenţiale pentru înţelegerea interculturalităţii: competenţa de
comunicare şi competenţa de comunicare interculturală. În momentul abordării
celei de-a doua dimensiuni vom încerca să propunem un model sumar de analiză a
interculturalităţii care să derive din întreaga perspectivă teoretică din cadrul acestui
articol.

26

1. Perspective teoretice generale asupra interculturalităţii
Studiile de specialitate definesc interculturalitatea drept capacitatea
oamenilor de a interrelaţiona în ciuda contextelor culturale diferite cărora le
aparţin, pe baza unui set de abilităţi de ordin cultural ce pot fi însuşite la nivel
individual 26 . Astfel, cei capabili să interacţioneze într-un context intercultural sunt
văzuţi drept (şi redau citatul în engleză pentru a nu pierde nimic din sensul
original): ,,Cosmopolitans without a Cosmopolis” 27 , respectiv oameni flexibili,
mobili, instruiţi, expuşi unor varii influenţe de ordin cultural şi capabili să se
integreze în orice ,,enclavă cosmopolită” fără însă a aparţine vreuneia.
Ca şi domeniu de studiu, interculturalitatea implică teoretizarea
interacţiunilor, relaţiilor şi comunicării interculturale (Smith et al 1998:56).
Această abordare se impune în mod pregnant ca disciplină academică după al
doilea Război Mondial prin lucrările lui E.T. Hall The Silent Language, The
Hidden Dimension, Beyond Culture. La început, conceptul îşi găseşte aplicativitate
în cursurile destinate membrilor din Corpul Păcii (Peace Corps), iar obiectivul de
bază al demersului intercultural din acea vreme îl reprezenta pregătirea de ordin
psihologic înainte de contactul cu alte culturi. Aceeaşi abordare a fost apoi extinsă
la stagiile de pregătire oferite oamenilor de afaceri, refugiaţilor, asistenţilor sociali,
studenţilor străini, sau profesorilor. De abia la începutul anilor ’90, abordarea
practică a conceptului va pune accentul pe dezvoltarea de abilităţi de comunicare
socio-lingvistică şi, inerent, pe aplicativitatea dimensiunilor interculturalităţii la
nivel formal în cadrul procesului instructiv-educativ.
Ţinând cont de faptul că cea mai potrivită definire a acestui concept se poate
face prin prisma conceptelor conexe vom încerca să ne concentrăm atenţia asupra a
câteva modele care propun o raportare prin intermediul unor sintagme precum:
cunoştinţe interculturale, înţelegere interculturală, sensibilitate intercultură,
competenţe interculturale, etc. Pornind de la acestea, vom delimita acele
dimensiuni şi variabile care sunt reprezentative pentru obiectivul acestui articol.
1.1. Tipuri de competenţă
Spitzberg şi Cupach 28 (1984) propun şapte tipuri de competenţe generice
necesare interacţiunii în contexte interculturale. Acestea sunt:
• competenţe fundamentale, cu referire la abilităţile cognitive individuale de
adaptare eficientă la medii noi astfel încât să se atingă obiectivele stabilite.
• competenţe sociale construite pe abilităţi specifice precum empatia,
asumarea de roluri, gestionarea eficientă a interacţiunilor şi a problemelor
cognitive complexe.
• competenţe ce ţin de interacţiunea interpersonală, respectiv abilităţile de
comunicare prin intermediul cărora pot fi atinse scopurile propuse. Deşi
acestea ţin în acelaşi timp şi de competenţele fundamentale şi de cele
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sociale, ele sunt tratate separat de către cercetători deoarece descriu felul
particular în care indivizii utilizează abilităţi specifice în vederea
interacţiunii adecvate într-un mediu dat.
• competenţe lingvistice cu referire strictă la capacitatea de a utiliza o limbă
conform normelor gramaticale.
• competenţe de comunicare care înglobează atât competenţa lingvistică, cât şi
capacitatea de utilizare a acesteia în mod adecvat în conformitate cu normele
socio-lingvistice şi pragmatice inerente.
• competenţe de interrelaţionare bazate pe toate celelalte competenţe, dar
cuprinzând şi abilitatea de a transgresa limitele implicate de acestea şi de a
interacţiona cu ceilalţi pe nivele diverse în funcţie de obiectivele urmărite.
Considerăm că este importantă amintirea (cel puţin la nivelul incursiunii
teoretice) a acestor competenţe deoarece, în urma parcurgerii şi altor modele de
interpretare a interculturalităţii vom putea stabili cu o mai mare precizie acele
dimensiuni relevante pentru ceea ce ne propunem.
1.2. Modelul Bennett (1993)
Scopul declarat al modelului Bennett 29 este de a contribui la dezvoltarea
,,sensibilităţii interculturale” definită de autor drept ,,acea reprezentare a realităţii
care permite acceptarea diferenţei şi subsumarea acesteia traseului de dezvoltare
personală”. Modalităţile cele mai potrivite de atingere a acestui deziderat ţin de un
proces de conştientizare a sinelui şi a culturii celuilalt, precum şi de intensificarea
relaţiilor interculturale.
Dezvoltarea sensibilităţii interculturale implică parcurgerea unor etape pe
care cercetătorul le denumeşte: etapa etnocentrismului şi etapa etnorelativsmului,
acestea la rândul lor implicând o serie de subetape.
Astfel, în faza etnocentrismului, individul confruntat cu o cultură diferită de
a sa trece prin negare, defensivă şi minimizare. În cazul negării, manifestările
vizibile ţin de strereotipizare şi de prejudecată, deci de o evaluare şi raportare
superficială la cultura celuilalt. Astfel, persoanele aflate în această etapă
favorizează accentuarea diferenţelor interculturale şi includerea acestora în
categorii extinse, lesne de vehiculat dar cu puţină relevanţă pentru sensibilitatea
interculturală sau, pur şi simplu, ignoră diferenţele. La nivel discursiv, celălalt va fi
întotdeauna străinul, imigrantul care poate fi ignorat sau dimpotrivă exploatat.
Negarea reprezintă o manifestare la nivel conştient, iar orice încercare de a
transformare a acestei atitudini în sensul unei mai mari deschideri faţă de
diversitate este întâmpinată cu ostilitate. Mecanismele specifice perioadei
defensive ţin de emiterea de judecăţi de valoare extrem de favorabile culturii
proprii şi puţin favorabile culturii cu care se intră în contact. În cele din urmă,
odată depăşită această fază, se ajunge la minimizarea diferenţelor printr-o
argumentaţie profund ,,umanistă” sau ,,religioasă” care identifică doar similitudini
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date de apartenenţa la specie (e.g. cu toţii suntem oameni) sau la un corpus de
valori spirituale comune (e.g. cu toţii suntem copiii lui Dumnezeu).
