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Abstract 
The emergence of the network society allowed new insights to understand 

organizational reality. This paper attempts to describe four of them: structural perspective 
which has as its fundamental objective the identification of positions for organizational 
actors, the prospect's focus on resources of the weak or strong ties, the perspective of focusing 
on attributes such as age, gender, education, income, status marital and the perspective 
approach of cognitive networks approach which focus on studying the performances of 
individuals inside and /or outside organization. 

Keywords 
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networks. 

Introducere 

În literatura de specialitate, conceptul de organizaţie se referă la 
“colectivităţile care au dezvoltat proceduri specifice necesare reglării relaţiilor 
dintre membrii săi şi activităţile acestora” (Abercombrie, 2006, 152). Pentru 
a identifica în realitatea socială astfel de colectivităţi, David Silverman 
propune, în lucrarea “The Theory of Organizations”, trei aspecte 
importante. În primul rând pentru a vorbi de o organizaţie este necesar să 
identificăm momentul apariţiei unei structuri organizaţionale. În al doilea şi 
în al treilea rând trebuie să ţinem cont de faptul că, la fel ca orice artefact, 
organizaţia “prezintă modele de relaţii sociale acceptate tacit” care, “ulterior, 
dau o atenţie considerabilă naturii acestor relaţii sociale şi schimbărilor 
planificate din interiorul lor” (Marshall ed., 2003, 630). 

Una dintre particularităţile actorilor organizaţionali este de a “nu se 
opri în a fi fiinţe sociale în timp ce îşi desfăşoară activitatea în organizaţii” 
(Waldstrøm, 2001, 7). Fiind un rezultat al proceselor de socializare şi 
individualizare, fiinţa socială prezintă o structură duală. Indiferent dacă 
terminologic dualitatea sa înseamnă coexistenţa Eu-lui social cu a celui 
individual (Durkheim, 1922) sau a lui I cu ME (Mead, 1934), esenţa rămâne 
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aceeaşi. Ea se construieşte prin identificare şi diferenţiere cu societatea 
(Stănciulescu, 1996, 203-205).  

În plan organizaţional, fiinţa socială dispune de aceleaşi mecanisme. 
Dualitatea înseamnă de această dată interacţiunea individului cu structurile 
organizaţionale formale şi informale. Asistăm nu numai la o schimbare 
terminologică, ci şi la o multitudine de intersectări (comunicări) posibile în şi 
între cele două realităţi evocate.  

Având în vedere elementele prezentate anterior, lucrarea de faţăîşi 
propune să analizeze caracterul reţea al organizaţiei contemporane. Scopul 
este acela de a identifica mecanismele intrinseci şi/sau extrinseci care 
condiţionează producerea şi reproducerea unor astfel de structuri.  

Mecanisme de comunicare organizaţională 

Fluxurile de comunicare organizaţională. În cadrul 
organizaţional, analizarea intervenţiilor efectuate de fiecare component al 
organizaţiei şi stabilirea direcţiilor pe care le iau aceste intervenţii “permit 
construirea unui graf reprezentând structura actelor de comunicare” (Abric, 
2002, 171).  

Kathryn A. Baker (2002) inventariază posibilităţile de deplasare a 
informaţiilor în mediul organizaţional şi identifică trei modalităţi concrete de 
manifestare: comunicarea verticală, comunicarea orizontală şi comunicarea 
diagonală. 

Comunicarea verticală are loc între persoane cu statusuri diferite. 
Chiar dacă fluxurile de informaţii se pot mişca ascendent sau descendent, cea 
de-a doua posibilitate este mai des întâlnită. Poziţia de putere pe care 
superiorul ierarhic o deţine în structura organizaţională îi oferă acestuia 
autoritatea şi legitimitatea iniţierii mai frecvente de schimburi 
comunicaţionale. Deţinerea şi transmiterea de informaţii este pentru el o 
strategie de consolidare şi/sau augmentare a puterii pe care o deţine la un 
moment dat. Această “percepţie indusă” de cel care “domină” celor care 
sunt “dominaţi” este cunoscută sub numele de “efectul Pelz” şi este 
considerată de Kathryn A. Baker (2002, 7) ca fiind “una dintre cele mai 
acceptate afirmaţii din comunicarea organizaţională” (Jablin, 1980). Spre 
deosebire de comunicarea de sus în jos care oferă un grad ridicat de 
satisafacţie atât superiorului cât şi inferiorului, comunicarea de jos în sus 
tinde să fie mult mai săracă. Frica unor eventuale represalii ca urmare a 
comunicării propriilor gânduri, apariţia diferitelor filtre care modifică mesajul 
transmis spre vîrful ierarhiei organizaţionale şi impresia permanentă pe care 
superiorii o lasă în privinţa lipsei de timp în a-şi asculta subalternii sunt 
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principalele cauze identificate de McCelland (1988) cu privire la frecvenţa 
mai redusă a comunicării verticale de jos în sus (Baker 2002, 7). 

