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Introducere
A trecut un deceniu de la iniţierea "marii schimbãri" a oamenilor şi organizaţiilor din
România - a tranziţiei voluntare - de la o anumitã stare de echilibru, reprezentatã de
economia planificatã centralizat şi de statul totalitar, la o viitoare nouã stare de echilibru
reprezentatã de economia de piaţã şi de statul democratic. In managementul calitãţii aceastã
"mare schimbare" semnificã tranziţia de la inspecţie şi controlul (de stat) al calitãţii la
asigurarea calitãţii şi, în perspectivã, la managementul total al calitãţii. Este evident cã o
asemenea tranziţie este de naturã sã implice numeroase şi dificile schimbãri de atitudini şi
schimbãri organizaţionale.
Dupã un deceniu de transformãri - mai mult sau mai puţin vizibile şi consistente - în
viaţa noastrã economicã şi socialã constatãm însã cã, în multe domenii - inclusiv în
managementul macroeconomic şi microeconomic al calitãţii - viteza de schimbare este, în
general, prea redusã (uneori chiar foarte redusã!) datoritã acţiunii - mai mult sau mai puţin
conştientizate şi evidente - a rezistenţelor la schimbare ,manifestate atât pe plan individual
cât şi pe plan organizaţional.
1.Atitudinile şi schimbarea de atitudini
Conceptul "atitudine" - prin care psihologii înţeleg o stare mentalã ce predispune la
acţiune într-un anumit mod - reprezintã de fapt un fel de instrument integrator ipotetic ce
corespunde unei structuri individuale relativ stabile. Aceastã structurã are trei componente
fundamentale:
•componenta cognitivã şi evaluatoare - referitoare la toate cunoştinţele, ideile şi
credinţele privind obiectul atitudinii
•componenta afectivã (sau emoţionalã)
•componenta comportamentalã - care pune accentul pe intenţia de-a acţiona, pe
dispoziţia de-a reacţiona şi pe mobilizarea fizicã şi psihicã necesarã în acest scop
Atitudinea - având o funcţie anticipativã întrucât anunţã comportamentul ce va urma se învaţã, într-un anumit interval de timp, şi se organizeazã pe baza experienţei. Specialiştii
disting patru funcţii esenţiale ale atitudinilor:
•funcţia instrumentalã (sau de ajustare utilitarã)
•funcţia de autoapãrare

•funcţia de exprimare a propriilor valori
•funcţia de cunoaştere a lumii
Principalii factori determinanţi ai schimbãrii de atitudine sunt:
•factorii interni: consistenţa şi consonanţa sistemului de atitudini, contrastul şi
utilitatea funcţionalã ale atitudinilor
•factorii externi: credibilitatea, importanţa şi originea mesajelor, anxietatea subiectului
şi grupul de apartenenţã a acestuia
S-a constatat demult cã, pe plan individual, orice schimbare este perceputã ca o
ameninţare - mai mult sau mai puţin conştientizatã şi clarã - iar rezistenţa la schimbare este
chiar un fenomen normal şi inerent care demonstreazã vitalitatea sistemului social. Este deci
necesar sã fie identificate şi analizate toate rezistenţele la schimbare în scopul evaluãrii
gradului de permeabilitate/deschidere a sistemului social faţã de schimbare . De menţionat cã
nu este întotdeauna posibil sã eliminãm sau sã reducem rezistenţele la schimbare; în anumite
situaţii, relativ rare, se impune chiar tolerarea acestora, întrucât nu existã acţiuni corective
adecvate.
Întrucât nu întotdeauna orice schimbare înseamnã şi progres, manifestarea rezistenţelor la
schimbare poate fi chiar salutarã pentru sistemul social considerat !!!
2.Schimbarea organizaţionalã
Organizaţiile existã şi funcţioneazã într-un mediu care le furnizeazã anumite oportunitãţi,
dar care poate şi sã le ameninţe însãşi existenţa. O întreprindere, de exemplu, este similarã
unui organism viu, care reacţioneazã la schimbãri şi cautã sã obţinã un avantaj asupra
concurenţilor sãi. Printre factorii care obligã organizaţiile sã se schimbe, se pot menţiona :
dezvoltarea cunoştinţelor, progresul tehnic, evoluţia sistemelor de valori şi mondializarea
economiilor. Combinarea acestor factori creeazã un mediu din ce în ce mai concurenţial, şi
mai dinamic în jurul întreprinderii, obligându-o la eforturi de inovare din ce în ce mai
intense. De exemplu, printre noile valori ale sistemului mai sus menţionat, se pot cita :
egalitatea socialã, protecţia consumatorilor, protecţia mediului, etc. În consecinţã, azi,
întreprinderile trebuie sã ştie, sã vrea şi sã poatã sã facã faţã unor probleme noi, rezultate din
aşteptãrile consumatorilor, ale propriilor salariaţi şi ale societãţii în general. Dar, pe de altã
parte, întreprinderile se aflã permanent în cãutarea unui echilibru între adaptabilitatea lor la
mediul dinamic şi eficienţa lor organizaţionalã. Aceastã eficienţã depinde însã de gradul de
stabilitate al întreprinderii, stabilitate care se bazeazã pe structuri bine formalizate, pe reguli
şi proceduri bine definite. Dacã mediul nu s-ar schimba, aceastã stabilitate ar contribui de
fapt la eficienţa întreprinderii. Dar dacã mediul se transformã rapid, întreprinderile prea
puternic structurate dau dovadã de rigiditate şi de lipsã de flexibilitate, ceea ce le poate
condamna la dispariţie (pe termen mai mult sau mai puţin scurt).
În faţa acestor numeroşi şi importanţi actori care le obligã în permanenţã la adaptare,
întreprinderile trebuie sã gãseascã un echilibru permiţându-le sã fie simultan eficiente
(datoritã organizãrii lor interne), dar şi suficient de adaptabile pentru a integra şi a face faţã

