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Prefata
Catre student,
Textul acestei lucrari a fost scris pentru a va oferi o sursa
educationala si formativa de înalta calitate.
Studiind temele care sunt tratate în capitolele lucrarii veti face
cunostinta cu terminologia, conceptele, principiile si tehnicile de baza ce
formeaza continutul managementului. Atat ca activitate practica, care se
petrece zilnic în mediul în care traiti (familie, scoala, întreprinderi si
institutii) si în care sunteti implicati direct sau indirect, cat si ca ansamblu
de elemente teoretice fundamentale ce permit studiul sistematic al acestei
activitati, managementul are o dubla semnificatie pentru dumneavoastra.
Întai, cunostintele de baza din acest domeniu v| vor ajuta sa va proiectasi si
administrati mai bine viata, cariera si talentele personale. Apoi, ca viitori
manageri sau consultanti ai acestora, trebuie sa învatati cum sa-i conduceti
pe alti oameni.
Un prim obiectiv al lucrarii de fata este acela de a va trezi interesul
si a va solicita atentia asupra conceptelor esentiale care sunt folosite în
practica managementului în general. Studiul conceptelor, principiilor,
tehnicilor si procedurilor, întelegerea complexitatii activitatii manageriale
într-un mediu economic si social în care se poate manifesta spiritul
întreprinzator si libertatea de initiativa, va va ajuta sa va formati o filosofie
si o viziune proprie asupra managementului.
Lucrarea este structurata în 10 capitole în care veti gasi termenii de
baza, definitiile acestora, principii si reguli ale activitatii manageriale pe
care practica îndelungata a organizaÛiilor prospere, eficiente, le-a
confirmat si impus ca valori certe.
În primele trei capitole sunt prezentate categoriile de baza ce
definesc managementul, problematica si evolutia sa ca disciplina stiintifica,
modalitatea de lucru fundamental| a managerilor - comunicarea, precum Õi
orientarea de marketing ca filosofie si practic| a managementului modern.
Din urmatoarele capitole ale acestei carti veti afla continutul
functiilor managementului-planificare, organizare, asigurarea si motivarea
personalului precum si controlul.
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În ultimul capitol este sintetizata tematica de baza a
managementului întreprinderilor mici, avand în vedere dezvoltarea acestui
sector Tn economia noastra acum si în anii care vin.
Nu ne facem iluzia ca în aceasta lucrare veti gasi raspunsuri la toate
întrebarile pe care practica profesiunii pentru care va pregatiti vi le va
pune cu siguranta. Oferindu-va, speram, suportul profesional, ea va va
ajuta însa, fara nici o îndoiala, sa le aflati prin efortul propriei cugetari.
Autorul
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MANAGEMENTUL: PRACTICA SI TEORIE
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Managementul:
practicå çi teorie
N Obiective de studiu
Dupa ce veti studia acest capitol, ar trebui sa fiti capabili:
1. Sa explicati managementul ca activitate umana specifica;
Sa descrieti ce fac (ce functii realizeaza) managerii si sa analizati
managementul ca stiinta.
2. Sa argumentati necesitatea teoriei si tehnicilor managementului.
3. Sa discutati structura echipelor manageriale si rolul nivelurilor
ierarhice într-o organizatie.
4. Sa recunoasteti misiunea în provocarile puse managerilor în
satisfacerea diferitelor interese în sistemul procesului managerial.
5. Sa identificati etapele majore în evolutia managementului si
principalele curente de gandire în stiinta managementului.

S Concepte cheie
Manageri
Nonmanageri
Organizatie
Stiinta managementului
Arta managementului
Functii ale managementului
Piramida managementului
Niveluri ale managementului

Sistemul managementului
Management empiric
Management stiintific
Scoala clasica
Scoala relatiilor umane
Scoala cantitativa
Scoala sistemica
Management situational

1.1 Ce este managementul si ce fac managerii?
Consider|m necesar s| Tncepem aceast| lucrare prin explicarea
semnificaÛiei pe care o are, uzual, termenul management at>t Tn lucr|rile de
specialitate c>t Õi Tn practica Õi vorbirea curent|.