Toate aspectele mai sus menţionate sunt de altfel rezultatul modului de a
percepe centrul şi marginea. Ca atare, ele ţin în mod intrinsec de comunităţile în
care propria cultură este centru, punct de reper, în timp ce toate celelalte culturi cu
care se intră în contact sunt văzute ca marginale din punct de vedere al influenţei
acestora asupra nucelului dur al propriei identităţi culturale.
Spre deosebire de etnocentrism, etapa etnorelativismului ţine de
conştientizarea întrepătrunderii şi interrelaţionării între culturi dincolo de
diferenţele şi similitudinile vizibile şi, implicit, presupune perceperea lumii
înconjurătoare ca şi construct cultural relativ. Pentru a ajunge la sensibilitate
interculturală, etnorelativismul trebuie văzut la nivel de procesualitate şi impune
parcurgerea a trei etape distincte: acceptarea, adaptarea şi integrarea. Astfel,
acceptarea, ca etapa cea mai de jos a procesului, implică recunoaşterea şi tratarea
cu respect a diferenţelor de ordin valoric şi comportamental. Adaptarea face
referire la dezvoltarea unor abilităţi de ordin intercultural printre care empatia şi
capacitatea de internalizare a două sau mai multe paradigme culturale. Pasul cel
mai important către sensibilitatea de ordin intercultural îl constituie integrarea.
Aceasta, din perspectiva cercetătorului, implică redefinirea propriei identităţi prin
integrarea unor aspecte de ordin valoric sau comportamental din alte culturi şi
respingerea circumscrierii identitare într-o paradigmă culturală dată (,,evaluare
contextuală”). Pasul ultim în dobândirea sensibilităţii interculturale îl constituie
asumarea marginalităţii (,,constructive marginality”), respectiv refuzul asimilării
identitare de către centru.
1.3. Modelul Brislin-Yoshida (1994)
Modelul propus de Brislin şi colaboratorii săi 30 este intens utilizat în
programe şi cursuri de pregătire în vederea unei interacţiuni eficiente la nivel
intercultural, cu referire strictă însă la aspectele de ordin psihologic şi fără nici un
fel de implicaţii pentru nivelul lingvistic (care constituie în ceea ce ne priveşte o
latură importantă asupra căreia dorim să ne concentrăm).
Etapele constitutive ale cadrului sugerat de cercetători includ acţiuni ce
vizează:
• conştientizarea anumitor aspecte de ordin cultural
• constituirea unui set de cunoştinţe
• nivelul emoţional/atitudinal
• nivelul abilităţilor/comportamental.
În ceea ce priveşte conştientizarea anumitor aspecte de ordin cultural,
pregătirea în acest domeniu vizează de fapt identificarea valorilor care stau la baza
propriei culturi şi a altor culturi şi înţelegerea modului în care acestea influenţează
comportamentul. Tot în cadrul acestei etape, se urmăreşte conştientizarea celor
care parcurg un program de dezvoltare sau perfecţionare a competenţei
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interculturale privitor la o serie de diferenţe de ordin cultural insurmontabile şi care
trebuie acceptate ca atare.
Etapa a doua vizează constituirea unui set de cunoştinţe generale şi specifice
referitoare la o cultură diferită de cea a subiecţilor implicaţi în pregătire.
Cunoştinţele generale vizează aspecte referitoare la modalităţile cele mai adecvate
de gestionare a disonanţei cognitive, a eventualelor neînţelegeri, a diferenţelor
manifeste la nivel de opinie sau comportament. Informaţiile cu caracter specific
vizează aspecte legate de geografia, economia, istoria unei ţări, precum şi
cunoştinţe cu privire la ritualuri, ierarhie socială, raportarea la timp şi spaţiu.
Obiectivul de bază în momentul raportării la nivelul emoţional/atitudinal,
precum şi la cel al abilităţilor/comportamental îl constituie facilitarea autocontrolului prin activităţi centrate pe dezvoltarea unui set predeterminat de abilităţi
şi pe prescrierea comportamentelor celor mai adecvate în momentul interacţiunii
cu alte culturi. De obicei, aceste activităţi includ discuţii, jocuri de rol, simulări al
căror rol este conştientizarea mecanismelor valorice, atitudinale şi
comportamentale din spatele unor situaţii posibile de interacţiune interculturală.
Ca instrumente specifice de punere în aplicare a modelului, autorii utilizează
spre exemplu un tabel cuprinzând comportamente pe care americanii le pot adopta
în momentul contactului cu alte culturi, precum cea japoneză, germană, etc.
Critica adusă de specialişti 31 acestui model este generată tocmai de ideea de
asumare fără o analiză critică a unor recomandări referitoare la atitudini şi
comportamente considerate şi abordate ca normă în interacţiunea dintre culturi.
Acest dezavantaj este de altfel surprins şi de către specialiştii americani amintiţi în
capitolul introductiv.
Pe de altă parte însă, trebuie considerăm că modelul prezentat introduce un
aspect deosebit de important pentru referatul de faţă: demersul intercultural trebuie
să pornească mai întâi de la identificarea şi conştientizarea valorilor proprii înainte
de aducerea în discuţie a valorilor reprezentanţilor altor culturi.
1.4. Modelul Robinson (1988)
Acest model 32 avansează ideea de înţelegere interculturală, care ar trbui să
constituie obiectul oricărui efort de confruntare cu o altă cultură din perspectiva
achiziţiei de cunoştinţe. În acest sens, cercetătorul consideră că procesul de
învăţare despre o cultură străină nu trebuie văzut ca unul de adăugare de elemente
noi la elementele deja constitutive din punct de vedere identitar al unui individ.
Dimpotrivă, acesta trebuie să ia forma unei implicări profund subiective în urma
căreia să rezulte o sinteză omogenă între elementele culturii proprii aflate la nivel
de profunzime şi elementele celeilalte culturi înţelese prin prisma propriei culturi.
Ca atare, viziunea propusă de Robinson în ceea ce priveşte înţelegerea
interculturală este aceea a ,,versatilităţii culturale”, respectiv a diminuării
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diferenţelor dintre indivizi aparţinând unor culturi diferite prin accentuarea
aspectelor culturale universale.
Această perspectivă este una extrem de utilizată de către cei care abordează
problema interculturalităţii din punctul de vedere al identificării aspectelor de ordin
cultural sau lingvistic. În acest sens, două concepte intens vehiculate şi asociate
comunicării interculturale, aşa cum aceasta este postulată de Robinson, sunt cel de
empatie şi de consens.
Considerăm că raportându-ne la acest model, putem considera cultura una
dintre dimensiunile definitorii ale conceptului de interculturalitae. Prin urmare, o
vom aborda alături de aspectele culturale universale care constituie variabilele ei
constitutive în cadrul subcapitolului următor.
