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Summary

The article approaches one of the most actual missions of mass media, that of reflecting 
and supporting the processes of democratic participation, the mobilization of society for 
solving the emerging problems. These concerns integrate in the mass media strategy orien-
ted towards the highlighting and stimulating the participative practices. In fact it is a con-
sequent and scrupulous mass media activity of promoting new values. Centred on suppor-
ting positive moments in developing social issues, media attention is directed towards the 
search of new ways of optimizing social interactions, towards the implication of citizens 
into identifying and solving the problems of the society. The appearance of a specific type of 
journalism named „social journalism” is justified in this context. The authors are concerned 
with determining the identity of social journalism, which represents a resource capable of 
boosting the development of the society. The article explains the specifics of social issues, 
presents a methodology for reinforcing the social dialogue, based on the principles of tole-
rance, adequacy and openness.
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R eprezentările încetățenite prezintă jurnalismul social drept instrument de aborda-
re a realității din sfera socială, dar și o arenă de dezbateri și analize a fenomenelor și pro-
blemelor sociale, unde apar, evoluează și se confruntă multitudinea de opinii, idei, puncte 
de vedere, poziţii, concepţii, atitudini. Angajat plenar în viaţa socială, jurnalismul social, 
axat pe soluţionarea problemelor cotidiene, interacţionează cu diverși actori, medii, siste-
me etc., iar caracterul și formele lui de colaborare cu aceștia se modifi că în funcţie de ne-
cesitatea includerii lor pe agenda publică și, respectiv, în funcție de necesitatea implicării 
mass-mediei în aceste procese. Opiniile mai multor teoreticieni și practicieni în domeniu 
converg în accentuarea faptului că jurnalismul social se deosebește de alte tipuri de jurna-
lism prin caracterul său pronunțat participativ, orientat nu doar spre refl ectarea realității, 
spre informarea auditoriului despre evenimentele curente, oferind, totodată, oportunități 
reale ale exercitării unui schimb de păreri privind aspectele vieții sociale, dar și participă 
sui generis în reglementarea raporturilor dintre oameni și dintre grupurile sociale, încer-
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când să orienteze în anumite direcții aceste raporturi, precum și să infl uențeze structuri-
le sociale, responsabile pentru gestionarea diverselor sfere ale vieții publice. Altfel spus, 
așa-numitului jurnalism social în este propriu, în mod intrinsec, un specifi c funcțional, 
deoarece își înaintează drept sarcină nu atât informarea și exprimarea opiniei publice, cât 
mai ales implicarea nemijlocită în viața reală.

Tocmai în acest caz are loc manifestarea plenară a uneia dintre cele mai importante 
funcții a jurnalismului – cea de mediere [1, p. 29], mass-media asumându-și chiar rolul 
de moderator al dezbaterilor publice, determinat de necesitatea stringentă a înțelegerii 
reciproce și a interacțiunii forțelor sociale la nivelul întregii societăți. Jurnalismul poate 
și trebuie să creeze mediul necesar pentru dialogarea diverselor grupuri sociale – oricât 
de diferite ar fi  acestea sub aspectul scopurilor și ideilor promovate – pentru găsirea 
căilor de conciliere a contradicțiilor și confl ictelor sociale, pentru a le asigura întâlnirea 
în spațiul informațional al dialogului social. Actualmente, s-a conturat ferm faptul că 
în lipsa unui puternic jurnalism social este imposibilă edifi carea unui climat propice 
desfășurării unui dialog social efi cient. 

Rolul primordial al jurnalismului social constă în contribuţia pe care o aduce în solu-
ţionarea practică a confl ictelor și în rezolvarea diverselor probleme ale realității sociale, în 
modifi carea unor situaţii concrete. Importanţa acestor activităţi constă nu numai în faptul 
că ele demonstrează clar populaţiei forţa transformatoare a jurnalismului, ci și în profi larea 
tendinţei spre creșterea randamentului practic al acţiunilor, capabile să constituie baza re-
organizării întregului sistem social. Deloc întâmplător, astfel, jurnalismul social este tot mai 
mult asociat cu „jurnalismul pentru schimbare socială” (Journalism for Social Change) [2]. 

Mijloacele de informare în masă conturează tabloul general al vieții sociale, refl ectă 
starea socială a indivizilor și construiesc agenda zilei –  activitate prin care atrag atenția 
publică asupra problemelor stringente și asupra activității diverșilor actori sociali și sensi-
bilizează auditoriul său orientează să se implice în procesele sociale. Jurnalistul întotdeau-
na mediatizează fi e realitatea individului, fi e realitatea societății, în genere, din realitate 
făcând parte și problemele sociale, și coliziunile, și confl ictele, de aceea, remarcă experții, 
jurnalismul nu poate exista în afara socialului [3].