Managementul are o tripl| semnificaÛie: activitate practica (proces),
factor de decizie (echipa sau individ) Õi stiinta.
Managementul ca proces este un tip special de munc| intelectual|,
prin care cei ce o practic| Ti determin| pe alÛii s| fac| ceva ce trebuie f|cut.
Prin management se TnÛelege uzual Õi un grup, o echip| sau o
persoan| investiÛi cu autoritatea, competenÛele Õi r|spunderile funcÛiei de
conducere Tntr-o organizaÛie.
Ca ÕtiinÛ|, managementul are drept scop explicarea naturii Õi
tr|s|turilor managementului ca proces, ca activitate practic|, cu scopul
contur|rii unui ansamblu struturat de cunoÕtinÛe privind aceast| activitate, Tn
vederea form|rii managerilor Õi orient|rii activit|Ûii lor.
Este managementul necesar? De ce? Ce trebuie s| fac| un manager?
Care sunt caracteristicile domeniului managementului? Iat| Tntreb|ri pe care
studentul Tncep|tor Tn management Õi le pune de regul|. Pentru a r|spunde la
unele dintre ele, este suficient s| priviÛi la dvs. TnÕiv|. SunteÛi managerul
timpului, energiei Õi talentelor dvs. LuaÛi decizii Tn fiecare zi Tn aceste trei
domenii, decizii ce au influenÛ| cu b|taie lung| asupra carierei dvs., a vieÛii
dvs. Õi a vieÛii altora.
În poziÛia de manageri sunt acele persoane care dispun de autoritatea
de a lua decizii prin care sunt angajate (consumate) resurse, Tn vederea
atingerii unor scopuri (Ûeluri). Luarea deciziilor poate fi intuitiv|, chiar
arbitrar| sau, dimpotriv|, pe baz| de cunoÕtinÛe, idei, reguli, principii,
respectiv experienÛa multor altora care au fost sau sunt manageri Tnaintea
dvs. Cei care ajung Tn postura de manageri constat| c| nu exist| “o singur|
Õi cea mai bun| cale de a conduce”. Exist| multiple influenÛe Tn munca
managerilor Õi cerinÛe specifice privind abilit|Ûile necesare pentru a realiza
munca lor.
Înainte de a defini managementul Õi de a discuta ce fac managerii,
este necesar s| examin|m mediul Tn care managerii realizeaz| activit|Ûile lor
Õi Tndeplinesc rolul care-i separ| de nonmanageri.
Managerii lucreaz| Tntr-o organizaÛie sau companie. Lumea este
plin| de organizaÛii: Universitatea Tn care studiaÛi, farmacia din colt, Banca
Comercial| Rom>n|, Sindicatul Õoferilor de taxi sunt organizaÛii. Acestea
pot varia ca domeniu de activitate, structur|, resurse, personal, obiective.
Toate au Tns| anumite elemente Tn comun.

În esenÛ|, o organizatie este un grup de dou| sau mai multe
persoane care se unesc si opereaza pentru a atinge obiective comune clar
statuate. Obiectivele sunt scopuri, Ûeluri, stabilite pentru a fi atinse prin
planuri Õi acÛiuni.
Obiectivele unei organizaÛii se pot realiza cu condiÛia s| fie produse
sau asigurate din afar|, bunurile Õi serviciile de c|tre membrii s|i. Într-o
organizaÛie, este foarte posibil ca fiecare membru s| fac| o parte a muncii
care s| prezinte importanÛ|, dar s| nu opereze Tn aceeaÕi direcÛie. Pentru a
preveni aceasta Õi pentru a asigura coordonarea muncii de Tndeplinire a
obiectivelor sunt necesari managerii.