1.5. Modelul Kramsch (1993, 1998)
Acest model porneşte de la trei perspective referitoare la ceea ce înseamnă
comunicarea interculturală: critică, cu obiectivul principal de a-i înţelege pe
ceilalţi, pragmatică, orientată către utilizarea acelor principii de comunicare prin
care să te faci înţeles de ceilalţi; hermeneutică orientată către înţelegerea de sine.
(1993 a 183). Scopul final este apropiat de cel profesat de Robinson, respectiv
identificarea modalităţilor prin care se poate ajunge la înţelegere de ordin
intercultural. Diferenţa majoră dintre cele două modele constă în introducerea în
cel al lui Kramsch a conceptului de ,,limbaj discursiv”, respectiv de limbaj cu
ajutorul căruia ia naştere o a treia perspectivă (în afara celei oferite de cultura
proprie şi de cultura celuilalt) la nivel discursiv. Astfel, cercetătorul consideră că
dialogul, respectiv limbajul (ca şi construct socio-lingvistic) este cel care dă sensul
culturii. Prin urmare, pentru a atinge stadiul de înţelegere de ordin intercultural,
este nevoie de parcurgerea următorilor paşi:
1. reconstruirea contextului în care are loc producerea şi receptarea
mesajului în cadrul culturii străine
2. construirea alături de interlocutorul străin a unui context propriu de
receptare a mesajului (respectiv identificarea şi clarificarea unei
paradigme de înţelegere la nivelul culturii ţintă)
3. analiza felului în care cele două culturi (reprezentate de vorbitori) sunt
percepute în cadrul contextului de producere şi receptare a mesajului
4. încurajarea unui dialog al cărui obiectiv ultim să fie schimbarea.
Prin propunerea acestui model de înţelegere interculturală, Kramsch ajunge
să demitizeze conceptul de vorbitor nativ avansând ideea unui relativism inerent
care caracterizează o reprezentare culturală precum cea de vorbitor nativ. Acest
relativism este consecinţa faptului că, aşa cum argumentează cercetătoarea, nu se
poate vorbi de un standard universal al vorbitorului nativ (lucru de altfel observat
şi criticat şi de alţi cercetători precum Byram în ceea ce priveşte direcţionarea
eforturilor de învăţare a unei limbi străine în cadrul Uniunii Europene prin
intermediul Cadrului Comun de Referinţă de o aşa manieră încât diferenţele dintre
vorbitorul nenativ şi cel nativ să fie puţin dacă nu deloc vizibile). Astfel, pledoaria
lui Kramsch este în favoarea utilizării limbii ca mijloc şi nu ca scop pentru a
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interacţiona, explora, interpreta, descoperi sensuri multiple. Ca atare, atingerea
ultimei etape în sensul modificării percepţiilor şi cunoştinţelor participanţilor la
dialog este posibilă doar în condiţiile în care semnificarea de ordin cultural se
produce prin dialog şi hermeneutică.
Deşi modelul are aplicabilitate la nivel restrâns, respectiv în contexte bine
determinate de predare-învăţare la care participă indivizi de culturi diferite,
incidenţa sa la nivel social este una scăzută.
Trebuie însă să reţinem trei aspecte relevante pentru demersul nostru:
importanţa demonstrată a dialogului intercultural (chiar dacă cu efecte vizibile doar
la nivel de individ); importanţa înţelegerii propriei identităţi în vederea realizării
unui dialog intercultural adevărat; abordarea critică a modelului universal de
vorbitor nativ ca punct de referinţă în achiziţia şi utilizarea unei limbi străine în
context intercultural.
1.6. Modelul Byram (1997)
Un cadru conceptual construit pe cinci dimensiuni de bază care pot fi
utilizate ca parte a unui proces formal instructiv educativ care accentuează
dezvoltarea competenţei de comunicare interculturală este propus de Byram33 .
Aceste dimensiuni sunt denumite de cercetătorul mai sus amintit drept cunoştinţe
(savoirs) şi sunt clasificate în trei categorii:
• Cunoştinţe
• Abilităţi
• Atitudini
În ceea ce priveşte prima categorie, aceasta comportă o taxonomie care
cuprinde cunoştinţe (savoirs) de ordin general şi specific referitoare la sine şi la
ceilalţi, la cultura proprie şi la alte culturi, şi cunoştinţe de ordin interacţional la
nivel de individ şi de societate.
Referitor la primul tip de cunoştinţe, acestea sunt rezultatul socializării la
nivel formal şi informal cu efect direct asupra conturării noţiunii de identitate
socială, etnică, naţională, de rasă, etc. La nivel conştient, reflectarea respectivelor
cunoştinţe se face prin asumarea acelor caracteristici considerate emblematice
pentru grupul de apartenenţă (e.g. date şi fapte istorice, instituţii reprezentative,
valori religioase). Nivelul inconştient subsumează cunoştinţele care de cele mai
multe ori nu sunt supuse analizei directe, critice şi prin urmare, ies la suprafaţă
doar în momentul confruntării diferenţelor de apartenenţă la un grup sau
comunitate.
Dacă în privinţa cunoştinţelor identitare procesul de achiziţie este mai mult
sau mai puţin automat, cunoştinţele referitoare la conceptele şi procesele care
guvernează interacţiunea la nivel de individ sau la nivel de societate ţin de un
proces de achiziţie bine structurat. Din acest punct de vedere, cunoştinţele din
această categorie implică o conştientizare a proceselor care stau la baza contruirii
33

Byram, M.- Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Multilingual Matters Ltd., 1997,
pp.31-37
32

eului social şi a elementelor comune procesului de percepţie şi atribuire. Prin
urmare, pentru ca interacţiunea interculturală să fie una reuşită este nevoie nu
numai de acest tip de cunoştinţe, ci şi de abilităţi de interpretare şi relaţionare
(savoir comprendre) a informaţiei specifice culturii proprii cu felul în care aceeaşi
informaţie se regăseşte în alte culturi, precum şi de abilităţi de descoperire a
regulilor de interacţiune într-un context dat.
A doua componentă a cadrului conceptual stabilit de cercetător, abilităţile
implică trei categorii de bază: abilităţi de interpretare şi echivalare (savoir
comprendre); abilităţi puse în slujba descoperirii şi operaţionalizării de cunoştinţe
noi în condiţiile limitelor impuse de normele comunicării şi interacţiunii în timp
real, precum şi strategii metacognitive de învăţare (savoir apprendre/ savoir faire);
o abordare critică atât a propriei culturi, cât şi a altei culturi (savoir engager).
În ceea ce priveşte abilităţile de interpretare şi echivalare, acestea se bazează
pe un set anterior de cunoştinţe referitoare atât la cultura proprie, cât şi la cultura
cu care se intră în contact şi nu impun în mod necesar o interacţiune socială
directă. În acest caz, Byram consideră că savoir comprendre ţine de capacitatea
individuală de interpretare textuală (în sensul dat acestui termen de traductologie,
respectiv ca ,,activitate de discernere utilizată în selectarea contextelor, respectiv
recunoaşterea mesajului relativ univoc pe care l-a construit locutorul pe baza
polisemică a lexicului comun” 34 ) şi de echivalare semantică în ciuda evidentelor
conotaţii, lacunelor, disfunţionalităţilor semantice, a contradicţiilor şi a
problemelor de ordin conceptual şi lingvistic inerente contrapunerii discursurilor
din culturi diferite.
