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Abstract. The task of influencing the connections and interdependencies 
from organization in order to accomplish certain objectives. People are 
influeneed since they represent the matter the organizations consist of. The 
influencing oh the perceptions, convinctions and attitudes represents the most 
efficient instrument of changing and dynamizing of the life of organization. 

 
          Întreaga lucrare de faţă se bazează pe o înţelegere a managementului, 
redată aici schematizat, ca proces de influenţare a interacţiunilor şi 
interdependenţelor, care configurează un context organizat, în vederea realizării 
unor obiective determinate. Această definiţie sumară a managementului trimite la 
următoarele noţiuni esenţiale: context organizat sau sistem, influenţă sau 
modelare, obiectiv sau finalitate. Cu alte cuvinte, managementul generează 
interacţiunile necesare pentru a obţine rezultatele necesare. Acestă precizare 
realizează conexiunea între ideea de sistem şi ideea de eficienţă, respectiv 
demersul praxiologic. Caracterul temporal al proceselor care susţin funcţionarea 
sistemelor, în alţi termeni natura lor mai mult sau mai puţin dinamică, mai mult 
sau mai puţin orientată spre viitor, face legătura cu abordarea prospectivă.           
          Toate modalităţile generice de influenţare reprezintă, de fapt, forme de 
comunicare. Orice gest, act, decizie sau cuvânt al managerilor este o tentativă de 
influenţare a celorlalţi membri ai organizaţiei. Aceste elemente ale conduitei 
manageriale, manipulând situaţia de comunicare din care fac parte în mod 
necesar, o reorganizează pentru a genera semnificaţii ce servesc intenţiile 
actorului care le emite. 
          Exercitarea influenţei este posibilă şi prin apelarea la emoţii sau prin 
manipularea motivaţiilor şi intereselor, însă recurgerea la cauzele interne ale 
comportamentului, cum ar fi reprezentările şi atitudinile sau convingerile, este, de 
departe, mijlocul cel mai intens de influenţare. Alex Mucchielli susţine că "…a 
influenţa este sinonim cu a crea semnificaţii". În procesele de influenţare, 
comunicarea vizează să creeze semnificaţii în măsură să genereze sau nu 
comportamente conforme cu aceste semnificaţii. Omul face sau spune ceva 
tocmai pentru că acţiunea sau afirmaţia respectivă are un sens pentru el. 
          Structura situaţiei, a împrejurărilor, a circumstanţelor în care se desfăşoară 
comunicarea de influenţare are o importanţă aparte asupra modului în care se 
formează sensul comportamentelor membrilor organizaţiei. În mod cert, acest 
sens nu este determinat exclusiv de factori psihologici interni. Sensul 
(semnificaţia) este elaborat de elementele ce caracterizează situaţia în care se află. 
Cu alte cuvinte, sensul apare prin raportarea la un ansamblu ordonat de elemente. 
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Crearea sensului nu este posibilă decât într-un context, având o anumită unitate 
structurală: ceva dobândeşte sens doar în raport cu ceea ce îl înconjoară, mintea 
umană fiind cea care realizează relaţionarea care produce sensul. De cele mai 
multe ori, însă, sensul este produsul interferării mai multor contexte care se 
manifestă conjugat, dar pe care tiparele noastre intelectuale nu ne permit să le 
distingem separat, în individualitatea lor.  
          Vedem, în acest fel, că a înţelege sensul unui comportament organizaţional, 
care este obligatoriu o comunicare, echivalează cu a-l plasa în contextul 
organizaţional în care s-a produs. Pentru a schimba un comportamnt, 
managementul trebuie, în principiu, să schimbe sistemul - contextul 
organizaţional - în care acest comportament se manifestă. În noul context 
organizaţional, comportamentul considerat are o altă semnificaţie, pe care actorul 
ar putea să o aprecieze ca fiind irelevantă. În această ordine de idei, atitudinile de 
comunicare depind de sensul pe care ele îl dobândesc pentru actorii 
organizaţionali, în contextul general în care se desfăşoară. Comunicarea, inclusiv 
cea de comunicare, se raportează la sensul pe care ea îl capătă în contextul de 
referinţă al actorului organizaţional. Mai exact, sensul se configurează prin 
relaţionarea între comunicare şi situaţia în care are loc comunicarea. În alţi 
termeni, sensul este întotdeauna contextualizat. 
          Cum poate fi definit un context organizaţional de comunicare pentru 
influenţă? Un context organizaţional poate fi caracterizat cu ajutorul a doi 
parametri: primul este diversitatea obiectivelor şi sarcinilor, iar al doilea - gradul 
de interdependenţă (integrare) a elementelor organizaţiei. Însă această 
reprezentare este una globală, ea sugerând doar modalitatea generică de 
influenţare, care ar avea eficienţa cea mai mare. O privire mai nuanţată asupra 
contextului organizaţional global este posibilă prin decuparea lui în câteva 
contexte particulare: 

