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 REZUMAT 

 

Scopul acestei cercetări doctorale este de a determina modul în care multiculturalismul 

influențează coeziunea și performanța echipelor din mediul organizaţional. Pentru atingerea 

scopului cercetării au fost stabilite mai multe obiective: determinarea factorilor culturali care 

permit observarea diferențelor culturale, determinarea influenței factorilor culturali asupra 

relațiilor interumane din cadrul echipelor de lucru, construirea unor modele de regresie pentru a 

determina modul în care multiculturalismul afectează coeziunea şi performanța grupurilor de 

muncă. 

Teza de față aduce în prim plan noul concept de "fond cultural individual", care este 

definit ca reprezentând "totalul experiențelor trăite de un individ pe toată durata vieții sale, care 

au avut un impact asupra programării sale mentale" și, de asemenea, demonstrează prin 

sociograme faptul că fondul cultural individual are un impact asupra structurilor grupului și a 

relațiilor interumane din cadrul echipelor de lucru. Mai mult decât atât, au fost construite trei 

modele de regresie liniare multifactoriale care au demonstrat că anumiți factori culturali 

influențează doar coeziunea, alții doar performanța, în timp ce alții influenţează atât coeziunea 

cât și performanța grupurilor de muncă. 
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