Comunicarea orizontală sau laterală îi are ca protagonişti pe 
actorii care deţin statusuri sociale egale. Deşi mai puţin studiată decât 
comunicarea de tip vertical, comunicarea orizontală este o resursă 
importantă de creştere a profitului organizaţional (Buchanan & Huczynski, 
2000). Creşterea vitezei de producţie, schimburile de bune practici şi 
promovarea învăţării cooperative sunt elementele pe care se construiesc 
modelele de comunicare orizontală. 

Chiar dacă atât comunicarea verticală cât şi cea orizontală joacă un 
rol foarte important în identificarea fluxurilor de informaţii, există situaţii în 
care acestea nu sunt suficiente pentru a releva o imagine fidelă a structurilor 
organizaţionale analizate la un moment dat. Wilson (1992) utilizează 
conceptul de comunicare diagonală pentru a face referire la schimburile de 
informaţii dintre managerii şi lucrătorii care aparţin unor departamente 
organizaţionale diferite. Este o nouă realitate care coincide cu apariţia 
organizaţiei reţea pentru care schimburile comunicaţionale devin 
interpretabile într-o paradigmă tridimensională ale cărei coordonate sunt 
comunicarea verticală, orizontală şi diagonală (Baker, 2002, 7).  

Formal şi informal în organizaţii  

Fluxurile de comunicare din cadrul structurilor organizaţionale sunt 
asociate cu relaţiile interumane formale, în cazul comunicării verticale şi cu 
legăturile de tip informal, în comunicările orizontală şi diagonală (Baker 
2002, 5). Interferenţa acestora generează reţele formale şi informale de 
comunicare.  

Imaginea imediat perceptibilă a reţelelor formale de comunicare din 
cadrul unei organizaţii este organigrama acesteia. Este vorba de structura 
oficială pe care organizaţia o impune membrilor ei. Relaţiile dintre actorii 
organizaţionali sunt prescrise, întâlnirile lor sunt întotdeauna programate şi 
se desfăşoară conform unei ordini prestabilite (ordinea de zi). Fluxurile 
comunicaţionale se centrează pe canalele verticale de comunicare şi urmează 
direcţia sus - jos vehiculând conţinuturi strict tehnice (Kraut et al., 1990). 
Chiar dacă traseele fixate în procesul de comunicare formală au rolul de a 
eficientiza activitatea organizaţiei, o utilizare excesivă şi/sau exclusivă a 
acestora poate genera apariţia unor erori în înţelegerea mesajelor.Există 
posibilitatea ca la persoanele din eşaloanele inferioare să ajungă un mesaj 
distorsionat şi, în consecinţă, angajaţii să nu înţeleagă exact care sunt 
aşteptările faţă de ei.  
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Soluţiile pentru astfel de situaţii trebuie căutate în planul invizibil al 
relaţiilor sociale informale. Vorbim de întâlnirile neprogramate, 
întâmplătoare, fără ordini de zi prestabilite, cu conţinuturi comunicaţionale 
emoţionale şi discuţii colocviale (Kraut et al., 1990). Este o realitate de care 
suntem obligaţi să ţinem cont. Dacă formalul este scheletul, informalul este 
sistemul nervos central care conduce procesele colective de gândire, de 
acţiune şi de reacţie a organizaţiei ca întreg (Krackhardt & Hanson, 1993, 
104).  

Structurile reţelelor formale de comunicare 

Noutatea pe care reţeaua o aduce în peisajul comunicaţional 
organizaţional este deplasarea accentului de la actorii sociali la legăturile pe 
care aceştia le stabilesc între ei: “Relaţiile devin esenţiale pentru analiza 
reţelelor deoarece ele definesc natura legăturilor de comunicare dintre 
oameni, grupuri şi organizaţii.” (Monge&Contractor, 2003, 30) 

Nodurile de comunicare. Structural vorbind, realitatea 
comunicaţională de tip reţea este compusă din două elemente majore: 
“nodurile (numite uneori actori, ego-uri, unit-uri) şi relaţiile dintre acestea 
(cunoscute şi sub numele de legături)” (Waldstrøm, 2001, 10).  