Comparativ cu abilităţile de interpretare şi echivalare, abilităţile puse în
slujba descoperirii şi operaţionalizării de cunoştinţe noi implică în mod evident
necesitatea formării unui bagaj de cunoştinţe care să poată fi utilizat nu numai în
interacţiunea directă cu un interlocutor de altă apartenenţă culturală, ci şi în
identificarea şi utilizarea adecvată a ,,cheilor” de accesare a unei alte societăţi şi a
aspectelor instituţionalizate a acesteia Astfel, această abilitate ţine de identificarea
unor paradigme de înţelegere şi semnificare a altei culturi prin prisma
comportamentelor specifice, a credinţelor, a valorilor de bază şi de utilizare a
acestora în conexiune cu paradigme deja existente. Ca atare, în acest caz, abilităţile
lingvistice nu joacă un rol atât de important precum capacitatea de a interacţiona
eficient în sensul gestionării eficiente atât a procesului perceptiv şi de atribuire
declanşat în mod automat în momentul contactului nemijlocit cu alte identităţi
sociale, cât şi a potenţialelor disfuncţionalităţi.
În afara aspectelor menţionate anterior, abilitatea de descoperire şi
operaţionalizare a cunoştinţelor noi alături de abilitatea de interpretare şi echivalare
comportă dezvoltarea unor strategii metacognitive de învăţare. Implicit,
dezvoltarea sau perfecţionarea acestora oferă un răspuns parţial 35 referitor la
mijloacele prin care se poate ajunge la implementarea realistă a programelor de
învăţare pe parcursul vieţii promovate mai ales la nivelul Uniunii Europene. În
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plus, acelaşi cercetător consideră că atât savoir comprendre, cât şi savoir apprendre
definesc şi diferenţiază în acelaşi timp o persoană cu abilităţi interculturale
(intercultural speaker) de o persoană obişnuită care face uz de abilităţile dezvoltate
prin contactul doar cu propria cultură (native speaker) 36 . Considerăm că aceste
aspecte au o importanţă deosebită pentru cercetarea viitoare pe care ne propunem
să o întreprindem în direcţia identificării de modele de dezvoltare şi evaluare a
competenţelor interculturale în cazul militarilor români dislocaţi în teatre de
operaţii cu componenţă multinaţională. Acest lucru va fi posibil printr-o privire
contrastiv comparativă asupra felului în care componentele modelelor clasice
referitoare la competenţa de comunicare interculturală sunt sau pot fi translatate la
nivel de obiective instructiv educative utilizate în stagiile de pregătire înainte de
implicarea trupelor româneşti în misiuni internaţionale.
După cum s-a putut observa în momentul amintirii taxonomiei abilităţilor
stabilite de Byram, savoir comprendre este utilizată în variaţie liberă (cel puţin în
modelul iniţial din 1997 stabilit de cercetător) cu cel de savoir faire. Conform însă
explicaţiei oferite de alţi autori referitor la savoir faire, respectiv ca ,,abilitatea de
interacţiune eficientă din punct de vedere intercultural prin abordarea unui
comportament caracterizat de deferenţă şi deschidere către colaborare faţă de
identităţi culturale diferite de cea proprie” 37 o putem interpreta pe aceasta nu ca pe
un termen echivalent pentru savoir comprendre, ci ca rezultat direct şi implicit al
unei asemenea abilităţi. Acest lucru îşi găseşte însă abordarea în modelul Byram
prin introducerea lui savoir s’engager, care, din punctul nostru de vedere este o
doar o reluare, de ordin distinct, a lui savoir faire. Acest lucru este demonstrat atât
de absenţa oricărei explicaţii referitoare la ce comportă abilitatea de abordare
critică atât a propriei culturi, cât şi a altei culturi (savoir s’engager), cât şi de faptul
că în lucrări ulterioare care preiau acest model 38 această abilitate este văzută ca
intrinsec legată de atitudinile de auto- relativizare şi de valorizare a celuilalt (savoir
etre).
Astfel, atitudinile de auto- relativizare şi de valorizare a celuilalt (savoir etre)
sunt văzute drept ,,capacitatea şi disponibilitatea de a renunţa la atitudinile şi
percepţiile etnocentrice şi de a interrelaţiona în condiţiile unor condiţionări
culturale diferite ale interlocutorilor”(1997:54).
Cercetătorul consideră că atitudinile condiţionează succesul interacţiunilor
interculturale. Ca atare, acestea trebuie să depăşească limitele stereotipurilor şi
prejudecăţilor culturale şi să se înscrie într-o grilă de citire şi interpretare a
acţiunilor celuilalt, a străinului prin prisma curiozităţii, deschiderii către nou, a
suspendării propriilor credinţe referitoare la ceea ce conferă sens existenţei în
vederea reconstruirii identitare şi culturale prin norme şi reguli ce ţin de culturi
diferite de cea proprie. Acest demers poate fi unul dificil dacă interpretarea
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continuă să se sprijine pe un set de valori confirmate prin procesul de socializare şi
dacă se porneşte de la premisa conform căreia mai multe cunoştinţe referitoare la
celălalt generează o schimbare la nivel de atitudine. Din acest motiv, cea mai
adecvată modalitate de a adopta atitudini caracterizate de deschidere şi curiozitate
o reprezintă conştientizarea acelor valori care dau naştere propriilor atitudini şi
comportamente, precum şi a situaţiilor de ordin social care au confirmat validitatea
şi fezabilitatea respectivelor valori. În consecinţă, dimensiunea savoir etre a
competenţei de comunicare interculturală comportă în primul rând o atitudine
analitică şi reflexivă. Doar pornind de la aceasta, se poate ajunge la autorelativizare, la decentrarea propriilor credinţe, atitudini şi la reconstruirea centrului
prin valorizarea celuilalt.
În acest sens, Byram accentuează ideea că un proces formal de dezvoltare
competenţei de comunicare interculturală trebuie să se concentreze asupra
dezvoltării unei atitudini de conştientizare a propriilor valori culturale raportate la
valorile culturale ale altora şi nu asupra modificării scării valorice a
învăţăcelului. 39
Deşi modelul Byram nu face o distinţie conceptuală netă între abilităţi,
competenţe, atitudini, comportament, ceea ce se reflectă în confundarea utilizarea
în variaţie liberă a acestor termeni, considerăm că variabilelele propuse de
cercetător sunt mai mult decât relevante pentru ceea ce se înţelege prin competenţa
de comunicare interculturală.