Un manager poate fi fondatorul sau proprietarul unei organizaÛii Õi,
la fel de bine, un angajat s| o dirijeze, s| ia decizii Õi s| foloseasc| resursele
acesteia – personal, materiale, echipament Õi bani – pentru atingerea
obiectivelor organizaÛiei.
Managerul este, Tn esenta|, liantul, catalizatorul, forÛa ce conduce
schimbarea, coordonarea Õi controlul Tntr-o organizaÛie. Sarcina lui este s|
creeze ambianÛa iTn care activitatea si fie orientat| astfel încat membrii sa
contribuie la obiectivele grupului cu cel mai sc|zut volum al unor resurse
disponibile ca: bani, timp, efort, disconfort Õi materiale.
Efectiv, ce fac managerii? Sunt activit|Ûile manageriale toate la fel?
Dac| sunt diferite, care sunt aceste diferenÛe? În cele ce urmeaz|, veÛi
examina r|spunsurile la aceste Tntreb|ri Õi veÛi avea o imagine mai clar|
despre profesia de manager.
Managementul este arta si stiinta de a-i face pe altii sa actioneze în
asa fel încat sa se atinga obiectivele unei organizatii; este procesul de
statuare si îndeplinire a obiectivelor, prin realizarea unor functii de baza,
specifice, în dirijarea si utilizarea resurselor umane, materiale si financiare
ale organizatiei.
Sunt c>teva aspecte de reÛinut Tn aceast| definiÛie. Primul,
managementul implic| activitatea oamenilor. Managerii acÛioneaz| pentru
atingerea obiectivelor prin membrii organizaÛiei. Al doilea, managementul
implic| deciziile conÕtiente ale managerilor Tn ce priveÕte stabilirea Õi
realizarea obiectivelor. Luarea deciziilor este o parte critic| a tuturor
activit|Ûilor manageriale. Ôi al treilea, pentru a ajunge la obiectivele
stabilite, managerii trebuie s| Tndeplineasc| c>teva funcÛii de baz| Õi anume:
planificare, organizare, motivare - antrenare, coordonare si control.
Fiecare funcÛie va fi tratat| pe larg Tn capitolele acestei c|rÛi.

1.2 Este managementul stiinta sau arta?
Iat| o Tntrebare ce se pune deseori. Iar r|spunsul celor avizaÛi este
acela c| managementul este deopotriv| Õi ÕtiinÛ| Õi art|. Managerul trebuie
s|-i TnÛeleag| pe oameni Õi diferite situaÛii, s| reflecteze Õi s| foloseasc|
practic experienÛa sa, toate acestea fiind caracteristici ale managementului
ca art|. Aplicarea principiilor lui Fayol, folosirea calculatoarelor Õi a
program|rii liniare pentru luarea unei decizii, sunt exemple ale
managementului ca ÕtiinÛ|.
Managementul, ca oricare alt| art| (medicina, ingineria, baletul sau
contabilitatea), necesit| cunoÕtinÛe ordonate (ÕtiinÛifice) pentru a ajunge la
un rezultat concret, dezirabil. Este foarte probabil ca diagnosticarea “ca la
carte” Õi folosirea Tn concepÛii a unor formule Õi principii memorate s|-i
situeze pe astfel de manageri Tn afara realit|Ûilor practice. Iar managerii care
Tncearc| s| conduc| f|r| teorie, f|r| cunoÕtinÛele structurate ale acesteia,
trebuie s| fie Tncrez|tori Tn noroc, intuiÛie sau experienÛa a ceea ce au f|cut
Tn trecut. Av>nd cunoÕtinÛe ordonate, vor avea, de departe, oportunit|Ûi
sporite s| conceapa soluÛii s|n|toase Õi realizabile pentru problemele
manageriale. TotuÕi, numai cunoaÕterea principiilor sau conceptelor
teoretice nu va asigura succesul practic, pentru c| trebuie s| Õtii cum s| le
foloseÕti. Astfel, ÕtiinÛa Õi arta nu sunt mutual exclusive, ci complementare.
