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CONTEXTUL UNUI MANAGEMENT INTEGRAT AL

RESURSELOR DE APĂRARE
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Abstract
In order to understand the complexity of the defence organization within the

context of its attempts towards implementing an integrated defence resources management,
it is necessary to start from an analysis of the key concepts underlying the overall concept
of integrated management. Consequently, this article aims at investigating the concept of
communication from a two-fold perspective. First, it is to provide a broad outline of what
communication is from the perspective of communication theories. Thus, once general
terminological delineations are made and a model of communication theory identified as
the incipit for a communication paradigm, a breakdown of the concept of communication
into its main variables from the perspective of organisational theory is to be further
carried out in order to set out the basic paradigm of prospective analysis of the plethora of
meanings yielded by the overall concept of integrated defence resources management.

Conceptul de comunicare în contextul unui management integrat al
apărării-premise

In măsura în care realităţile contemporane evoluează sub imperiul unui
flux crescut de date şi informaţii a căror valoare nu egalează neapărat volumul
lor [1] precum şi din perspectiva complexităţii sistemice a organizaţiilor [2]
în care informaţia privită la modul general trebuie să circule eficient şi eficace
în ciuda vastităţii, fragmentării şi multidimensionalităţii organizaţionale în
general, şi a organizaţiei militare în particular demersul de a contura şi
implementa un nou model managerial cum este cel de management integrat al
apărării impune mai întâi o disecare a conceptului propriu zis. Astfel, această
necesitate este dată nu de dorinţa teoreticianului de a complica perspectivele
deja existente în domeniul managementului organizaţional, ci de nevoia de
adaptare a organizaţiilor la noile provocări din mediul extern acestora.
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Din acest punct de vedere, Zlate [3] observa cu pertinenţă faptul că:
,,Organizaţiile moderne au atât de multe probleme, atât de grele şi variate, cu
implicaţii atât de extinse şi profunde încât a crede că toate acestea vor putea fi
soluţionate cu mare uşurinţă şi dintr-o dată, prin vechile metode manageriale,
ar fi nu doar o enormă eroare, ci şi extrem de periculos.”

În acest context al căutării de noi metode care să răspundă nevoilor
ridicate de complexitatea organizaţiilor în general se înscrie şi demersul de
conturare şi implementare a conceptului de management integrat al resurselor
de apărare. Prin urmare, ceea ce prezentul articol îşi propune este o analiză a
unuia dintre conceptele cheie care stau la baza oricărui tip de management,
respectiv conceptul de comunicare. Contextul căruia acesta este însă
circumscris este acela al dărâmării miturilor de falsă siguranţă (în cazul în
care acestea există) în privinţa poziţiei organizaţiei militare în cadrul lărgit al
noilor ameninţări la adresa securităţii naţionale şi internaţionale, al noilor
misiuni în teatrele de luptă din exterior, în privinţa direcţiei către care
organizaţia militară românească se îndreaptă şi a mijloacelor propuse prin
care respectiva direcţie să fie urmată.

Prin urmare, demersul acestui articol de a investiga conceptul de
comunicare ca parte integrantă a noului tip de management pentru care se
pledează din ce în ce mai mult în cadrul organizaţiei militare [4] porneşte de
la afirmaţia destul de tulburătoare conform căreia: ,,Nu ştim unde ne aflăm,
nu ştim către ce ne îndreptăm, nu cunoaştem prin ce mijloace să mergem mai
departe”. Astfel, dacă această afirmaţie la nivel organizaţional poate provoca
nedumerire şi confuzie, din punct de vedere al cercetării ştiinţifice trebuie
susţinută dacă se doreşte cu adevărat identificarea fluxurilor informaţionale
pertinente discuţiei asupra conturării şi implementării unui management
integrat al apărării.

În urma provocărilor puse de respectiva afirmaţie, premisa de la care
acest articol va pleca este aceea că o definire adecvată a conceptului de
comunicare, atât din perspectiva teoriilor comunicării, cât şi din perspectivă
organizaţională poate reprezenta o bază solidă din punct de vedere
paradigmatic în abordarea conceptului general de management integrat al
apărării.  Prin urmare, scopul final al demersului actual este oferirea unui
posibil model şi implicit a unui punct de pornire în ceea ce înseamnă analiza
şi interpretarea conceptului mai sus menţionat.