În concluzie, pornind de la modelele de mai sus, vom încerca să
direcţionaăm discuţia teoretică către două dimensiuni fundamentale în înţelegerea
interculturalităţii, respectiv cultura şi competenţa de comunicare interculturală.
Acestora vom mai adăuga şi conceptul de competenţă de comunicare deoarece ar fi
complet nepotrivit să discutăm despre competenţa de comunicare interculturală
fără a înţelege în primul rând semnificaţia competenţei de comunicare.
2. Competenţa de comunicare
Definirea adecvată a competenţei de comunicare interculturală depinde de o
abordare corectă a conceptului de competenţă de comunicare. În sensul conexiunii
inextricabile între cele două tipuri de competenţe, Consiliul Europei (2001:9) oferă
o definiţie a competenţei de comunicare în sensul capacităţii individuale de a
interacţiona lingvistic, sociolingvistic şi pragmatic într-o limbă străină.
Cu toate acestea, aşa cum reiese din definiţiile conceptului de
interculturalitate şi după cum va deveni evident din discuţia asupra competenţei de
comunicare interculturală, aceasta din urmă şi implicit competenţa de comunicare
nu sunt circumscrise doar contextelor de utilizare a unei limbi străine. Dimpotrivă,
aspectele lingvistice, sociolingvistice şi pragmatice sunt relevante chiar şi în
contextul utilizării unei limbi recunoscute ca mijloc oficial de comunicare în
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situaţiile de socializare cu persoane ce se legitimează prin apartenenţa la diverse
culturi (cum sunt spre exemplu cele profesionale sau minoritare).
Ca atare, în cele ce urmează vom realiza o delimitare terminologică a
competenţei de comunicare pe baza conceptelor conexe de eficacitate
(effectiveness) şi adecvare contextuală (appropriateness) şi vom lua în calcul
principiile care guvernează comunicarea în general aşa cum acestea sunt descrise
de pragmatică.
În cele din urmă vom încerca să identificăm legătura dintre competenţa de
comunicare şi cunoaşterea unei limbi străine.
Conform cercetătorilor în domeniu (White, 1959;Weinstein, 1969;
Wiemann1977; Bochner & Kelly, 1974; Parks, 1985,1994) competenţa de
comunicare este definită de două variabile: eficacitatea şi adecvarea contextuală.
Eficacitatea reflectă capacitatea unui individ, dezvoltată ca urmare a
proceselor de socializare şi învăţare, de a ajunge la rezultatele dorite în urma
interacţiunii cu un mediu dat. Din acest punct de vedere, respectiva capacitate
depinde de abilitatea de a identifica care sunt rezultatele scontate, de a obţine
informaţii relevante referitoare la acestea, de a prezice reacţia celorlalţi şi de a
interrelaţiona cu aceştia în funcţie de condiţionările situaţiei de comunicare, de a
selecta şi utiliza strategiile de comunicare cele mai eficiente, în vederea atingerii
obiectivelor propuse şi de a varia strategiile de comunicare în funcţie de
diversitatea situaţiilor sociale 40 .
În ceea ce priveşte adecvarea contextuală, aceasta este definită atât de
capacitatea adecvării regulilor de comunicare şi comportamentale la contexte
diferite în vederea evitării situaţiilor care contravin normelor general acceptate, cât
şi de capacitatea de a îndeplini eficient funcţiile de comunicare ce ţin de controlul
situaţiei de comunicare, de modalităţile de exprimare a propriilor sentimente, de
modalităţile de informare, de ritualizare şi de percepţie.
Cu referire la adecvarea contextuală, considerăm că principiul general al
cooperării postulat de Grice 41 reprezintă cheia de înţelegere a conceptului de
competenţă de comunicare. Astfel, conform acestuia, orice de tip de comunicare
trebuie să ţină cont de normele situaţiei de comunicare, de rolul pe care fiecare
participant la o conversaţie trebuie să-l joace şi de scopul sau tema conversaţiei. De
aici un set de maxime important de ştiut şi de utilizat în discuţia asupra
competenţei de comunicare:
• maxima cantităţii (,,Spune atât cât este de spus: nici mai mult, nici mai
puţin”),
• maxima calităţii (,, Nu face afirmaţii false sau nefondate”),
• maxima relevanţei (,,Asigură-te că ceea ce spui este adecvat temei de
discuţie şi situaţiei de comunicare”),
• maxima modalităţii de transmitere a mesajului (,,Fii concis, la obiect prin
ceea ce spui”).
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Un ultim aspect pe care dorim să-l subliniem referitor la competenţa de
comunicare ţine de operaţionalizarea acestora în funcţie de limba vorbită. Astfel,
dacă variabilele şi maximele descrise mai sus oferă posibilitatea certă a
operaţionalizării conceptului în discuţie în cazul folosirii limbii materne, în ceea ce
priveşte utilizarea unei limbi străine operaţionalizarea ţine de cu totul alte variabile
pe care le vom descrie în continuare.
Canale şi Swain 42 consideră că o descriere adecvată a conceptului de
competenţă de comunicare ţine de înţelegerea a cinci dimensiuni distincte:
• competenţa gramaticală, cu referire la cunoştinţele de ordin lexical, sintactic,
semantic, fonologic, morfologic.
• competenţa sociolingvistică, respectiv capacitatea vorbitorului de a înţelege
şi interpreta semnificaţiile frazelor din perspectiva adecvării la factori
situaţionali şi contextuali care influenţează utilizarea limbii.
• competenţa strategică, care ţine de utilizarea adecvată a strategiilor de
comunicare verbală şi non-verbală, astfel încât vorbitorul să poată depăşi
problemele de comunicare sau să-şi poată susţine intenţiile într-o
conversaţie.
• competenţa discursivă, respectiv capacitatea vorbitorului de a conferi
coeyiune şi coerenţă semantică discursului său.
Un alt model care îşi propune descrierea competenţei de comunicare din
perpectiva învăţării unei limbi străine îi aparţine lui Bachman 43 . Componentele
identificate de acesta sunt următoarele:
• competenţa de organizare definită prin capacitatea vorbitorului de a formula
enunţuri corecte gramatical, de a diferenţia între enunţuri corecte şi incorecte
şi de a semnifica respectivele enunţuri (competenţă gramaticală), precum şi
prin capacitatea aceluiaşi vorbitor de a ordona respectivele enunţuri în texte
coerente (competenţă textuală) utilizând norme retorice şi discursive.