Rolul jurnalismului social constă în crearea unui diapazon tematic, în care cele mai im-
portante probleme sociale să fi e abordate cu regularitate, astfel încât să atragă și să focalizeze  
atenția consumatorilor de produse mediatice, iar prin aceasta să confere acestor probleme 
un caracter public și să le transforme în subiecte comune de discuție. Modul frecvent și 
proeminent de refl ectare a problemelor sociale prin intermediul jurnalismului social con-
tribuie la perceperea acestora de către segmentele largi de public ca fi ind mai importante 
decât altele și astfel plasându-le în arealul intereselor publice. „Lista de probleme sociale 
identifi cate alcătuiește agenda publică. La constituirea agendei publice contribuie sistemul 
politic (parlamentul, guvernul, partidele politice), instituţiile publice naţionale și locale, ce-
tăţenii, organizaţiile și asociaţiile civice, institutele de cercetare, universităţile și, nu în ulti-
mul rând, mass-media” [4, p. 20]. Marginalizarea problemelor sociale în discursul mass-
media poate distorsiona percepţiile auditoriului în raport cu realitatea socială, punând în 
difi cultate acţiunea socială și managementul social. Acest lucru poate avea un impact ne-
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gativ grav asupra atitudinii publicului față de aceste probleme, fapt care poate motiva atât, 
factorii de decizie, cât și indivizii sociali, grupurile sociale și chiar societatea, să adopte în 
raport cu aceste probleme modele neadecvate de comportament social, subminând, în acest 
mod, activitatea curentă și funcţionalitatea domeniului social. Pe de o parte, abordarea ne-
adecvată a unei probleme sociale acute poate stimula acutizarea și mai mare a acestor pro-
blemelor. Pe de altă parte, ignorarea unor chestiuni de o gravitate socială majoră ar putea 
servi drept premisă pentru o explozie socială. Respectiv, activitatea de mediatizare a pro-
blemelor sociale constituie o direcţie esențială a jurnalismului social, așa cum „problemele 
sociale sunt acele situaţii care tulbură mulţi oameni și declanșează interesul acestora, for-
mează opinii și dezvoltă presiunea socială necesară pentru căutarea unei soluţii” [5, p. 465].

Problemele sociale pot apărea din cauza comportamentelor anormale și acțiunilor  
distructive ale unor actori sociali, dar, în anumite cazuri, și ca rezultat al comportamen-
telor normale și acțiunilor funcţionale sau chiar inacțiunilor sociale. Problema poluării 
mediului este reprezentativă în acest context, or, ea nu este direct cauzată de oameni, ci de 
inacțiunea acestora. Astfel, comportamentele normale, tradiţional acceptate, uneori pot 
contribui tot atât de mult la apariţia problemelor sociale ca și comportamentele anormale, 
deviante, antisociale. 

Cel mai adesea, problemele sociale apar, se extind în dimensiuni, își intensifi că acțiunea 
și își amplifi că impactul și efectele în perioadele de schimbări majore, de crize economice, 
sociale, spiritual-valorice, în perioadele de tranziție de la un sistem la altul. Respectiv, ro-
lul jurnalismului social în asemenea perioade crește și el, datorită potențialului acestuia de 
a refl ecta, explica, dezbate problemele cu care se confruntă grupurile sociale, societatea, în 
ansamblu, în consecință catalizând procesul de soluționare a lor. Republica Moldova, ca 
de altfel mai multe societăți care au abandonat totalitarismul, acceptând traseul propice al 
dezvoltării democratice, trece printr-o criză, adică parcurge o perioadă de timp difi cilă de 
traversat, când se atestă o dezordine clară sau latentă care s-a instaurat în toate sectoarele 
vitale ale statului moldovenesc, legitimitatea și perspectiva istorică a căruia sunt puse și ele 
la îndoială. „Schimbările care au generat mutații substanțiale în sectoarele economic, po-
litic, cultural și spiritual au demolat dinamicele și echilibrele existente, ordinea lucrurilor 
fi ind intimidată”, constată specialiștii  [6, p. 223]. De adăugat, că schimbările în cauză au 
afectat profund și domeniul social, iar, ca urmare, alături de problemele sociale existente 
deja au apărut altele noi, specifi ce acestei perioade de tranziție, care au putut fi  identifi cate 
și aduse pe agenda societății, în special, datorită jurnalismului social.