Conceptul de comunicare din perspectiva teoriilor comunicării
O definiţie a conceptului de comunicare care însumează într-o măsură

destul de mare viziunea comună a teoriilor comunicării îi aparţine lui
Bougnoux (2000:20) şi este formulată astfel: ,,principalul rol al comunicării
residă în organizarea relaţiilor sociale, a activităţilor zilnice, precum şi în
menţinerea coeziunii în cadrul comunităţii”. Prin urmare, ceea ce conceptul
de comunicare propune nu numai la nivel teoretic, ci şi practic este
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interrelaţionarea fiinţelor umane şi implicit capacitatea de influenţare
reciprocă a acestora prin utilizarea semnelor. În plus, aceeaşi perspectivă
pragmatică propusă de autorul mai sus menţionat susţine necesitatea luării în
calcul nu numai a conceptului de comunicare, dar şi a variantei acestuia destul
de blamate şi respinse de altfel, respectiv a comunicării defectuoase.

Un alt aspect de reţinut în momentul vehiculării conceptului în diverse
contexte situaţionale este incapacitatea şi implicit inutilitatea oricărei încercări
de a circumscrie conceptul de comunicare unei definiţii obiective şi
cuantificatoare. Astfel, ,, nici o ştiinţă şi nici o tehnică nu poate cuprinde sub
o viziune unitară toate valenţele implicate de conceptul în sine tocmai datorită
prezenţei comunicării în domenii atât de variate”. (Bougnoux, 2000:17)
Totuşi, o încercare în această direcţie este întreprinsă de Muchielli (2006:16),
acesta din urmă afirmând că din perspective teoriilor comunicării, conceptual
de comunicare este definit ca ,, suma expresiilor2 produse de actorii sociali,
expresii care în contextual emiterii lor pot fi analizate din punct de vedere a
intenţionalităţii şi sunt definitorii pentru respectivii actori”.

Aspecte fundamentale ale conceptului de comunicare din
perspectiva teoriilor comunicării

În afara delimitărilor conceptuale întreprinse de cei doi teoreticieni
citaţi anterior, aceştia sunt întru totul de acord asupra diferenţelor care trebuie
făcute între conceptul de comunicare şi cel de informaţie deoarece, aşa cum ei
susţin, comunicarea nu se rezumă doar la transmiterea şi receptarea de
informaţii, această etapă reprezentând doar ultimul pas din cadrul unui proces
complex. Mai mult decât atât, comunicarea trebuie văzută ca reprezentând
mult mai mult decât doar cuvinte emise oral sau transpuse pe hârtie, ori
schimburi verbale sau non-verbale la nivel interpersonal.

Prin urmare, pentru a înţelege şi aprofunda conceptul de comunicare
este necesară analiza contextului în care aceasta are loc. Din această
perspectivă, Watlawick et alii (1972:37) avanseză ideea de comunicare ca un
întreg ale cărui componente sunt date de conţinutul comunicării şi de relaţiile
stabilite între interlocutori. Astfel, pentru înţelegerea unui mesaj sau a unui
comportament trebuie mai întâi avute în vedere tipurile de relaţii stabilite între
şi de către interlocutori, iar informaţiile obţinute în acest fel conturează
contextul căruia un anumit tip de comunicare îi aparţine şi impun concluzia
conform căreia relaţia dintre interlocutori este cea care determină conţinutul
comunicării şi cunoştinţele legate de identificarea ei devin metacomunicare.

În concluzie, conceptul de comunicare îl subsumează pe cel de
metacomunicare din moment ce încadrarea unui mesaj într-un anumit tip de

2 Prin termenul de expresii autorul înţelege fragmente comunicaţionale desprinse din secvenţe mai ample de
comunicare
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comunicare presupune cunoştinţe legate de statutul receptorului şi implicit de
tipul de mesaj care i se adresează acestuia din urmă. Totuşi, dintr-o astfel de
perspectivă metacontextuală, conceptul de comunicare nu necesită foarte
multe explicaţii atâta timp cât interlocutorii au o înţelegere comună asupra
problemelor şi temelor discutate. Doar în momentul apariţiei dezacordurilor
metacomunicarea devine instrument şi parte integrantă a contextului
comunicaţional.

Pornind de la opinia lui Bateson (în Bougnoux, 2000: 30) conform
căreia ,, a comunica înseamnă a te alătura orchestrei”, Bougnoux subliniază
faptul că relaţiile stabilite, dezvoltate în timpul procesului de comunicare
trebuie aliniate mijloacelor, canalelor, reţelelor de comunicare preexistente.
Prin urmare, principala constrângere impusă de conceptul de comunicare este
necesitatea derulării acestuia în cadrul unei reţele comunicaţionale deja
existente în locul creării uneia noi.