• competenţa pragmatică, respectiv capacitatea de transpunere a intenţiilor
vorbitorilor în enunţuri (competenţa ilocuţionară) şi aplicarea normelor
sociolingvistice de utilizare a limbii (competenţa soiolingvistică)
Deşi competenţa de comunicare este abordată şi în alte modele referitoare la
utilizarea unei limbi străine (Murcia, C.-1995; Alcon-2000; Foster/Cohen- 2000),
considerăm că variabilele identificate mai sus sunt mai mult decât suficiente în
extinderea discuţiei teoretice la felul în care acestea se regăsesc în conturarea
conceptului de competenţă de comunicare interculturală. Prin urmare, subcapitolul
următor propune identificarea dimensiunilor, variabilelor şi a parametrilor de
măsurare a respectivelor variabile pentru conceptul de competenţă de comunicare
interculturală. Menţionăm că în formularea unui cadru general de analiză (oarecum
provizoriu, ce-i drept, dacă e să ţinem cont de faptul că doar următorul referat va
contribui la completarea şi particularizarea lui) vom porni de la informaţiile deja
oferite de-a lungul acestui capitol.
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2.1. Competenţa de comunicare interculturală
Înainte de a aborda problema competenţei de comunicare interculturală, este
necesar să lămurim două concepte conexe: comunicarea interculturală şi
competenţa interculturală.
În ceea ce priveşte comunicarea interculturală, aceasta este văzută ca
,,interacţiunea interpersonală dintre membrii unor grupuri distincte din punct de
vedere al cunoştinţelor şi modalităţilor lingvistice de semnificare a realităţii” 44 .
Competenţa interculturală 45 ţine de înţelegerea atât a culturii subiective a
celuilalt, cât şi a celei proprii, respectiv de limba, tiparele comportamentale şi
valorile comun împărtăşite şi învăţate în cadrul unui grup. Contrastiv, cultura
obiectivă ţine de partea de ,,instituţionalizare” a culturii sub forma artefactelor
(sisteme economice, politice, artistice, lingvistice). Cunoaşterea şi socializarea prin
intermediul culturii obiective (a se vedea programele de învăţământ care pun
accentul pe acestea) nu oferă însă garanţia obţinerii competenţei interculturale.
Astfel, deşi poate exista un cumul de cunoştinţe referitoare la cultura (a se citi
cultură obiectivă) din care interlocutorul provine, acestea nu garantează capacitatea
de a interacţiona cu acea persoană.
Pornind de la aceste observaţii necesare, raportîndu-ne la informaţiile din
subcapitolele anterioare şi apelând la o parte din terminologia utilizată în Cadrul
European Comun de Referinţă (European Common Framework of Reference CEFR) vom contura un model de analiză a competenţei de comunicare
interculturală.
Mai întâi însă, trebuie să facem câteva remarci referitoare la rolul
documentului menţionat anterior în cadrul acestui referat.
Astfel, deşi suntem convinşi că informaţia este redundantă, Cadrul European
Comun de Referinţă (European Common Framework of Reference - CEFR)
reprezintă un instrument 46 elaborat la nivelul Uniunii Europene în vederea
promovării diversităţii lingvistice, transparenţei calificărilor, mobilităţii pieţei de
muncă şi învăţării continue, dar recunoscut dincolo de hotarele Europei drept un
criteriu de referinţă în definirea şi evaluarea nivelului de cunoaştere a unei limbi
străine.
În consecinţă, vom recurge în cele ce urmează la CEFR în vederea
identificării şi descrierii competenţelor şi abilităţilor de ordin intercultural şi
lingvistic necesare militarilor români implicaţi în diverse misiuni internaţionale în
vederea consolidării capacităţii acestora de a se opera în medii ale căror singure
coordonate sigure sunt volatilitatea, incertitudinea, complexitatea.
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Dorim însă să subliniem faptul că, în vederea delimitării parametrilor privind
competenţele şi abilităţile de ordin intercultural şi lingvistic necesare acestora,
Cadrul European Comun de Referinţă nu reprezintă decât un punct de plecare.
Această decizie este validată de locul secundar pe care aspectele de ordin
intercultural le ocupă în cadrul acestui document. Mai mult decât atât, aşa cum şi
titlul său lasă să se înţeleagă, scopul elaborării şi punerii în aplicare a unui
asemenea document este dat de necesitatea alinierii la o normă comună care, la o
analiză mai atentă a CEFR, este circumscrisă spaţiului cultural anglofon. Prin
urmare, deşi documentul îşi dovedeşte utilitatea din plin atunci când este vorba de
oferirea de instrumente de evaluare a nivelului de învăţare a unei limbi, acesta nu
mai are aceeaşi eficienţă dacă este discutat şi utilizat din perspectivă interculturală.
În consecinţă, deşi vom recurge la o parte din terminologia utilizată în
CEFR, scopul final al acestui subcapitol este conturarea pe cât posibil a
dimensiunilor definitorii ale competenţelor şi abilităţilor de ordin intercultural
asupra cărora posibilele demersuri instructiv educative trebuie să se concentreze în
vederea pregătirii de militari capabili să facă faţă caracteristicilor teatrelor de
război şi nu numai. Insistăm asupra acestui aspect deoarece CEFR îşi poate
justifica existenţa pe piaţa europeană de muncă sau pe acele pieţe unde modelul
anglofon de predare/însuşire a unei limbi predomină. Cu toate acestea, în condiţiile
specifice mediului politic, economic, cultural, religios specific ţărilor sau
enclavelor unde militarii români sunt dislocaţi trebuie avută în vedere dezvoltarea
acelor abilităţi soft prin care orice militar să poată face faţă provocărilor ridicate de
contactul cu alte culturi. face referire la identitatea de ordin cultural şi, implicit, la
atitudinile, valorile, cunoştinţele prin care individul îşi manifestă apartenenţa la o
anumită comunitate.
Ţinând cont de remarcile de mai sus, precum şi de faptul că stilul de
comunicare şi comportamentul pot fi influenţate de ,,culturalizarea” individului cu
ajutorul socializării sau al procesului de învăţare a unei limbi 47 considerăm că
putem vorbi de două categorii de competenţe de comunicare de tip intercultural:
competenţe de socializare şi competenţe plurilingvistice.
În ceea ce priveşte competenţele de socializare acestea pot fi împărţite în:
competenţe socio- culturale şi competenţe psiho-sociale, în timp ce competenţele
plurilingvistice comportă o taxonomie apropiată de cea din CEFR, respectiv
competenţe lingvistice, sociolingvistice şi pragmatice.
