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Modelarea sistemelor tehnico-sociale complexe dar şi a politicilor strategice ale organizaţiilor ridică un 
număr mare de probleme metodologice dificile. În primul rând, mulţi dintre factorii implicaţi nu sunt 
cuantificabili deoarece conţin importante dimensiuni sociale, politice şi cognitive. În al doilea rând, gradul 
de incertitudine şi/sau risc inerent unor astfel de probleme complexe este, în principiu, ridicat şi deseori nu 
poate fi descris sau delimitat. Aici includem atât aşa-numita incertitudine agnostică (acțiuni conştiente, 
reflexive între actori concurenţi) cât şi incertitudinea nedefinită (de ex. incertitudinea legată de ce tip de 
descoperiri ştiinţifice şi tehnologice vor fi realizate în viitor). 
 
În cele din urmă, non-linearitatea extremă a sistemelor sociale complexe înseamnă că, efectiv, orice 
depinde de orice altceva. Ce ar putea părea un factor marginal poate, în anumite circumstanţe, să devină o 
forţă dominantă care să determine schimbarea. Toate aceste consideraţii duc la concluzia că metodele 
cantitative tradiţionale, modelarea matematică (funcţională) sau simularea sunt relativ nefolositoare. 
 
Analiza Morfologică Generală (General Morphological Analysis – GMA) este o metodă de modelare a 
sistemelor sociale şi a problemelor complexe de strategie a organizaţiilor, în care componentele sunt dificil 
de cuantificat. Prin această metodă se examinează toate posibilele relaţii între diferite dimensiuni ale 
problemei studiate (sociale, politice şi/sau organizaţionale) pentru a evalua toate rezultatele posibile. GMA 
produce modele de inferenţe multidimensionale non-cuantificate, care sunt diferite de alte modele 
matematice sau ştiinţifice. 
 
Implementarea GMA a fost iniţial dezvoltată în cadrul FOI (Agenţia Suedeză de Cercetare în Apărare) în anii 
’90 pentru a facilita apărarea pe termen lung şi planificarea pregătirii civile. A fost proiectat astfel încât să 
poată fi modelate multiple părţi interesate (stakeholder), diverse probleme de strategie socială şi 
organizaţională, precum şi pentru a facilita colaborarea între discipline şi sectoare sociale diferite. 
 
GMA este realizată în cadrul unor workshop-uri moderate de profesionişti, care implică specialişti relevanţi 
din domeniile studiate. Metoda presupune parcurgerea unui număr de paşi şi faze iterative care corespund 
ciclurilor de analiză şi sinteză aflate la baza dezvoltării oricăror alte modele ştiinţifice. Procesul este iterativ 
şi poate fi repetat de mai multe ori. Noile cunoştinţe generate pe parcursul dezvoltării modelelor 
morfologice reprezintă unele din cele mai importante rezultate ale unei sesiuni de lucru GMA. 
 
Paşii iterativi care trebuie urmaţi sunt: 
 
Faza de analiză 

1) Identificarea variabilelor relevante: Se identifică şi se definesc principalele: dimensiuni, parametrii 
sau variabile care trebuie luate în considerare în cadrul problemei sau scenariului complex cercetat 
(capul de tabel umbrit din figura de mai jos). 

2) Identificarea/definirea intervalelor de valori: Fiecărei variabile i se atribuie un interval de valori sau 
condiţii alternative relevante (coloanele aferente fiecărui element al capului de tabel. 

Faza de sinteză 
3) Verificarea încrucișată a fiecărei variabile cu toate celelalte variabile din model pentru a evalua 

consistenţa mutuală. Această verificare se mai numeşte Evaluarea Încrucişată a Consistenţei (Cross-
Consistency Assesment - CCA). 

4) Sintetizarea configurațiilor mutual consistente. O „configuraţie” constă din una sau mai multe stări 
a fiecărei variabile (de ex. celulele marcate din figura de mai jos). Suma tuturor configuraţiilor 
consistente intern reprezintă spaţiul soluţiilor modelului morfologic. 

5) Folosirea interactivă a modelului pentru a investiga şi grupa toate configuraţiile mutual consistente 
în scopul găsirii scenariilor şi/sau strategiilor alternative. Întreg procesul poate fi re-iterat la nevoie. 
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