Conceptul de problemă socială se aplică la un număr foarte mare de diferite feno-
mene, cum ar fi : criminalitatea, sărăcia, rasismul, suprapopularea etc. Cercul probleme-
lor sociale include și formele de asociere ale cetățenilor pentru soluționarea problemelor 
comunității, fațetele proceselor migraționale, calitatea vieții și condițiile socioeconomice, 
relațiile interetnice, chestiuni de ordin demografi c, educația morală, valorile etice și ale 
familiei, problemele ocrotirii sănătății și multe altele. Aspectele sociale, astfel, nu se reduc 
doar la problemele categoriilor vulnerabile ale populației, dar vizează universul uman, în 
toată multitudinea manifestărilor acestuia. De altfel, pot fi  întâlnite opinii conform cărora, 
prin extindere, de tematica socială ține totul ce nu se referă la politică, război, cultură și artă. 
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Autorii lucrării Dezvoltarea socială. Capacitatea instituțiilor susțin: „O problemă socială 
reprezintă fi e un proces social care afectează advers colectivitatea, fi e o oportunitate de dez-
voltare care trebuie fructifi cată. Explozia sărăciei sau apariţia trafi cului de fi inţe umane sunt 
procese sociale negative. Restructurarea social-economică și democratizarea sunt oportuni-
tăţi oferite de colapsul sistemului social care trebuie fructifi cate“ [4, p. 18]. Cercetătorii R. 
K. Merton și R. A. Nisbet, propunând o defi niție proprie a problemei sociale, au menționat 
că aceasta constituie o situaţie sau o condiţie specială, apreciată de public sau de experţi ca 
fi ind neobișnuită sau intolerabilă, deoarece reprezintă o discrepanţă sau un decalaj între 
realitatea prezentă și normele sau valorile sociale [7]. Ele au un caracter indezirabil și dău-
nător pentru societate, deoarece afectează exigenţele ei de ordine, împiedică schimbarea so-
cială și au un impact negativ asupra existenţei, securităţii și bunăstării membrilor societăţii.

Conceptualizarea noţiunii de problemă socială devine foarte actuală în acest context, 
pentru că aduce claritate în percepţiile jurnaliștilor, în particular, și a instituţiilor mass-
mediei, în general, asupra problemelor sociale ca subiect de refl ecţie al lor. Acoperirea 
mediatică a problemelor sociale poate fi  efi cientă doar în cazul în care jurnaliștii își con-
cep itinerarul profesional și își organizează procesul de creaţie astfel încât să pătrundă în 
aspectele existenţiale ale problemei mediatizate, iar acest lucru poate fi  realizat cu condiţia 
că jurnaliștii deţin cunoștințe fundamentale despre obiectul lor de investigaţie. 

Un rol important în clarifi carea naturii problemelor sociale îl au reperele de abordare 
a acestora în baza unor teorii, între care:

1. Perspectiva patologiei sociale. Problemele sociale pot fi  de natură obiectivă, atunci 
când reiese din realitatea socială exterioară, şi de natură subiectivă, atunci când reiese din 
lumea interioară a omului sau comunităţii. „Oamenii sau situațiile pot „deveni” probleme 
sociale atunci când se creează obstacole și se blochează activitatea normală a organismu-
lui social. Problemele sociale sunt patologii sociale” [8]. Interpretate în lumina postulate-
lor patologiei sociale, abaterile, califi cate drept probleme sociale, de la condiţiile sociale 
încetățenite și ordinea socială, reprezintă cazuri de manifestări ale maladiilor sociale, de 
devieri de la așteptările morale. 

2. Perspectiva dezorganizării sociale. Organizarea socială presupune, înainte de toate, că 
ea este un întreg, în care părţile se afl ă într-o relaţie de dependenţă oarecum ordonată. Noţi-
unea centrală a acestei conceptualizări este cea de roluri, rolurile defi nind nu doar diferitele 
părţi ale societăţii, ci, de asemenea, și modul în care ele sunt interrelaţionate. Dezorganizarea 
socială este considerată „faţa umbrită”, complementară, a organizării sociale, fi ind perce-
pută ca un eșec al manifestării rolurilor. Încă Emile Durkheim susţinea că „în momentul 
dezechilibrului social, fi e că el apare şi se manifestă în timpul unor crize sau,  dimpotrivă, 
în perioadele de schimbare socială favorabile, dar prea bruște – societatea temporar devine 
incapabilă de a exercita asupra oamenilor efectele cuvenite” [9, p. 294]. Din acest racursi, 
problemele sociale sunt consecințe ale dezordinii sociale, care generează reducerea forţei de 
infl uenţă a regulilor sociale de comportament asupra indivizilor, fapt care a permis lansarea 
ideii, considerată drept „una dintre cele mai valoroase idei în sociologie” [10, p. 468], că 
dezordinea socială este un element constitutiv al procesului de transformare socială, fi ind o 
oportunitate pentru procesul de constituire a noilor relații și reguli sociale.