În sprijinul ideii de mai sus vine şi Auroux (1997:22-24) care susţine că
afirmaţiile nu pot exista decât în contextul formulării lor. Prin urmare,
contextul este cel care oferă informaţii asupra emiţătorului, a locului derulării
procesului de comunicare, a martorilor acestuia şi a modului de derulare.
Pornind de la această opinie, Muchielli (2006:25-26) oferă o taxonomie a
contextelor ce pot fi identificate de-a lungul unui process comunicaţional:
 Contextul spaţial, respectiv locul formulării unei afirmaţii şi implicit

constrângerile impuse de acesta
 Contextul fizic şi senzorial aşa cum acesta este perceput şi decodificat

ca semnificaţie prin intermediul simţurilor
 Contextul temporal care, prin comparaţia prezent-trecut,  conferă

semnificaţie spuselor dintr-un moment dat
 Contextual relaţiilor sociale, respectiv influenţa exercitată de relaţiile

dintre interlocutori asupra procesului comunicaţional şi a
semnificaţiilor construite în timpul acestuia

 Contextul cultural sau subcultural construit pe norme şi reguli comun
acceptate şi în cadrul căruia afirmaţiile făcute dobândesc semnificaţie
în funcţie de normele comun stabilite şi acceptate.

 Contextul identităţii actorilor în cadrul căruia comunicarea dobândeşte
valenţe multiple în funcţie de informaţiile asupra intenţiilor şi
intereselor celor direct implicaţi  în procesul de comunicare

Pe baza contextelor identificate mai sus concluzia lui Muchielli (2006:28)
este aceea că sensul ia naştere doar în urma contextualizării procesului de
comunicare şi este împărtăşit de toţi participanţii numai prin intermediul şi
odată cu interelaţionările acestora care de multe ori ţin mai mult de
metacomunicare.
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Prin urmare, dintre modelele3 utilizate de-a lungul istoriei de ştiinţele
comunicării, vehicularea conceptului de context (cu taxonomia inerentă)
impune ca model de analiză pe cel  situaţional. Astfel, acesta din urmă
promovează ideea conceptului de comunicare dintr-o perspectivă corelatoare
a posibilelor contexte, a modului în care semnificaţia comunicării se
construieşte şi a limitelor de realizare a acesteia

Totuşi, dacă e să ţinem cont de încercarea acestui articol de a identifica
modalităţile prin care cunoaşterea aprofundată a conceptului de comunicare şi
a tipurilor de comunicare organizaţională poate contribui la instituirea
managementului integrat al apărării nu numai în calitate de concept, ci şi de
practică plurivalentă modelul situaţional este destul de greu de utilizat în
practică, date fiind toate caracteristicile sale deja amintite. Prin urmare, în cele
ce urmează voi recurge tot la teoriile comunicării pentru a identifica un model
de analiză şi interpretare care să se poată constitui într-un cadru de referinţă
pentru cercetările viitoare în domeniul comportamentului organizaţional
militar şi al modului în care acesta poate fi analizat şi interpretat din
perspectiva managementului integrat al apărării.

Modelul interacţiunilor sistemice: scurtă prezentare
Trecând în revistă lista modelelor de comunicare prezentate de Muchielli,

cel mai potrivit din punct de vedere al obiectivelor mai sus amintite este
modelul interacţiunilor sistemice. Astfel, privit prin prisma acestui model,
conceptul de comunicare este definit (Muchielli, 2006:32) drept ,,participare
la un sistem de interacţiuni” care impune actorilor sociali un set de cerinţe,
dintre care putem aminti necesitatea coeziunii, participarea colectivă, sau
avantajele comune derivate din respectiva participare.

Pornind de la elementele de bază ale comunicării, respectiv conţinutul şi
relaţiile stabilite între participanţi aşa cum acestea sunt descrise de Bougnoux
(1998), Muchielli (2006) accentuează de asemenea legătura strânsă care se
stabileşte între sistemele de relaţii cărora actorii sociali le aparţin (e.g.
grupuri, colectivităţi, organizaţii, instituţii) şi identitatea acestora ca parte
integrantă a respectivelor sisteme. Prin urmare, extrapolând aceste informaţii
la teoriile comunicării, devine evident faptul că accentul în cadrul acestora
cade nu numai asupra sistemelor de comunicare, dar şi asupra identităţilor
actorilor sociali care contribuie sau generează respectivele sisteme. În
concluzie, unul din contextele fundamentale care trebuie avute în vedere în
momentul derulării unei analize a conceptului de comunicare din perspectivă
sistemică şi interacţionistă este cel în cadrul căruia indivizii acţionează şi
comunică. (Watzlawick et al, 1972:37).