În literatura de specialitate (Allen, 1976; Stephenson, 1998; Buchanan 
& Huczynski, 2000; Harris&Nelson, 2008) nodurile unei reţele îndeplinesc 
roluri precum: punte (bridge), legătură (liason), cosmopolit (cosmopolite), 
portar (gatekeeper), star (star), izolat (isolate).  

Legăturile (LIAISONS) sunt intermediarii dintre diferitele grupuri de 
lucru din cadrul clicilor existente într-o organizaţie. Relaţiile pe care le 
stabilesc aceste persoane cu structurile sociale emergente le oferă acces la o 
cantitate mare de informaţii şi, prin aceasta, le conferă un rol esenţial în 
funcţionarea eficientă a întregii reţele.  

Portarii (GATEKEEPERS) sunt cei care controlează fluxul de 
informaţii din cadrul organizaţiei. Sunt persoane puternice care pot influenţa, 
prin filtrarea mesajelor, atingerea obiectivelor stabilite de structura de 
management. Influenţa poate fi benefică, dacă se evită spraîncărcarea de tip 
informaţional, sau nocivă, dacă se omit informaţiile necesare atingerii 
obiectivelor organizaţionale. 

Starurile (STARS) sunt ”influenţatorii invizibi ai organizaţiei” 
(Whitworth, 2006, 205). Persoanele de acest tip sunt lideri de opinie şi ocupă 
o poziţie centrală în comunicarea organizaţională, fiind preocupaţi de 
iniţierea şi întreţinerea permanentă a legăturilor lor sociale. 
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Cosmopolitul (COSMOPOLITE) este un nod cu relaţii foarte bune 
de comunicare în mediul extern organizaţiei. Vehicularea de informaţii din 
interior spre exterior şi invers face din acesta un element de legătură 
important în comunicarea interorganizaţională. El este nodul care ţine 
reţeaua conectată la realităţile existente în lumea socială în care organizaţia 
activează. 

Izolaţii (ISOLATES) sunt persoane decuplate de la sistemul de 
comunicare organizaţional care tind să fie respinse de restul reţelei. 
Determinarea unei astfel de poziţii este însă relativă pentru că există 
posibilitatea izolării de către grup sau autoizolării. În prima variantă, indivizii 
tind să perceapă sistemul din care fac parte ca fiind unul închis şi prin 
urmare sunt în general nemulţumiţi. În cea de-a doua variantă opţiunea 
personală a izolării poate să conducă la pierderea diferitelor privilegii 
acordate de sistem şi, în timp, la stigmatizarea individului. 

Reţele de comunicare. În cazul organizaţiilor formale, structurile 
reţelelor de comunicare pot fi reprezentate printr-un graf, fiind mai mult sau 
mai puţin centralizate (Abric, 2002, 174). În reţelele centralizate, cea mai 
importantă persoană este cea care se află la intersecţia fluxurilor 
informaţionale. Poziţia privilegiată a “colectorului” de informaţii îi conferă 
posesorului putere în raport cu subordonaţii săi şi conduce la rezolvarea 
sarcinilor organizaţionale cu un grad redus de complexitate (Buchanan & 
Huczynski, 2000). Greenberg & Baron (1997, 305) menţionează în categoria 
reţelelor formale centralizate modelele: Y, stea şi lanţ. 

Centralitatea fiecărui tip de reţea este dată de faptul că membrii pot 
comunica doar cu persoana care ocupă poziţia centrală. Acest aspect se 
constituie într-un avantaj în situaţia rezolvării unei sarcini simple, care 
trebuie rezolvată într-un interval de timp scurt. Pentru sarcinile complexe, 
supraîncărcarea ”supervizorului” cu informaţii poate încetini procesul de 
soluţionare şi genera erori şi frustrări pentru persoanele poziţionate la 
periferie.  

Sarcinile complexe se rezolvă prin descentralizarea întregului proces 
de soluţionare (Greenberg&Baron, 1997, 305). Accesul necondiţionat la 
informaţie, circulaţia liberă a mesajelor şi egalitatea membrilor organizaţiei în 
procesul de găsire a soluţiilor sunt principiile organizării comunicării în 
modelele Circular şi Toate canalele. 