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   139Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   139 18.12.2015   14:21:4418.12.2015   14:21:44



140

Victor Moraru, Georgeta Stepanov

3. Perspectiva confl ictului de valori. Această abordare are la bază ipoteza că proble-
mele sunt condiţii sociale ce uneori pot fi  incompatibile cu valorile unor anumite gru-
puri, membrii cărora reușesc să facă publică o chemare la acţiune. Problemele sociale, din 
această perspectivă, își au geneza în confl ictele de valori și de interese. Și dacă interesele 
sunt diferite, grupurile se situează pe părţi diferite ale baricadei, escaladând situaţiile de 
confl ict, care, la rândul lor, generează probleme sociale. Actualmente, în Republica Mol-
dova, sub presiunea diverselor fenomene transformatoare, hotarele valorilor sociale, a 
normelor de existență, de acțiune de odinioară au dispărut, indivizii sociali, în particular, 
și grupurile sociale, în general, afl ându-se în căutarea unor repere moderne. Atunci când 
vechile repere sunt distruse, susțin cercetătorii, se diluează și referințele cu care oamenii 
s-au obișnuit și ei se pomenesc în situația de a adopta noi valori care apar neexperimen-
tate [11, p. 247]. Sistemul de valori al societăților în tranziție este foarte variat și incert, 
manifestându-se ca un generator puternic de probleme sociale. În fond, problema socială 
reprezintă un decalaj între normele unei societăți şi realitatea socială, politică, culturală 
și economică din această societate, apariţia unei probleme sociale fi ind indisolubil legată 
de manifestarea unei neconcordanţe între ceea ce oamenii ar trebui să fi e şi ceea ce ei sunt 
în realitate (mai precis, între situaţia socială existentă şi normele sociale). Este evident că 
problemele sociale sunt generate de anumite circumstanțe și sunt determinate de context, 
de valorile și instituțiile societății. Cercetătorii constată: „O problemă socială poate fi , în 
multe cazuri, consecinţa neanticipată, nedorită și indirectă a modelelor instituţionalizate 
ale comportamentului social … diferite structuri sociale au probleme distincte în funcţie 
de caracteristicile, valorile și scopurile/interesele lor distincte, iar soluţiile date acestor 
probleme sunt diferite și ele (soluţiile având ca scop și rezultat schimbarea socială) în 
funcţie de particularităţile acestor structuri sociale” [12].

4. Perspectiva comportamentului deviant. Această abordare pune în valoare ideea 
că problemele sociale reprezintă violări ale așteptărilor și comportamentelor normative. 
Comportamentul sau situaţiile care nu se încadrează în prevederile normelor de conduită 
generală, acceptabile într-o societate, sau se depărtează de la normele tradiţionale, sunt 
privite ca fi ind deviante. Comportamentele deviante apar ca urmare a socializării inadec-
vate, care se desfășoară, în primul rând, în cadrul contextual al relaţiilor primare de grup. 
Predispoziţia spre comportamente deviante se formează din cauza eșecului socializării 
primare. Circumstanțele care favorizează apariţia și manifestarea unui asemenea compor-
tament au la bază condițiile nefaste în care se produce dezvoltarea persoanei, necesitând o 
atitudine atentă din partea societății, pentru a activa corecțiile cuvenite.

5. Perspectiva etichetării sociale. Conform acesteia, o problemă socială este defi nită 
drept social-deviantă în funcție de reacţiile sociale la o pretinsă violare a regulilor sau 
așteptărilor sociale. Această teorie se concentrează pe condiţiile prin care comporta-
mentele sau situaţiile sunt defi nite ca problematice sau deviante. Cauza unei probleme 
sociale își are originea în atenţia pe care i-o acordă mass-media, publicul și/sau factorii 
care exercită controlul social. Această perspectivă comportă anumite riscuri, întrucât, 
de mai multe ori, ea se confi gurează în baza stereotipurilor și a prejudecăților. Stere-
otipurile, în general, sunt de natură subiectivă și au un caracter părtinitor, fapt care 
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blochează posibilitatea aprecierii obiective a situațiilor. Prejudecățile, exprimate prin 
opiniile preconcepute sau convingerile nefondate care proliferează atitudinile excesive, 
lipsite de raționalitate, pot comporta și ele difi cultăți în soluționarea problemelor de or-
din social, fi ind necesară, de fi ecare dată, atenție în defi nirea unor situații sau persoane 
și o abordare complexă, dar și tolerantă a acestora.

6. Perspectiva critică. Conform acestei abordări, o problemă socială este o situaţie 
rezultată din exploatarea celor ce nu deţin puterea de către cei ce deţin puterea. Forma 
de organizare socială produsă de societatea capitalistă generează apariţia celor mai mul-
te probleme sociale, iar dezvoltarea capitalismului aduce cu sine și amplifi carea proble-
melor sociale. Deciziile cu semnifi cații sociale, în condițiile de incertitudine în raport 
cu puterea, sunt infl uențate substanțial, în aceste cazuri, de sistemul de valori și principii 
pe care-l împărtășește persoana.