3  e.g. modelul emiţător-receptor; modelul celor două nivele de comunicare; modelul tranzacţional, etc.
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Conceptul de comunicare din perspectiva teoriei organizaţionale
Atâta timp cât investigaţia conceptului de comunicare este circumscrisă

unui concept mai amplu cum este cel de management integrat al apărării, iar
unul dintre obiectivele articolului de faţă este să ofere o paradigmă de analiză
a ceea ce înseamnă comunicarea din perspectiva integratoare a celui de al
doilea concept, demersul de definire a comunicării trebuie  să ia în calcul şi
valenţele acesteia din punct de vedere al teoriei organizaţionale. Prin urmare,
în ceea ce urmează se doreşte întregirea definiţiei conceptuale a comunicării
iniţiate de acest articol, precum şi a identificării unei taxonomii a acesteia din
perspectivă organizaţională şi integrativă.

O definiţie de la care putem începe demersul propus este cea  a lui Wilson
et al. (1986: 6). Conform acestui teoretician comunicarea în context
organizaţional reprezintă ,,un process evolutiv de ordin cultural de împărtăşire
de informaţii şi de creare de relaţii într-un mediu special conceput în vederea
orientării comportamentului actorilor sociali către scopuri bine definite’.

Pornind de la această definiţie, Martin (2001:443) accentuează o idee care
se regăseşte şi la Bougnoux (1998) şi Muchielli (2006) conform căreia
comunicarea reprezintă mai mult decât un schimb de informaţii între două
personae. Astfel, din acest punct de vedere conceptul de comunicare
reprezintă o cale cu dublu sens, respectiv atât transmitere de informaţii, cât şi
interacţiune pornind de la aceste informaţii. Prin urmare, extrapolând la
semnificaţiile multiple ale conceptului de management integrat al apărării
devine mai mult decât evidentă necesitatea luării în calcul a acestei
dimensiuni a conceptului de comunicare şi implicit circumscrierea oricărui tip
de analiză şi interpretare din această perspectivă unui model sistemic şi
interacţionist.

Din punct de vedere al sistemelor care interacţionează în cadrul unei
organizaţii4 din perspectivă comunicaţională, acestea sunt definite şi
influenţate de un alt concept important, respectiv acela de communicator.
Principalele atribute ale acestui actor organizaţional ţin de darea de
instrucţiuni, organizare, clarificare şi influenţare în momentul interacţiunii cu
un sistem de subordonaţi, stabilirea de parametri, identificarea opţiunilor şi
influenţarea deciziilor în cadrul interacţiunii cu omologi externi, i raportarea,
solicitarea de aprobări, clarificarea şi influenţarea în momentul interacţiunii
cu sistemul de superiori, precum şi convingerea, integrarea şi interacţiunea cu
omologii din cadrul organizaţiei.

În concluzie, pornind de la acest tip de interacţiuni şi sisteme identificate
de Martin, devine mai mult decât evidentă complexitatea implicată de analiza
unui sistem integrat al apărării din prspectivă comunicaţională, din moment ce
,, complexitatea de ordin comunicaţional este o funcţie exponenţială a
numărului de personae implicate în acest process”(Martin, 2001:444).

4 In Martin (2001)
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Continuând discuţia asupra a ceea ce înseamnă conceptul de comunicare
din perspectivă organizaţională, Barnard (1938) accentuează la rândul său
importanţa abordării acestui concept în momentul aducerii în discuţie a teoriei
organizaţionale din moment ce tehnicile de comunicare determină structura şi
domeniul de activitate al unei organizaţii. Prin urmare, aşa cum Steers, R. M
and J. Stewart Black (1994) subliniază, în cadrul oricărei organizaţii pot fi
identificate câteva tipuri de comunicare organizaţională în funcţie de direcţia
fluxului informaţional. Astfel, principalele dimensiuni ale comunicării
organizaţionale aşa cum autorii menţionaţi anterior le identifică sunt:
comunicare ascendentă, descendentă şi orizontală.