Un aspect deosebit de important în comunicarea de tip intercultural îl
constituie capacitatea ,,negocierii unui sens comun”48 . Din acest motiv, deşi tratate
separat în acest articol din motive de ordin metodologic, competenţele de mai sus
contribuie la semnificarea realităţii printr-o serie de parametri interculturali
specifici a căror pondere este dată de terenul lingvistic şi de caracteristicile
acestuia de ordin psiho-socio-cultural (şi aici vorbim de utilizarea unei lingua
franca precum engleza, sau de limba maternă a unuia dintre participanţi la
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interacţiune şi, implicit, de multitudinea de căi deschise negocierii sensului prin
însăşi alegerea limbii/limbilor de comunicare)
2.1.1. Competenţele de socializare: competenţele socio- culturale şi
competenţele psiho-sociale (savoir- etre)
Competenţele socio- culturale
Cunoaşterea normelor de ordin social, a riturilor, tabuurilor, convenţiilor ce
guvernează o comunitate de limbă, precum şi a rutinei zilnice, a modului de
stabilire şi menţinere a relaţiilor interpersonale din cultura ţintă comparativ cu
aspecte similare din cultura de origine ţine de competenţa de ordin socio-cultural
pe care orice militar dislocat în teatrele de operaţii trebuie să o aibă. Aspectul
intercultural intervine în momentul în care subiectul se dovedeşte capabil să
,,negocieze” de o manieră de tip ,,câştig-câştig” posibilele conflicte sau
neînţelegeri de ordin cultural. În consecinţă, se poate vorbi de însuşirea unor
competenţe de comunicare socio-culturală în condiţiile în care se conştientizează şi
se acţionează în direcţia recunoaşterii diversităţii sociale, culturale sau regionale.
Competenţele psiho-sociale (savoir- etre)
Unul dintre obiectivele fundamentale ale procesului instructiv- educativ,
indiferent de nivelul la care respectivul proces se desfăşoară, îl reprezintă
dezvoltarea competenţelor psiho-sociale. În cazul de faţă se poate discuta de
dobândirea sau de transformarea anumitor aspecte ale acestui tip de competenţă
prin intermediul învăţării uneia sau a mai multor limbi străine. Componentele sale
ţin de datele identitare ale individului exprimate ca atitudini, valori, credinţe,
cogniţii şi îşi pun amprenta asupra modalităţii de utilizare sau de învăţare a unei
limbi. Din acest punct de vedere, ele reprezintă un domeniu extrem de sensibil din
perspectivă interculturală deoarece pe baza lor se fundamentează percepţiile şi
relaţiile interpersonale. Prin urmare, alături de variabilele de ordin socio-cultural,
cele de ordin psiho-social pot determina succesul sau eşecul unei interacţiuni la
nivelul unor indivizi cu bagaje culturale în mod fundamental diferite.
2.1.2. Competenţele plurilingvistice
Spre deosebire de CEFR unde cea de-a doua categorie de competenţe de
comunicare face referire la cele de ordin lingvistic, demersul nostru încearcă să
susţină ideea conform căreia cunoaşterea mai multor limbi poate constitui garantul
unei capacităţi crescute de a adaptare şi integrare în comunităţi de limbă şi socioculturale variate. Astfel, cea de a doua categorie de competenţe pe care militarii
trebuie să şi-o însuşească o denumim drept categoria competenţelor
plurilingvistice. Acesteia îi aparţin cele trei subcategorii delimitate de CEFR,
respective competenţele lingvistice, sociolingvistice şi pragmatice, dar şi
competenţele metalingvistice necesare oricărui demers plurilingvistic.
Competenţele lingvistice desemnează de fapt structurile de bază
gramaticale, semantice, fonologice, ortografice şi ortoepice care sunt asimilate ca
elemente de facto şi, de multe ori, greşit interpretate ca fiind singurele valid
definitorii pentru interacţiunile de ordin intercultural. Ca atare, oricât de importante
sunt pentru cunoaşterea unei limbi, ele nu pot alcătui întregul lingvistic decât
40

alături de competenţele sociolingvistice prin intermediul cărora se marchează
relaţiile şi convenţiile de ordin social, apartenenţa la o regiune prin dialect şi accent
sau la o anumită comunitate prin registrul folosit. Acestora li se adaugă
competenţele de natură pragmatică, care la rândul lor sunt descrise prin
intermediul competenţelor discursive (i.e. organizarea, structurarea discursului
oral sau scris), al celor funcţionale (utilizate în realizarea comunicării) şi al celor
de construcţie (date de schemele de interacţiune şi tranzacţionale specifice unui
context dat).
Competenţele metalingivstice sunt, în viziunea noastră, o cerinţă de bază
pentru persoanele care cunosc şi utilizează în mod frecvent mai multe limbi în
afara celei materne. Astfel, capacitatea de a reflecta individual asupra trăsăturilor
socio-lingvistice, lingvistice şi pragmatice ale limbilor pe care o anumită persoană
le poate cunoaşte şi utiliza în mod simultan, de automonitorizare a
comportamentului verbal şi intenţional şi de amendare a acestuia în conformitate
cu cerinţele limbii utilizate considerăm că este reprezentativă pentru persoanele
multi/plurilingve. De asemenea, dezvoltarea acestei competenţe reprezintă un atuu
în menţinerea memoriei active, atât de esenţială de altfel în cazul vorbitorilor de
limbi străine. Deşi în referatul de faţă nu putem insista suficient de mult asupra
acestei idei, ne propunem ca demersurile din capitolul trei să abordăm acest subiect
în vederea lămuririi contribuţiei pe care competenţa metalingvistică o poate avea la
îmbunătăţirea abilităţilor de utilizare a uneia sau a mai multor limbi în condiţiile în
care vorbitorul este bilingv sau multi/plurilingv.
2.2. Parametri de măsurare a competenţei de comunicare interculturală
Identificarea şi descrierea competenţelor necesare comunicării interculturale
şi plurilingvistice nu este însă suficientă dacă nu este urmată de stabilirea unor
parametri de măsurare a acestora care să meargă dincolo de descrierea, de altfel
complexă şi pertinentă, a aspectelor strict lingvistice din CEFR. Pentru a realiza
acest deziderat vom porni de la prezentarea succintă a câtorva instrumente utilizate
în evaluarea dimensiunilor competenţelor de comunicare interculturală pe baza
cărora vom stabili acei parametri care credem că sunt relevanţi pentru obiectivul
acestui referat, respectiv delimitarea conceptuală şi identificarea posibilităţilor de
operaţionalizare a definiţiilor.
Astfel, aşa cum reiese din literatura de specialitate 49 ,competenţa de
comunicare interculturală reprezintă manifestarea capacităţii unui vorbitor de a-şi
utiliza în mod eficient abilităţile de ordin intercultural în atingerea propriilor
scopuri de interrelaţionare prin recurgerea la un comportament verbal şi non-verbal
adecvat contextului şi condiţiilor impuse de o situaţie de comunicare dată. În
general, cercetătorii 50 în domeniu sunt de comun acord asupra ideii că orice demers
de investigare a competenţei de comunicare interculturală vizează trei dimensiuni:
49

Spitzberg, B. H., & Cupach, W. R. (1984). Interpersonal communication competence (pp. 33-71). Beverly Hills,
CA: Sage.
50
Cui, G., & van den Berg, S. (1991). Testing the construct validity of intercultural effectiveness, International
Journal of Intercultural Relations, 15, pp. 227-241
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cognitivă, afectivă şi comportamentală. În cele ce urmează vom prezenta (sau vom
relua anumite informaţii deja oferite în capitolul unu) trei instrumente de măsurare
a acestei competenţe şi, pornind de la ele, vom încerca să identificăm acei
parametri care sunt relevanţi din punctul nostru de vedere.