1) contextul spaţial, adică amplasarea şi organizarea locului, precum şi 
constrângerile acestuia resimţite de actorii organizaţionali; 

2) contextul fizic şi senzorial sau totalitatea elementelor fizice şi 
senzoriale percepute de diferite simţuri (văz, auz, miros, gust, pipăit); 

3) contextul temporal: referitor la acţiunile, comportamentele şi 
afirmaţiile ce au avut loc anterior; 

4) contextul poziţionărilor relative ale actorilor  alcătuit din poziţiile 
deţinute de actorii organizaţiei; 

5) contextul relaţional imediat ce rezultă din calitatea relaţiilor dintre 
actori şi din atmosfera de comunicare (ansamblul interacţional) 
existentă; 

6) contextul normativ format din valorile, convingerile şi regulile general 
acceptate în organizaţie, invocate sau construite prin intermediul 
schimburilor comunicaţionale; 

7) contextul identităţilor actorilor organizaţionali care se manifestă prin 
intenţiile, interesele şi mizele actorilor prezenţi. 
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          Cercetările intreprinse în cadrul Institutului Tavistock (Anglia) au 
demonstrat, încă din anii 1960, că organizaţiile sunt şi sisteme socio-tehnice. 
Ceea ce înseamnă că au două niveluri de structurare. Primul este reprezentat de 
subsistemul tehnic sau structura fizică a organizaţiei: echipamente, utilaje, 
instalaţii, amenajări, materiale, tehnologii, resurse financiare şi forţa de muncă. 
Cel de-al doilea nivel este subsistemul social sau structura simbolică, cuprinzând: 
misiunea şi obiectivele organizaţionale, normele etice, relaţiile formale şi 
informale, cultura organizaţională, mecanismele administrativ-organizatorice, 
politicile organizaţionale, etc. În aproximativ un secol de când există ca ştiinţă, 
managementul a reuşit să găsească soluţii eficiente de gestiune a subsistemului 
tehnic (structura fizică) al organizaţiei.          
          Comunicarea şi influenţarea se derulează în structura simbolică a 
organizaţiei, structură care vizează cu prioritate doar patru dintre contextele 
prezentate: contextul poziţionărilor, contextul relaţional, contextul normativ şi 
contextul identităţilor.  Atragem atenţia asupra faptului că toate aceste contexte 
particulare sunt prezente simultan. Sensul global produs de comunicarea pentru 
influenţare este rezultanta însumării semnificaţiilor generate de toate aceste 
contexte, organizate în reţea în cadrul structurii simbolice a organizaţiei.  
          De aceea, identificarea celui mai pertinent context particular de comunicare 
pentru diferiţi actori organizaţionali reprezintă o preocupare sistematică şi 
permanentă a managementului.  
          Modalităţile de realizare a influenţei nu sunt altceva decât consecinţele 
acţiunii comunicărilor asupra diferitelor contexte, care sunt întotdeauna, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, nişte contexte manipulabile. 
          Eficienţa influenţării, ca esenţă a activităţii manageriale, este dată de sensul 
final al comportamentelor actorilor organizaţionali, sens produs prin 
organizarea/aranjarea elementelor ce formează contextele. Rezultă că, a influenţa 
înseamnă a face să apară prin manipulări contextuale, un sens care se impune 
actorilor organizaţionali şi îi determină să se comporte în consecinţă. Modificarea 
semnificaţiilor este, în mod fundamental, o modificare a contextelor. Schimbând 
contextele, se schimbă sensul acţiunilor desfăşurate în interiorul  lor. 
          Nu numai, dar mai ales în organizaţii, actorii se angajează în acte şi decizii  
care prezintă un sens pentru ei. Este de importanţă capitală să se reţină că o 
comunicare nu se rezumă la simpla transmitere de informaţii, ci este, mai întâi de 
toate, o construcţie simbolică creatoare de semnificaţii. 
          A influenţa înseamnă a interveni, prin diferite tipuri de comunicare, asupra 
elementelor situaţiei de comunicare. Prin modificarea elementelor respective, se 
reorganizează situaţia şi, în consecinţă, semnificaţiile evenimentelor în curs de 
desfăşurare. Semnificaţia actelor şi cuvintelor actorilor participanţi la comunicare 
este elaborată de actorii care exercită influenţa, având ca referinţă elementele ce 
structurează contextul comunicaţional. Evoluţia poziţiilor actorilor, natura şi 
calitatea relaţiilor dintre ei, modificarea normelor şi asumarea identităţilor 
reprezintă principalii factori ce definesc contextul de comunicare prin 
manipularea cărora se produce influenţarea.  