7. Abordarea constructivistă a problemelor sociale prezintă interes pentru jurnalis-
mul social, deoarece refl ectă potențialul individului sau al grupurilor sociale de a eva-
lua realitatea și de a cataloga anumite stări și situaţii drept nedorite, nocive, periculoase, 
amenințătoare etc., prin aceasta atrăgând atenţia și determinând opinia publică să ia ati-
tudine întru soluţionarea acestora. Din perspectiva acestei abordări, retorica acţiunilor 
respective are un caracter imperativ vădit. Din acest punct de vedere, problemele sociale 
se prezintă drept construcţii, create de indivizi sau grupuri, care atrag atenția publicului 
asupra unor anumite condiții și se pronunță pentru schimbarea acestora.

Percepția unei probleme sociale poate parcurge, în viziunea sociologilor [13, pp. 14-15], 
câteva etape: a) conștientizarea publică scoate din anonimat problema și o defi nește ca 
fi ind socială; b) identifi carea și defi nirea problemei sociale se realizează grație sistemului 
de valori sociale; c) conștiinţa publică joacă un rol semnifi cativ în defi nirea gradului de 
gravitate al problemei  sociale; d) conștiința publică face distincţie între problema socială 
și problema individuală. 

Problemele sociale sunt manifestări ale deteriorării sau chiar ale distrugerii funcţio-
nalităţii relațiilor sociale și normelor sociale existente, ca o consecință a tensionării și am-
plifi cării confruntărilor, care modifi că valorile umane, normele de comportament și gene-
rează reacţii sociale deviante. Ele subminează relaţiile constructive care se stabilesc la nivel 
de individ social, grup social sau chiar societate, de aceea necesită o interpretare adecvată. 
Orice problemă socială, oricât de gravă ar fi , nu poate fi  conștientizată și asumată de socie-
tate până nu este făcută publică și adusă pe agenda societății. Dacă problemele sociale, din 
diferite motive, nu sunt recunoscute nici de autorități, nici de organizațiile neguvernamen-
tale, nici de cetățeni, de datoria mass-mediei este să le facă publice și să determine acești 
actori sociali să-și asume responsabilitatea pentru soluționarea lor. Pentru aceasta, mass-
media trebuie să pună în circuit sufi cientă informație, care ar contura dimensiunile reale 
ale problemei, adică să inițieze procesul de construcție a problemelor existente. Opini-
ile precum că problemele sociale se amplifi că datorită faptului că mass-media le acordă 
atenție sporită și că vorbește prea mult despre ele sunt contraproductive, iar acuzațiile 
care i se aduc presei în această ordine de idei sunt lipsite de temei. Autoritățile, politici-
enii, dar și anumite persoane publice, uneori, incriminează jurnaliștilor incompetență și 
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lipsă de patriotism. De notat, însă, că tocmai lipsa informațiilor despre problemele sociale 
existente și a dezbaterilor acestora în mass-media poate perpetua problema şi afecta acţi-
unea socială în legătură cu ea.

Mediatizarea problemelor sociale impune o abordare valorică și multiaspectuală, 
care să suscite interesul general, dar și să formeze la diversele categorii de public atitu-
dini constructive în raport cu subiectul de refl ecție. Or, valorile și atitudinile indivizilor 
sociali determină înțelesurile problemelor sociale. Cele mai răspândite atitudini ale oa-
menilor față de problemele sociale care nu îi afectează direct sunt indiferența, acceptarea 
pasivă a necazurilor altor oameni, cinismul și pedeapsa divină. Luând în calcul această 
situație, jurnaliștii trebuie să-și construiască discursul mediatic în așa mod, încât să produ-
că înțelesuri adecvate ale problemelor sociale, să provoace acțiuni concrete și să catalizeze 
activismul social al cetățenilor. Din aceste considerente, refl ectarea mediatică a problemelor 
sociale trebuie să se axeze pe abordarea sociologică a acestora, astfel urmărind: 1) conștien-
tizarea problemelor prezente cu care se confruntă societatea; 2) dobândirea de cunoștinţe 
faptice cât mai riguroase în legătură cu principalele probleme sociale; 3) înţelegerea origi-
nilor sociale ale acestora și a modului în care ele pot evolua; 4) considerarea raportului din-
tre teorie și practică, astfel ca politicile sociale care se aplică să se întemeieze pe experiența 
verifi cată; 5) existența unui sens al perspectivei, problema examinată fi ind văzută în relaţia 
acesteia cu trecutul şi prezentul societăţii, fără distorsiuni şi exagerări [14, p. 468].   