multiplelor forţe ale schimbãrii. În aceastã cãutare permanentã, întreprinderile întâlnesc un
obstacol redutabil : rezistenţa la schimbare. O întreprindere rezistã la schimbare în sensul cã
structura şi sistemele sale de control o protejeazã de incertitudinile mediului şi-i asigurã o
anumitã stabilitate necesarã executãrii sarcinilor cotidiene. Dacã întreprinderea este
perceputã ca un sistem social - care, ca orice sistem, ar avea o tendinţã fireascã de echilibru rezistenţa la schimbare, poate fi consideratã ca o reacţie legitimã a sistemului care încearcã
sã-şi menţinã starea de echilibru. În nici un caz, rezistenţa la schimbare nu poate fi
consideratã ca un proces disfuncţional, în sensul cã ea constituie pentru salariaţi un mijloc de
reducere a propriilor frustrãri. În loc de-a lãsa aceste frustrãri sã "fermenteze", sã se dezvolte
şi sã se accentueze, rezistenţa deschisã la schimbare permite salariaţilor sã-şi exprime şi sã-şi
comunice frustrãrile. Deci, exteriorizarea ei are un rol benefic .
Pe de altã parte, rezistenţa la schimbare joacã un rol ce poate fi preţios pentru personalul
de conducere întrucât evidenţiazã anumite propuneri şi idei ce pot fi generate de aceştia.
Principalele motive care stau la baza rezistenţei indivizilor la schimbare pot fi grupate astfel:
1.motivele psihologice: frica de necunoscut, teama de-a pierde ceea ce au,
reconsiderarea propriilor competenţe şi a relaţiilor sociale prestabilite, predispoziţia
pentru stabilitate, etc.
2.motivele economice: incertitudinea asociatã schimbãrii şi privind securitatea locului
de muncã, securitatea economicã şi bunãstarea indivizilor.
De remarcat însã cã ceea ce conteazã realmente în orice rezistenţã la schimbare este
percepţia pe care şi-o formeazã orice individ asupra efectelor posibile ale schimbãrii
preconizate. Astfel, chiar dacã o propunere nu comportã vreo ameninţare realã la adresa
intereselor unei anumite persoane, este posibil ca aceasta sã perceapã existenţa unei
ameninţãri (mai mult sau mai puţin imaginare !) şi, în consecinţã, sã se opunã schimbãrii !
M. CROZIER şi E. FRIEDBERG au arãtat cã elementul decisiv al comportamentului
individual constã în jocul de putere şi influenţã la care individul participã şi prin care acesta
îşi afirmã existenţa socialã (cu toate constrângerile care îl condiţioneazã). Orice schimbare
este deci periculoasã în sensul cã ea pune întotdeauna sub semnul întrebãrii condiţiile jocului
sãu, sursele sale de putere şi libertatea sa de acţiune, modificând sau fãcând chiar sã disparã
zonele pertinente de incertitudine pe care acesta le controleazã. Şi cum "schimbarea
obligatorie" (impusã de conducerea întreprinderii) se prezintã adeseori ca o raţionalizare
constând exact în reducerea sau chiar anihilarea zonelor de incertitudine, opoziţia salariaţilor
faţã de o astfel de schimbare poate deveni în realitate foarte profundã. Consider cã este
nejustificatã orice abordare a problemei rezistenţei la schimbare bazatã pe raţionamentul
frecvent prezentat şi conform cãruia eşecul unei reforme s-ar datora lipsei de informare,
rutinei, iraţionalitãţii sau alienãrii subordonaţilor, clienţilor sau persoanelor administrate,
etc.
În realitate, orice tentativã de transformare nu numai a structurii formale, ci şi a structurii
profunde a sistemelor de joc constituite în jurul zonelor de putere declanşeazã rezistenţa
celor implicaţi. Şi chiar dacã indivizii sunt în majoritatea lor favorabili schimbãrii (ca
persoane), suma jocurilor lor în cazul sistemului existent poate constitui un obstacol natural
pentru tot ceea ce reprezintã adevãrata reformã: transformarea naturii jocurilor jucate în
cadrul sistemului. În consecinţã, orice demers al unei întreprinderi în sensul reducerii pânã la
anulare a rezistenţei la schimbare şi în sensul iniţierii procesului de schimbare ar trebui sã

porneascã de la analiza şi înţelegerea jocurilor de putere existente ca şi a beneficiilor obţinute
de pe urma acestora de diferiţii lor actori.
Rezistenţa la schimbare reprezintã o problemã serioasã, întrucât, pe de o parte, întârzie
introducerea reformelor indispensabile bunului mers al întreprinderii, iar, pe de altã parte,
poate genera - datoritã neîncrederii mai sus menţionate - o scãdere generalã a moralului
salariaţilor şi chiar a productivitãţii şi calitãţii muncii acestora. În faţa acestui fenomen,
prima acţiune ce ar trebui întreprinsã constã în identificarea, analizarea şi selecţionarea
motivelor reale ale rezistenţei la schimbare. În continuare, se impun studierea şi înţelegerea
tuturor jocurilor de putere şi a mizelor acestora, în cadrul situaţiei date. Pe aceastã bazã se
pot apoi stabili cãile şi mijloacele permiţând încercarea de-a depãşi şi introduce sub control
rezistenţa la schimbare: educaţia şi comunicarea, participarea şi implicarea, sprijinul şi
facilitarea, negocierea şi acordul, manipularea, etc.
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