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Abstract: The aim of this article is to evaluate the quantitative relationship between 
social cognition, political values and political attitudes and behaviours. In practice, this 
study analyses two different samples from Germany (N=2030) and Romania (N=1503) 
and tests if there is a significant relationship between political cognition, values and 
political action. In this respect we can estimate that the Romanian political system is 
characterised by political apathy and alienation. All the quantitative results are 
representative for the statistical time series between 2010 and 2014. There is no 
statistical correlation between political cognition and political behaviour (r = 0.02, p = 
0.001). In contrast, in Germany we observe an educated citizen able to develop 
personal beliefs regarding the political sphere and, also, to participate, in different 
manners, in the political life. We can identify a medium positive correlation between 
political cognition and political behaviour (r = 0.552, p = 0.001). Also, we can underline 
the fact that political cognition in full democracies, like in Germany, is structured on 
several values such as: independence (r = 0.504), responsibility (r = 0.602), tolerance 
and respect for others (r = 0.536). In the Romanian case, political cognition is 
structured on residual values of the communist society: hard work (r = 0.541) and 
obedience (r = 0.466). For understanding this psychological process at the theoretical 
level, we presented two main perspectives about social and political cognition: a 
neuropsychological perspective derived from the Theory of Mind (ToM) and a 
perspective derived from “sharing reality”. 
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Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să ilustreze corelaţia statistică dintre cogniţia 
socială, valori politice, comportamente şi atitudini social-politice. La nivel empiric, 
studiul valorizează două seturi de date cantitative provenite din cadrul a două 
eşantioane statistice reprezentative din Germania (N=2030) şi România (N=1503). La 
acest nivel studiul îşi propune să evidenţieze relaţiile semnificative din punct de vedere 
statistic dintre cogniţie, valori şi comportamente politice. Pornind de la estimările 
empirice putem constata faptul că nota specifică sistemului politic românesc este dată 
de apatie şi alienare politică. Rezultatele cantitative sunt valabile pentru seria de date 
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statistice cuprinse în intervalul 2010-2014. În acest sens, putem sublinia faptul că nu 
există o corelaţie semnificativă între dimensiunea cogniţiilor politice şi modelele 
comportamentale (r = 0.02, p = 0.001). La polul opus se regăseşte sistemul politic 
german, unde asistăm la cristalizarea unui model de cetăţenie activă, capabilă să 
genereze atât credinţe şi reprezentări personale asupra politicii, cât şi un model activ de 
participare politică. În acest sens, sub aspectul estimărilor statistice putem observa o 
legătură de intensitate medie şi semn pozitiv între dimensiunea cognitivă şi cea 
comportamentală (r = 0.552, p = 0.001). Pornind de la modelul cantitativ construit pe 
parcursul studiului, putem sublinia faptul că în cazul democraţiilor mature, aşa cum este 
şi cazul Germaniei, dimensiunea cognitivă în plan politic a cetăţenilor are la bază 
următoarele variabile: independenţa (r = 0.504), responsabilitatea civică (r = 0.602), 
toleranţa şi respectul faţă de ceilalţi membrii ai comunităţii (r = 0.536). În cazul 
sistemului politic românesc, cogniţia politică este structurată pe valori reziduale ale 
societăţii comuniste precum munca fizică (r = 0.541) şi mecanismele asociate obedienţei 
sociale (r = 0.466). Pentru a putea înţelege cât mai eficient acest proces psihologic, 
studiul de faţă îşi propune să prezinte, la nivel teoretico-normativ, două perspective 
majore asupra cogniţiei sociale şi politice: perspectiva de sorginte neuropsihologică 
derivată din Teoria Minţii şi perspectiva sociologică rezultată din împărtăşirea aceloraşi 
experienţe în cadrul actului de socializare politică (“sharing reality”).   
Cuvinte cheie: comportament politic, cultură politică, psihologie politică, sofisticare 
politică, valori politice 

 

 

 

 

 

 