Vizibilitatea publică a problemelor sociale se datorează confi gurării mediatice a 
acestora, care începe cu punerea în circuit a informațiilor primare despre problemele 
sociale, dar și despre categoriile sociale afectate și cerințele lor de soluționare a situațiilor 
create. Frecvența și felul în care mass-media mediatizează sfera socială și tratează pro-
blemele sociale infl uențează percepțiile publicului și formează cunoștințele lui în raport 
cu acestea, iar cunoștințele despre problemele sociale sunt importante pentru materia-
lizarea acțiunii sociale.

Jurnaliștii, prin natura profesiei, trebuie să identifi ce problemele sociale în faza lor 
incipientă și să mobilizeze societatea pentru a nu admite amplifi carea acestora, pentru 
a stopa evoluţia lor sau pentru a propune modul de soluţionare. Cunoașterea genezei, 
cadrului și modului de dezvoltare a problemelor sociale este o condiție obligatorie pen-
tru refl ectarea consistentă și multilaterală a acestora.  De fapt, o problemă socială devine 
cunoscută întregii societăţi numai datorită activităţii mass-mediei, care o „descoperă” și o 
face publică. Astfel, confi gurarea publică a problemei sociale se realizează prin reprezen-
tări mediatice care pot infl uența conceptualizarea și asumarea socială a acesteia. 

Specifi citatea abordării mediatice a problemei sociale presupune contactul direct al 
jurnalistului cu problema, pătrunderea lui în mediul afectat de problemă și interacțiunea 
cu subiecții care suportă consecințele acestei probleme, fapt care determină și chiar impune 
un anumit tip de relații și de comportamente profesionale. Mai mult, fi ecare problemă socială 
solicită și condiționează abordări diferite, determinând practicile de mediatizare. Problemele 
sociale nu sunt statice, ci dinamice, ele cresc sau se reduc în intensitate, variază în timp și 
spațiu, reprezintă succesiuni de evenimente, situații, stări fragmentare etc. Datorită acestei 
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caracteristici, dar și faptului că publicul nu neapărat consumă în mod consecvent produsele 
mediatice, se atestă difi cultăți în confi gurarea publică a problemelor sociale. 

În funcție de modul în care este pusă în aplicare specifi citatea funcțională a problemei, 
se conturează două tipuri de refl ectare mediatică: obiectivă și pragmatică [15]. Refl ectarea 
obiectivă presupune acompanierea neutră a problemei prin simpla expunere a ei în pre-
să, care se caracterizează prin producerea mesajelor fragmentare și sporadice. Refl ectarea 
pragmatică se caracterizează prin consecvența și pluridimensionalitatea expunerii media-
tice; prin orientarea mesajelor către anumite categorii de public. 

În acest scop, este necesară sistematizarea, în funcţie de anumite criterii, a activităţii 
social-economice, măsurarea variabilelor care caracterizează potențialul sistemului 
social de  gestionare a problemelor sociale. Fundamentarea deciziilor social-economice, 
informarea publicului, organizaţiilor social-politice, precum şi a persoanelor fi zice 
despre starea şi dezvoltarea societăţii necesită informaţii diverse, cum ar fi : dimensiunea 
şi evoluţia în timp, proporţiile şi corelaţiile care se formează între diferite elemente din 
domeniile social şi economic [16, p. 97].  

Există mai multe criterii de clasifi care a problemelor sociale. Din punctul de vedere 
al atitudinii colectivității, problemele sociale pot fi : potențiale – situații care nu sunt iden-
tifi cate drept probleme și, respectiv, nici asumate de către colectivitate; asumate – situații 
identifi cate drept probleme și asumate în mod conștient de către colectivitate.

Modul de asumare a problemelor sociale de către colectivitate, la rândul său, poate 
fi  considerat și el criteriu de clasifi care, conform căruia pot fi  deosebite câteva tipuri de 
probleme: latente – problemele sociale conștientizate și asumate, dar în raport cu care 
colectivitatea dezvoltă o atitudine pasivă și nu întreprinde nici o activitate socială; ma-

nifeste – problemele sociale asumate în mod conștient, determinate drept importante și 
față de care colectivitatea dezvoltă o atitudine activă; centrale – problemele sociale ca-
lifi cate drept stringente și prioritare pentru colectivitate, pentru soluționarea cărora sunt 
concentrate toate eforturile și rezervele acesteia [4, p. 19].

Specifi cul și geneza problemelor sociale este un alt criteriu, conform căruia probleme-
le sociale pot fi  clasifi cate în: probleme care apar în sistemul de relaţii, stabilit între indi-
vidul social și mediul natural (ecologie, resurse naturale); probleme care apar în sistemul 
de relaţii stabilit între individul social şi societate (servicii educaţionale, sănătate, cultură); 
probleme intersociale (care apar între comunități, grupuri etnice) [17].