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          Să rezumăm, acum, ideile expuse mai sus. Modalităţile principale de 
influenţare - puterea, cultura organizaţională, structurile şi sistemele de gestiune, 
leadership-ul - precum şi alte forme de influenţare (persuasiunea, tehnicile de 
manipulare, propaganda, publicitatea, etc.) sunt, în esenţă, forme de comunicare. 
Ele sunt comunicări pentru că emit semnale care modifică percepţiile membrilor 
organizaţiei, le suscită anumite semnificaţii şi, prin urmare, le orientează 
comportamentele în direcţia dorită de actorul care realizează influenţarea. 
          Această modificare a semnificaţiilor este obţinută prin rearanjarea 
contextelor particulare care alcătuiesc situaţia globală de comunicare. Schimbarea 
comportamentelor organizaţionale rezultă din transformarea contextelor 
poziţionale, relaţionale, normative şi identitare. Ţinta influenţării este, de fapt, 
structura simbolică a organizaţiei. Reorganizarea structurii simbolice dă naştere 
comportamentelor dorite de management. 
          Înţelesurile sau semnificaţiile unor evenimente sau lucruri se formează în 
urma percepţiilor pe care aceştia le au. Percepţiile generează reprezentări ale 
realităţilor interne şi externe ale organizaţiei. Aceste reprezentări nu sunt altceva 
decât imagini a ceea ce membrii organizaţiei cred că se întâmplă înăuntrul şi în 
jurul organizaţiei din care fac parte. Imaginile se formează prin receptarea unor 
informaţii şi se concretizează în atitudini şi opinii privind diferite aspecte 
relevante ale vieţii organizaţionale. 
          Din punct de vedere procesual, imaginea este rezultatul actului atitudinal-
volitiv: percepţie - evaluare - opinie - convingere - atitudine. În acord cu această 
optică, imaginea este produsul unor procese evaluative, desfăşurate în structurile 
psihice ale individului, orientate spre formularea unor opinii şi, ulterior, a unor 
convingeri. Percepţia este doar declanşatorul formării imaginii şi, prin implicaţie, 
a semnificaţiei. Conturarea definitivă a  imaginii este determinată de cunoaştere, 
estimări valorice, confruntarea argumentelor, structurarea opiniei ca verdict 
valoric iniţial şi cristalizarea unor convingeri ca verdict valoric stabil, etc.  
          Vedem că reprezentările şi, în consecinţă, imaginile sunt "aparate evolutive, 
grile de lectură a realităţii, situări în lumea valorilor şi interpretări proprii date 
acestei lumi".  
          Influenţarea individului nu este posibilă printr-un transfer de opinii sau 
convingeri, ci numai prin stimularea, declanşarea şi generarea lor în forul interior 
al individului prin intermediul argumentelor adecvate. Individul, sintetizând 
modele de reprezentare sau imagini ale realităţii, urmăreşte, cu ajutorul lor, să-i 
confere realităţii un anumit sens. Tocmai de aceea importanţa imaginilor este 
determinată de capacitatea lor de a declanşa şi orienta comportamente şi 
comunicări. 
          În esenţă, imaginile, iar apoi şi percepţiile sau înţelesurile care se formează 
pe baza lor, sunt nişte interpretări implicite, care se costituie, preponderent, de la 
sine şi rămân, în mare parte, neconştientizate, dar exprimate prin opinii, atitudini, 
convingeri, credinţe, mentalităţi sau diverse simboluri.  
          Bineînţeles, imaginile sunt date de structura şi orizontul câmpului 
informaţional în care se formează. Adevărate "produse informaţionale", imaginile 
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trebuie înţelese ca  "…ansambluri de criterii, reguli şi interpretări implicite, care 
se formează de-a lungul timpului de la sine, moştenite şi transmise prin tradiţie şi 
cultură, modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate şi asimilate 
de grup, în funcţie de context, în modalităţi ce nu pot fi total transparente pentru 
oamenii implicaţi." Imaginile pot fi de natură analitică şi simbolică. Imaginile 
analitice se bazează pe informaţii explicite, care pot fi codificate, formalizate şi 
procesate cu ajutorul unor proceduri raţionale. De exemplu, imaginile care rezultă 
din rapoartele financiare sau din nivelul de remunerare, etc. Imaginile simbolice 
se bazează pe informaţii implicite, de natură tacită, cu o puternică încărcătură 
emoţională şi sentimentală. De exemplu, stilul personal al managerilor sau 
percepţia calităţii relaţiilor dintre manageri şi personalul de execuţie,etc. 
          Construirea imaginilor are loc la interferenţa a două tipuri de mesaje: 