Unul dintre primele instrumente utilizate în măsurarea competenţei de
comunicare interculturală (CCI) îi aparţine lui Ruben (1976) 51 şi este cunoscut
drept Evaluarea Comportamentului Intercultural (Behavioural Assessment).
Acesta descrie şapte dimensiuni ale conceptului de CCI după cum urmează:
• toleranţa la ambiguitate,
• managementul interacţiunilor,
• modalitaţi de arătare a respectului,
• orientarea către cunoaştere,
• gestionarea rolurilor impuse de comportamentul interrelaţional,
• proxemica şi
• empatia.
Un alt instrument, Inventarul de Dezvoltare Interculturală (Intercultural
Developmental Inventory 52 ), vizează déjà un anumit nivel de de dezvoltare a
sensibilităţii de ordin intercultural, sensibilitate definită drept ,, abilitatea de a
discrimina şi de a experimenta diferenţele cultural semnificative” (Hammer,
Bennett, & Wiseman, 2003:422). Deşi autorii consideră că sensibilitatea
interculturală este un indicator al CCI, din punctul nostru de vedere ea reprezintă
punctul final al demersurilor de construire a CCI şi nu aspectul intermediar care ne
interesează în prezent. Cu toate acestea, aşa cum acest parametru este definit, el
poate fi asimilat şi poate explica într-o oarecare măsură conceptul de competenţă
metalingvistică pe care l-am avansat, fără a-l dezvolta, în subcapitolul anterior.
Chestionarul personalităţii multiculturale (The Multicultural Personality
Questionnaire) 53 , deşi construit ca un instrument psihometric ce vizează mai
curând orientarea şi adaptabilitatea de ordin multicultural decât CCI este relevant
pentru noi deoarece aduce în atenţie parametri ce vin în completarea celor
enumeraţi în cazul descrierii primului instrument. Astfel, evaluarea se face pe cinci
dimensiuni, respectiv pe
• empatie culturală,
• stabilitate emoţională,
• deschidere către nou,
• flexibilitate şi
• iniţiativă socială.
În afara dimensiunilor CCI conturate de instrumentele mai sus amintite,
considerăm că mai există o serie de parametri care trebuie amintiţi şi luaţi în calcul
în momentul stabilirii ponderii pe care aceştia trebuie să o aibă în evaluarea
51
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competenţei de comunicare interculturală. Astfel, Clyne 54 (1981) identifică două
tipuri de parametri care intervin în identificarea şi explicarea diferenţelor culturale
la nivelul discursului scris, dar care se reflectă şi la nivelul discursului oral.
Conform respectivului cercetător, există pe de o parte parametri de interacţiune
socio-culturală precum armonia, evitarea incertitudinii, individualitatea şi asupra
cărora nu insistă (de altfel pe bună dreptate dacă e să ţinem cont de literatura în
acest domeniu ai cărei reprezentanţi de seamă sunt Hofstede şi Trompenaars) şi
parametri cultural discursivi precum orientarea către conţinut/formă 55 şi
linearitatea argumentării vs divagare 56 .
Pornind de la trecerea în revistă din acest subcapitol putem identifica o serie
de parametri specifici competenţelor ce definesc conceptul de competenţă de
comunicare interculturală. Aceştia sunt redaţi în Tabelul nr. 2 şi pot fi luaţi în
considerare în articolele şi cercetările următoare care vizează stabilirea ponderii pe
care trebuie să o aibă în dezvoltarea modelelor de perfecţionare a competenţelor
interculturale ale militarilor români. Trebuie să remarcăm totuşi că aceşti parametri
nu reprezintă o listă exhaustivă. Dimpotrivă, deşi validaţi în urma cercetărilor care
i-au consacrat drept indici de măsurare a variabilelor conceptului de competenţă de
comunicare, aceştia rămân deschişi discuţiei şi analizei.

Competenţa de
comunicare
interculturală

Concept

Dimensiuni
Variabile
Parametri
competenţe de competenţe
• Managementul
interacţiunilor
socializare
socio- culturale
(individualitate/colectivitate)
• modalitaţi
de
arătare
a
respectului (distanţa faţă de
putere)
• orientarea către cunoaştere
• proxemica
• empatia
competenţe
• toleranţa la ambiguitate (cultura
psiho-sociale
vinei-cultura ruşinii)

54

Clyne, M.- Inter-cultural communication at work: cultural values in discourse
Deşi ne putem aştepta ca în toate culturile să întâlnim un mixtum al celor două componente ale parametrului
formă-conţinut, în realitate este un fapt dovedit că unele culturi au o predilecţie faţă de formă, în timp ce altele sunt
mai înclinate să acorde importanţă conţinutului în defavoarea formei.
Spre exemplu, în cultura anglo saxonă regulile de construire a discursului se pot dovedi mai importante decât
conţinutul propriu zis. Astfel, devierile de la normele de construire a discursului pot împiedica receptorul în
evaluarea adecvată a conţinutului aceluiaşi discurs, cf. Clyne, Michael- Inter-cultural communication at work:
cultural values in discourse,p.187.
Pe de altă parte, culturile care pun accent pe conţinut în defavoarea formei sunt de cele mai multe ori caracterizate şi
de un sistem educaţional în care accentul cade pe elitele intelectuale şi implicit pe idealizarea intelectualului ca
deţinător al autorităţii şi cunoştinţelor(Galtung 1985). Un exemplu relevant în privinţa aceasta îl constituie cultura
germană (Nicholas 1983:213-14 şi Galtung 1985) în care simplificarea formei nu este în mod necesar percepută ca
marcă a unui stil academic.
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pentru tema discursului, aşa cum este cazul culturii anglo-saxone, caz în care excesul de cuvinte care conduce la
redundanţă este interzis din motive estetice şi cognitive. (Clyne 1981, 1987). Pe de altă parte, în anumite culturi de
origine asiatică sau arabă, divagarea este considerată marcă şi parametru de evaluare a discursului formal.
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• gestionarea rolurilor impuse de
comportamentul interrelaţional
(tipuri de tranzacţii acceptate şi
validate de codul psiho-sociocultural
al
individului
şi
comunităţii din care face parte)
A se vedea parametrii stabiliţi déjà
competenţe
competenţe
în Cadrul European de Referinţă
plurilingvistice lingvistice
asupra cărora nu vom insista
datorită recunoaşterii lor la nivel
internaţional drept parametri de
referinţă în evaluarea nivelului de
cunoaştere a unei limbi
Idem
pragmatice
sociolingvistice orientarea către conţinut/formă
linearitatea argumentării vs divagare
Sensibilitatea interculturală
competenţe
metalingvistice
Tabelul nr. 2. Competenţa de comunicare interculturală: dimensiuni,
variabile, parametri.
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