Din punctul de vedere al nivelului de organizare a vieții sociale, se conturează ur-
mătoarele tipuri de probleme: între indivizi sociali (probleme de ordin personal); între 
grupuri sociale (probleme de grup); între categorii sociale (probleme de clasă socială); 
între sisteme sociale.

Importante, de asemenea, se prezintă și următoarele criterii de tipologizare a proble-
melor sociale:

– criteriul cuprinderii/extinderii, conform căruia deosebim probleme sociale: 
internaționale, naționale, zonale, locale;
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– criteriul originii problemelor sociale (domeniile în care acestea apar, se dezvoltă și 
se manifestă) care ne oferă posibilitatea să le clasifi căm în: probleme pe domeniul sănătății, 
educației, asistenței sociale, religiei, sportului etc.;

– criteriul naturii fenomenologice a problemelor sociale care include problemele soci-
ale legate de: migrație, sărăcie, narcomanie, alcoolism, criminalitate, trafi c de fi ințe uma-
ne, violență etc.;

– criteriul temporal de soluţionare a problemelor sociale, în baza căruia putem iden-
tifi ca: probleme pe termen lung, mediu sau scurt, dimensiunile temporale ale problemelor 
fi ind foarte importante, îndeosebi pentru cei care suportă consecinţele acestora;

– criteriul instituțiilor care gestionează problemele sociale – capacitatea sistemului 
social de a identifi ca și de a rezolva problemele sociale prin intermediul instituțiilor sale de 
profi l – în baza căruia deosebim: probleme instituționalizate, legislative, în primul rând, și 
neinstituţionalizate;

– criteriul metodei de soluţionare a problemelor sociale, conform căruia deosebim 
probleme care pot fi  rezolvate pe căi pașnice și pacifi ste și probleme care pot fi  rezolvate 
prin metode violente.

Problematica socială include, astfel, o multitudine de probleme ce țin de drepturi-
le sociale ale omului (dreptul la asigurare socială, la învățătură, la protecția sănătății, la 
locuință, drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități), de riscurile sociale (maladii, 
inclusiv, maladii profesionale, întreținerea copiilor, invaliditatea, bătrânețea), problemele 
păturilor vulnerabile ale populației (orfanii, șomerii, migranții, familiile incomplete, copi-
ii și adulții cu posibilități limitate), problemele populației de vârsta a treia, probleme ce țin 
de tineret (criminalizarea societății, criminalitatea juvenilă, alcoolismul, narcomania, ac-
cesibilitatea și calitatea studiilor, activitatea instituțiilor pentru copii), activitatea în dome-
niul ocrotirii mediului, propaganda modului sănătos de viață, educația morală, acțiunile 
de caritate, asigurarea socială și totul ce derivă din abordarea acestor și altor aspecte ale 
vieții cotidiene și perspectivelor de dezvoltare a societății.  

Un rol aparte în defi nirea problemelor sociale îl au factorii care provoacă apariţia sau 
amplifi carea acestora, între care: informaționali (defi citul de date factologice, zvonurile, 
presupunerile, informaţiile distorsionate etc.).; structurali (incapacitatea structurilor și a 
instituţiilor sociale de a satisface sau îndeplini necesităţile sociale); valorici (neconcordan-
ţa sau diferența între valorile individuale și cele sociale); comportamentali (diferența între 
comportamentele individuale, de grup și cele sociale); relaţionali (inefi ciența instituțiilor 
de relații formale sau informale, fobiile sociale, ura rasială, religioasă etc.); motivaționali 
(solicitări, așteptări, cerinţe neadecvate ale actorilor sociali). 

În fond, problemele pot fi : rezolvabile, potențial rezolvabile și irezolvabile. Mediatiza-
rea problemelor sociale din prima și a doua categorie solicită ca jurnalistul să formuleze 
cât mai explicit esenţa problemei și să descrie detaliat cadrul de referinţă al acesteia, să 
determine factorii care generează contradicţiile interne și externe, să identifi ce instrumen-
tarul optimal necesar pentru soluţionarea acesteia. Procesul de refl ectare mediatică a pro-
blemelor sociale include activități gen: identifi carea cauzelor și a contextului care au stat la 
baza apariţiei acestora, a genezei  problemelor sociale; apariţia și constituirea problemei, 
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identifi carea factorilor care o menţin sau o amplifi că; modifi cările care se produc și meta-
morfozele care se atestă în procesul de dezvoltare a problemelor sociale; diagnosticarea și 
abordarea acestora din perspectiva parametrilor temporali, spaţiali și consistențiali; mani-
festarea atitudinii și a reacţiilor indivizilor sociali, în particular, și a societății, în ansamblu, 
la anumite probleme sociale; identifi carea strategiilor și practicilor utilizate de factorii res-
ponsabili pentru soluţionarea acestora; prognozarea evoluţiei problemelor și a variantelor 
posibile de soluţionare a acestora. 