1) mesaje rezultate din funcţionarea organizaţiei; 
2) mesaje emise de structuri specializate (managementul). 

          Cele mai sugestive reprezentări ale membrilor organizaţiei - cu un impact 
puternic asupra comportamentelor lor - se referă la următoarele elemente ale 
organizaţiei: 

1) eficacitatea organizaţiei; 
2) gradul de pertinenţă a obiectivelor, strategiilor şi politicilor 

organizaţiei; 
3) competenţa managementului şi practicile manageriale; 
4) competenţele/abilităţile personalului; 
5) calitatea relaţiilor dintre manageri şi personal; 
6) calitatea atmosferei din organizaţie; 
7) orientarea sistemelor de remunerare/sancţiune; 
8) eficienţa modelelor de comunicare; 
9) implicarea în societate/relaţiile cu comunitatea; 
10)  perspectivele organizaţiei. 

          Despre toate aceste aspecte ale realităţii organizaţiei angajaţii îşi formează 
anumite păreri şi convingeri, care, la rândul lor, vor servi în calitate de repere 
cognitive în formarea comportamentelor organizaţionale. Modificând imaginile 
angajaţilor managerii por modifica comportamentele lor. 
           În această ordine de idei, managementul, ca proces de influenţare, 
înseamnă identificarea şi selectarea unor mesaje în măsură să asigure cristalizarea 
şi fixarea acelor imagini care vor putea orienta comportamentele membrilor 
organizaţiei în direcţia dorită de management.  
          Managementul prin mesajele adoptate, suscită în minţile membrilor 
organizaţiei imagini care le îndreaptă  comportamentul în muncă spre un anumit 
tip de rezultate. Modelul accentuează latura procesuală a influenţării.  
          Pentru a stabili ce fel de mesaje vor fi emise, managementul trebuie să 
analizeze procesul de influenţare în sens invers, pornind de la puncul final al 
acestuia - rezultatele dorite. Demersul se bazează pe răspunsurile succesive la 
întrebările: 



 216

1) Ce se înţelege prin eficienţa organizaţiei, grupului de muncă sau a 
individului? Cu alte cuvinte, ce tip şi nivel  al rezultatelor în muncă 
dorim să obţinem la nivel organizaţional-global, de grup şi individual? 

2) Ce comportamente pot asigura rezultatele dorite? Adică, cum trebuie să 
decidă şi să acţioneze membrii organizaţiei, diferite departamente sau 
servicii, ca şi organizaţia în ansamblul ei, pentru a putea ajunge la 
rezultatele necesare? Cum trebuie utilizate, pe fiecare dintre cele trei 
nivele, resursele organizaţionale? 

3) Ce imagini trebuie să aibă membrii organizaţiei asupra principalelor 
componente ale realităţii organizaţionale? Ce trebuie considerat, de 
către membrii organizaţiei, ca fiind "bun" sau "rău", "corect" sau 
"incorect", "permis" sau "interzis", "necesar" sau "inutil"? 

4) Pentru a suscita în minţile şi în sufletele angajaţilor imaginile necesare 
ce semnale trebuie emise de către management? Adică, ce anume 
argumente trebuie invocate pentru a dezvolta la membrii organizaţiei 
reprezentările, opiniile, atitudinile şi convingerile dorite?    
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