În ceea ce priveşte comunicarea descendentă, managerii recurg la această
dimensiune a comunicării în vederea direcţionării şi controlării activităţii
subordonaţilor. Aşa cum Daft, R. and R. Steers (1986:538) arată, scopurile
care stau la baza acestui tip de comunicare pot fi enumerate după cum
urmează:
 Stabilirea de obiective, scopuri, strategii clare pentru întreaga

organizaţie, precum şi pentru departamentele acesteia, astfel încât
angajaţii să conştientizeze direcţia către care respective organizaţie se
îndreaptă.

 Redactarea şi transmiterea de instrucţiuni referitoare la modul de
rezolvare a sarcinilor de serviciu

 Clarificarea/organizarea structurii instituţionale
 Elaborarea/explicitarea politicilor şi procedurilor care ţin de structurile

organizaţionale
 Evaluarea performanţelor şi corectarea acestora
 Derularea de activităţi de familiarizare a angajaţilor cu valorile

organizaţionale
Din punct de vedere al comunicării de tip ascendnt, Steers, R. M and J.

Stewart Black identifică următoarele aspecte definitorii:
 Prezentarea problemelor subordonaţilor managerului organizaţiei
 Înaintarea de rapoarte asupra performanţelor
 Înaintarea de rapoarte financiar-contabile
Totuşi, din punct de vedere al comunicării de tip ascendent, F. Luthans and

J. Larsen (1986:167-168) atrag atenţia asupra riscului ca în cadrul acestui tip
de comunicare să se producă scurtcircuitări datorită a ceea ce angajatul
percepe ca fiind potrivit sau nu ca superiorul său să ştie. Prin urmare, în cazul
în care, spre exemplu, scopurile personale prevalează există posibilitatea ca
mesajul cu încărcătură pozitivă să fie exagerat, în timp ce acela cu încărcătură
negativă să fie minimalizat sau omis.
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În ceea ce priveşte comunicarea de tip orizontal, aceasta este definită de
activităţile desfăşurate la nivel inter şi intra departamental în vederea derulării
de proiecte şi a înmdeplinirii sarcinilor ce revin grupurilor de lucru,
departamentelor sau indivizilor.

În afara acestor tipuri de comunicare, Zlate (2004: 501-505) aduce în
discuţie şi comunicarea de tip formal şi informal. Astfel, recurgând la
literatura de specialitate din domeniul teoriei organizaţionale, autorul nu face
decât să descrie ca definitorii pentru comunicarea de tip formal caracteristicile
specifice pentru comunicarea de tip ascendant, descendent şi orizontal. În
ceea ce priveşte comunicarea de tip informal, aceasta este un produs al
complexităţii interelaţionare din cadrul oricărei organizaţii şi este definită de
nevoia psihologică de a intra în contact cu ceilalţi, de frecvenţa interacţiunilor
care au loc, de vârstă şi asemănări de gen. Astfel, in cazul acestui tip de
comunicare fluxul informaţional nu ţine seama de ierarhie, iar principalele
sale caracteristici pot fi rezumate după cum urmează:
 Flux rapid al informaţieei
 Parţială acurateţe a informaţiei
 Concentrare atât asupra activităţilor organizaţionale, cât şi asupra celor

personale
 Rezultate atât negative, cât şi pozitive datorită socializării la nivel

informal şi a coeziunii de grup.

Conceptul de comunicare în contextul unui management integrat al
apărării-concluzii

După cum probabil a devenit evident în urma investigaţiei de ordin teoretic
asupra semnificaţiilor conceptului de comunicare şi a argumentelor aduse în
favoarea subsumării acestuia celui de management integrat al apărării
aplicarea unei paradigme bine definite de analiză şi interpretare axate pe un
domeniu care deşi ,,soft” contribuie mult atât în sens pozitiv cât şi negativ la
practica managerială. Astfel, pentru fundamentarea unei afirmaţii de genul :
,,Marea majoritate a celor care cercetează grupurile de lucru reunite în jurul
unei singure sarcini cad de acord asupra faptului că ceva important are loc în
cadrul interacţiunilor din interiorul acestor grupuri cu influenţă directă asupra
rezultatelor finale” nu trebuie decât dus mai departe demersul teoretic al
acestui articol printr-o cercetare de ordin practic a implicaţiilor pe care
conceptul de comunicare le are în cadrul implementării unui concept precum
cel de management integrat al apărării.
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