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Schimbarea este unul dintre cele mai studiate si mai putin cunoscute aspecte ale societatii 

umane, in pofida numarului destul de mare al teoriilor despre schimbare. Motivele acestei situatii 

tin de structura intima atat a sociologiei cat si a obiectului sau de studiu. Datorita complexitatii 

extreme a realitatii, atentia si eforturile cercetatorilor s-au concentrat mai ales asupra perioadelor 

de stabilitate sociala, incercand analize orientate in functie de un singur aspect al socialului. 

Aceasta modalitate de abordare a sistemului sociale este bazata pe ratiuni logice: studierea unui 

singur aspect favorizeaza profunzimea si permite controlarea cazului studiat prin controlarea si 

izolarea variabilelor. Dar acest lucru, desi a dus la o cunoastere detaliata si profunda a societatii, 

nu poate oferi rezultate multumitoare in tratarea problemei schimbarii, care presupune 

variabilitatea si dezorganizarea sistemelor. 

Putem spune ca schimbarea sociala presupune trecerea brusca, foarte greu de anticipat 

dar tot mai posibil de provocat a unui sistem social de la ostare la alta. 

Orice sistem are o anumita structura, care il defineste si il sustine: aceasta structura 

reprezinta pe de o parte aparatul de sustinere static al sistemului, pe de alta cuprinde un set de 

reguli si norme, functii esentiale care ii asigura identitatea actionala. Toate sistemele si mai ales 

cele sociale au un anumit drag de flexibilitate care indica probabilitatea inovarii lor. Spre 

exemplu, flexibilitatea poate fi impusa de incertitudinea reusitei procesului de socializare, fapt 

care determina societatea sa ofere cadre destul de largi pentru a cuprinde un procent cat mai mare 

din rezultatele acestui process. In momentul in care flexibilitatea unui sistem este depasita de 

variatia evenimentelor are loc schimbarea sistemului insusi.   

Schimbarea sistemica de obicei se aplica unui sistem sau sub-sistem ca un intreg si nu 

partilor sale constituente. Spre exemplu, imbunatatirea sistemelor de sanatate sau asistenta 

sociale nu este posibil doar prin faptul ca angajatii sa isi faca treaba mai bine . Observatia lui 

Ackoff(1995) ca “este mai bine sa faci lucrul corect dar gresit decat sa faci un lucru gresit in mod 

corect” prezinta ideea unei schimbari sistemice prin faptul ca oricat de multa atentie ar fi 

acordate indeplinirii unei activitati bine poate face o foarte mica diferenta in termini sistemici.  

Pe de alta parte, investitia in echipament si tehnicieni care sa monitorizeze calitatea aerului sau a 

apei cu un nivel mai ridicat de acuratete ar putea fi un exemplu al facerii lucrului gresit intro-o 

maniera corecta, daca investitia face o mica diferenta pe termen lung in gasirea anumitor 

probleme cu calitatea aerului sau a apei. 

Trebuie inteleasa in primul rand lumea noastra interconectata si faptul ca modalitatea in 

care noi traim sau lucram poate influenta foarte multe sisteme, grupuri sau societati. Vorbim 

despre un set de provocari ale individualilor referitaore la cum ne organizam sau reglam pentru a 

lucra mai eficient sau mai etic, cum ne imbunatatim comunicarea si negocierea cu ceilalti. De 



asemenea, exista provocari in cum reactionam spre exemplu la probleme de schimbare a 

climatului, amenintari de terorism sau crize economice. 

Administrarea schimbarilor sistemice trebuie privita prin prisma sistemelor de invatare 

sociale. O buna administrare a schimbarilor sistemelor sociale este gestionata prin dezvoltarea de 

sisteme de invatare capabile sa se transforme continuu pentru beneficiul individualilor si al 

societatii la scara larga.  

Din punctual meu de vedere cele mai importante teme ale invatarii sociale sunt 

urmatoarele: 

- Institutiile, organizatiile si instituationalizarea  

Institutiile trebuie sa evolueze in timp pentru a putea tine pasul cu schimbarile din  

societate. Spre exemplu, evolutia organizatiilor pana acum a fost influentata de 

globalizare, cresterea populatiei lumii, degradarea mediului si dezvoltarea tehnologica. 

- Etica, valorile si moralitatea 

Dintr-o perspectiva filozofica, etica se poate axa pe “a fi bun”, “a face lucrul corect” sau 

pe cum sa traim si sa-i tratam pe ceilalti. Totusi aceste aspect nu sunt necesare pentru 

scopul principal al invatarii sociale. Este important sa se inteleaga ca o comunitate care 

serveste interesele membrilor sai nu trebuie ca automat sa aiba o descriere etica.  

- Comunicarea 

Comunicarea este una dintre cele mai importante teme ale invatarii sociale. Este nucleul 

proceselor de interactiune  si este esentiala pentru dezvoltarea cunostintelor si a 

intelegerii. 

- Administrarea relatiilor interpersonale 

Acest aspect este foarte important intrucat se refera la relatiile dintre membrii comunitatii 

si influenteaza direct starea comunitatii. 

- Limitarile si barierele 

Se refera la limitarile si barierele sociale care pot ingreuna transformarea societatii in 

anumite conditii. 

- Cunoasterea 

Cunoasterea trebuie sa fie continuu dezvoltata pentru a permite luarea de decizii optime 

in cazul schimbarilor 

Exista multe alte teme ale invatarii sociale, dar cred ca cele de mai sus sunt cele mai importante 

in ceea ce priveste administrarea unei schimbari sistemice.  

 In concluzie, schimbarile sistemice sunt greu de administrat daca comunicatile nu au un 

process de invatare sociala care sa permita luarea unor decizii de transformare a sistemului. 

Cunoasterea este poate cea mai importanta deoarece ajuta in luarea acestor decizii. De asemenea 

comunicarea si relatiile interpersonale precum si institutiile trebuie sa evolueze astfel incat sa 

permita transformarea sistemului. 

 

 