Simpla alegere a unei comunicări reţea de tip centralizat sau 
descentralizat nu asigură succesul comunicaţional al unei companii. 
Centralizarea sau descentralizarea nu sunt pozitive sau negative prin esenţa 
lor, ci devin modalităţi eficiente sau ineficiente de soluţionare, în funcţie de 
complexitatea problemelor cu care organizaţia se confruntă. 
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Perspective de abordare a reţelelor de comunicare 

Daniel Brass (2011, 10) insistă asupra cinci perspective de abordare a 
reţelelor organizaţionale, focalizându-se pe structura, relaţiile, resursele, 
atributele şi procesele de cogniţie specifice unor astfel de structuri sociale.  

Perspectiva structurală are ca obiectiv fundamental identificarea 
poziţiilor ocupate de actorii organizaţionali. În 1994, Wasserman şi Faust au 
propus un model de analiză structurală a reţelelor organizaţionale urmând 
logica evoluţiei de la simplu la complex (Monge & Contractor, 2003, 37). Pe 
primul nivel, reprezentat de actorul individual (care poate fi întâlnit sub 
diverse forme: individ, grup sau organizaţie), accentul cade pe identificarea 
numărului de contacte specifice participanţilor. La nivelul următor, al 
relaţiilor în doi, autorii analizează, sub titulara de nivel diadic, tipologia 
relaţiilor existente între perechile de actori din reţea. Cel de-al treilea nivel, 
nivelul triadic, este destinat identificării caracteristicilor specifice tuturor 
relaţiilor organizaţionale generate de schimburile în trei. Nivelul patru, cel al 
subgrupului, urmăreşte stabilirea apartenenţelor diverselor noduri din reţea la 
grupurile reţelei. Ultimul nivel presupune o abordare de sinteză pentru că 
vizează analizarea reţelei ca întreg. În acest caz, accentul cade pe studierea 
tuturor legăturilor existente în reţea. 

În lucrarea “A Social Network Perspective On Industrial/ 
Organizational Psychology”, Daniel Brass (2011) sintetizează măsurile tipice 
caracteristice structurilor de comunicare reţea, evidenţiind 13 elemente 
specifice analizelor care vizează actorul individual şi 10 elemente pentru 
investigarea reţelelor organizaţionale ca întreg. Pentru prima situaţie, 
atributele nominalizate trebuie văzute ca reprezentări ale relaţiilor pe care 
actorul le iniţiază şi le întreţine în cadrul reţelei şi nu ca trăsături ale unor 
indivizi izolaţi.  

Indicatorii utilizaţi de Brass (2011) pentru analizarea reţelelor sociale 
sunt utili pentru înţelegerea poziţiilor ocupate de nodurile studiate. Scot 
(2000) vorbeşte despre două metode tipice de grupare a actorilor 
organizaţionali (Brass, 2011, 13). O primă metodă, cu un caracter relaţional 
pronunţat, este cunoscută şi sub denumirea de coeziune. Rezultatul unei 
astfel de construcţii sociale are la bază un grad superior de conectivitate 
(fiecare este conectat cu fiecare). Cea de-a doua metodă, echivalenţa 
structurală, se bazează pe ideea că actorii pot ocupa posturi similare în cadrul 
structurilor de reţea, deşi acestea nu pot fi conectate direct la ele. 

Perspectiva relaţională asupra reţelelor organizaţionale a început să 
prindă contur o dată cu publicarea, de către Mark Granovetter, în 1973, a 
teoriei despre puterea legăturilor sociale slabe. Argumentul principal folosit 
în “The strenght of weak Ties” este acela că există o probabilitate destul de 
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mică pentru ca, între cunoscuţii noştri (legăturile slabe), să existe relaţii 
sociale de apropiere asemănătoare cu cele existente între noi şi prietenii 
noştri (legături puternice). În consecinţă, legăturiledintre un individ şi 
cunoscuţii săi vor forma o reţea cu o densitate slabă (unul în care multe 
dintre liniile relaţionale posibile sunt absente), în timp ce, un set de persoane 
compus din acelaşi individ şi prietenii lui va genera o reţea cu densitate mare 
(multe dintre legăturile interindividuale posibile sunt prezente) (Granovetter, 
1983). 

Principala calitate a legăturilor slabe este că oferă persoanelor accesul 
la informaţii şi resurse situate în afara propriului cerc social, în timp ce 
legăturile puternice joacă un rol mai important în rezolvarea situaţiilor 
emoţionale, având avantajul că sunt mult mai uşor disponibile (Granovetter, 
1983, 209). 