Pentru mediatizarea echidistantă și calitativă a problemelor sociale sunt importante 
sursele informaționale pe care le utilizează jurnaliștii în procesul de examinare a proble-
mei în mass-media. Sursele de date necesare refl ectării problemelor sociale se regăsesc nu 
doar în ministerele și instituțiile de profi l pe domeniul social, ci în mai multe sfere. Acest 
lucru demonstrează, o dată în plus, caracterul intersectorial al domeniului social, care, 
pentru buna lui funcționare, solicită și dezvoltă relații cu alte domenii ale activității. Ana-
liza și mediatizarea problemelor sociale impune utilizarea nu doar a informațiilor ofi ciale, 
ci și a celor din surse neofi ciale. În acest context, un rol important revine organizațiilor 
neguvernamentale, care, activând în paralel cu instituțiile statului, monitorizează nu doar 
evoluția problemelor sociale, ci și activitățile factorilor de decizie. De aceea, datele prima-
re, furnizate de organizațiile neguvernamentale, în foarte multe cazuri sunt mai complexe, 
aproape de realitate și vizează mai mulți actori implicați în problemă.

De observat, în multe privințe, prin caracteristicile sale, jurnalismul social se apropie 
mult de așa-numitul jurnalism comunitar, centrat pe refl ectarea problemelor care îl pre-
ocupă pe cetățeanul „mediu”: diapazonul trăsăturilor care marchează un text aparținând 
jurnalismului comunitar „se axează pe utilizarea unui spectru mai larg de surse, în afară de 
sursele tradiţionale ofi ciale; examinarea mai amănunţită a proiectelor de politici publice și 
a urmărilor lor posibile; refl ectarea mai frecventă a situaţiei minorităţilor din comunitate; 
prezentarea scenelor din viaţa cotidiană; publicarea relatărilor despre istoria comunităţii, 
despre tradiţiile, realizările, aspiraţiile cetăţenilor din comunitate ș. a.” [18, p. 291].

Problemele sociale ca subiecte de refl ecție a presei se încadrează în jurnalismul social, 
care are menirea să le aducă pe agenda societății, să le analizeze și să creeze posibilități de 
dezbatere a lor, implicând în acest proces întreaga societate – condiție fundamentală pen-
tru cunoașterea, înțelegerea, gestionarea corectă și soluționarea acestora. Dar, deoarece 
jurnalismul, după M. Coman, se afl ă într-o poziţie ambivalentă: pe de o parte, el este so-
licitat să exercite o acţiune educativă (în sensul formării unor oameni informaţi, cultivaţi, 
conștienţi de poziţia și răspunderile lor sociale), iar pe de altă parte, el este: „curtat” de 
grupuri cu interese politice sau economice pentru resursele sale persuasive și pentru pu-
terea lui de a infl uenţa comportamentul indivizilor” [19, p. 82], implicaţiile generate sunt 
atât de natură pozitivă, cât și mai puțin pozitivă. Jurnalismul social apropie evenimente-
le din sfera socială de indivizii sociali; refl ectă operativ și detaliat evenimentele; expune 
faptele în contextul în care s-au produs; reduce distanţa dintre diverse grupuri sociale; 
pătrunde în toate mediile domeniului social, democratizându-le; extinde cunoștinţele 
despre valorile funcţionale ale sistemului social; formează conduita umană; promovează 
noi modele de percepție socială și de comportament social; orientează acţiunea umană; 
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stimulează activismul civic; stimulează procesele decizionale; sensibilizează publicul etc. 
Totodată, nu poate fi  neglijat faptul că jurnalismul social refl ectă în mod episodic și de 
multe  ori superfi cial și fragmentar realitatea socială; decide pentru individul social ce este 
sau ce nu este important pentru acesta; diminuează facultatea atitudinii critice; favorizea-
ză răspândirea stereotipurilor sau chiar creează stereotipuri; politizează și ideologizează 
activităţile sociale; creează posibilitatea denaturării valorilor sociale, a proceselor sociale 
și a deciziilor sociale; favorizează înclinația spre senzaţionalism ș. a.  

Rolul mass-mediei în refl ectarea realității sociale, în formarea atitudinilor și acțiunilor 
sociale în raport cu problemele majore ale societății nu poate fi  subestimat, mai cu seamă, 
în societățile care se afl ă într-o tranziție de durată. Conștientizarea profesională a bene-
fi ciilor pe care le poate avea societatea de pe urma prestanței reale a jurnalismului social 
este o cerință a timpului care impune mass-mediei noi standarde de activitate și noi norme 
profesionale menite să faciliteze acest proces. 
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