Plecând de la teoria lui Mark Granovetter, David Krackhardt (1992) 
propune o nouă perspectivă asupra legăturilor sociale din cadrul reţelelor 
organizaţionale, insistând de această dată asupra puterii legăturilor tari. 
Rezistenţa la schimbare a oamenilor şi disconfortul creat de stările de 
incertitudine sunt situaţiile în care legăturile puternice ocupă o poziţie 
privilegiată în cadrul structurilor sociale reţea. Încrederea, principala resursă a 
legăturilor puternice, este elementul care facilitează atât reducerea rezistenţei 
umane la schimbare, cât şi dobândirea confortului în faţa incertitudinii. 
Elementele remarcate de Krackhardt l-au determinat pe acesta să considere 
“că schimbarea nu este facilitată prin legături slabe, ci mai degrabă de un 
anumit tip de legături puternice” (1992, 218) pe care le denumeşte “philos”. 
Pentru ca o relaţie dintre doi indivizi să fie denumită “philos”, trebuie să fie 
asigurate simultan trei condiţii: interacţiune, afecţiune şi timp. Interacţiunile 
oferă oportunitatea schimburilor de informaţii (uneori confidenţiale), 
afectivitatea determină adoptarea unei maniere de tratare pozitivă a celorlalţi, 
iar timpul creează experienţa necesară pentru a prezice modul în care 
partenerul de dialog va distribui informaţia primită (Krackhardt, 1992, 218).  

Procesul de relaţionare din cadrul reţelelor de comunicare poate fi 
analizat din perspectiva fenomenului de cuplare. Acesta se referă la gradul de 
interdependenţă dintre subsistemele reţelei (Harris&Nelson, 2008, 181). Cu 
cât cuplarea subsistemelor este mai putenică, cu atât o schimbare dintr-un 
subsistem generează schimbări în lanţ şi în subsistemele interdependente.  

Focalizarea pe resurse pleacă de la premisa că legăturile slabe sau 
puternice de care dispune la un moment dat un actor social au o importanţă 
redusă dacă acestea nu furnizează şi elementele necesare potenţării propriului 
ego. Cu alte cuvinte, valoarea resurselor deţinute de un nod oarecare prin 
gestionarea relaţiilor sale creşte, dacă legăturile sociale pe care le are îi asigură 
evoluţia socială şi dobândirea prestigiului personal şi profesional.  
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Centrarea pe atribute este subiectul orientărilor care contestă 
neglijarea atributelor individuale (vârstă, gen, educaţie, venit, status marital 
etc.) din analizele reţelelor sociale. În acest sens, Mehra, Kilduff, Brass 
(2001) pledează pentru exploatarea potenţialului generat de investigarea 
modulului în care caracteristicile individuale afectează structurile reţea, în 
timp ce Zhou, Shin, Brass Choi & Zhang (2009) insistă asupra beneficiilor 
rezultate din studierea interacţiunilor dintre abilităţile şi motivaţiile 
individuale, pe de o parte, şi oportunităţile şi constrângerile generate de 
structurile reţea, pe de altă parte (Brass, 2011, 17). 

Abordarea cognitivă a reţelelor organizaţionale se focalizează pe 
studierea interpretărilor persoanelor fizice din interior şi/sau exterior. 
Kilduff şi Krackhardt (1994) au descoperit că, simplul fapt că eşti perceput 
ca având prieteni influenţi are un efect mai mare asupra propriei reputaţii 
decât existenţa reală a unor astfel de relaţii de prietenie, dar nepercepute 
(Brass, 2011, 18). Din această categorie fac parte şi studiile care analizează 
hărţile mentale individuale ale reţelelor (Krackhardt, 1990) sau efectele 
produse de conştientizarea individuală a schimbărilor produse de structurile 
reţea.  

Concluzii 

Apartenenţa organizaţiei moderne la societatea de tip reţea a 
determinat apariţia unei terminologii specifice, menită să surprindă 
mecanismele prin care organizaţia se produce şi se reproduce deopotrivă. 
Concepte precum reţele formale şi informale de comunicare, fluxuri 
informaţionale, noduri şi legături de reţea au devenit esenţiale în înţelegerea 
organizaţiilor contemporane. 

Abordările contemporane care se focalizează asupra fenomenelor 
generate de reţelele de comunicare organizaţională subliniază existenţa unor 
perspective teoretice multiple şi recomandă utilizarea unor modele de 
investigare pluridimensionale. Accentuarea importanţei pe care reţeaua o are 
în evoluţia organizaţională indică necesitatea de integrare a reţelelor de 
comunicare în viziunile strategice de management organizaţional. 
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