Una din erorile obiÕnuite Tn utilizarea teoriei Õi ÕtiinÛei este ignorarea
compromisului sau combinaÛiei, Tn stare s| asigure Tntregul rezultat dorit.
Abilitatea de a face compromisuri, cu nivele minime ale consecinÛelor
nedorite, este esenÛa managementului contextual sau situaÛional.
1.3 Managementul - o stiinta inexacta
Se afirm| deseori c| ÕtiinÛele sociale sunt “inexacte” prin comparaÛie
cu ÕtiinÛele fizicii, matematicii, biologiei, considerate “exacte” Õi c|
managementul este probabil cea mai inexact| dintre ÕtiinÛele sociale.
ÔtiinÛele sociale, Tn general, Õi managementul, Tn particular, se ocup| de
fenomene complexe, despre care se Õtie Tnc| puÛin. Structura Õi
comportamentul atomului, de pild|, sunt evident mult mai puÛin complexe
dec>t structura Õi comportamentul unui grup de oameni.
Cum Tns| Õi Tn cele mai exacte dintre ÕtiinÛe sunt Tnc| domenii
neacoperite cu cunoÕtinÛe ÕtiinÛifice, cei care lucreaz| Tn domeniul ÕtiinÛelor
sociale nu trebuie s| fie defetiÕti. Abordarea ÕtiinÛific| a practicii
manageriale nu trebuie s| aÕtepte p>n| cand o ÕtiinÛ| exact| a

managementului va fi disponibil|. Dac| fizica Õi biologia ar fi aÕteptat,
probabil am fi Tn epoca de piatr|.
Cert, managementul este o ÕtiinÛ| inexact|. La fel de sigur este Tns|
Õi faptul c| folosirea cunoÕtinÛelor disponibile ne ajut| s| TnÛelegem mai bine
managementul Õi s| amelior|m practica actual| a acestuia.
1.4 Necesitatea teoriei si tehnicilor managementului
Necesitatea unui concept clar de management, a unei teorii Õi unor
principii structurate a fost recunoscut| cu mulÛi ani Tnainte de apariÛia unor
lucr|ri precum cele ale lui H. Fayol Õi Chester Barnard. O dat| cu trecerea
timpului, aceast| necesitate a fost progresiv acceptat| de managerii
inteligenÛi.
Cu certitudine, cunoÕtinÛele despre principiile Õi tehnicile de baz| ale
managementului au un impact deosebit asupra practicii lui, Tn sensul
clarific|rii Õi Tmbun|t|Ûirii sale.
Folosind indicaÛiile date de teorie, managerul conÕtiincios poate
deveni mai eficace f|r| s| angajeze cercet|ri originale laborioase sau riscul
practic al Tncerc|rii Õi erorii. Valoarea cunoaÕterii principiilor
managementului poate fi ilustrat| prin diverse exemple. Principiile ne spun,
de exemplu, c|: nici un manager nu poate efectua controlul f|r| un plan; nici
un manager nu poate elabora un plan coerent f|r| idei clare privind
scopurile urm|rite Õi mediul Tn care se vor desf|Õura acÛiunile sale;
managerii trebuie s| aib| autoritate organizaÛional| pentru a obÛine
rezultatele aÕteptate.
CunoaÕterea principiilor îi poate ajuta pe manageri s| evite greÕelile.
Este evident costisitor pentru fiecare manager s| aib| de Tnv|Ûat aceste
adev|ruri din proprie experienÛ|. Lipsa TnÛelegerii conceptelor, principiilor Õi
tehnicilor face dificil| analiza muncii manageriale Õi preg|tirea managerilor.
Principiile Õi, Tn general, fundamentele acÛioneaz| ca o list| de control a
TnÛelegerii managementului. F|r| aceast| list|, preg|tirea managerilor
depinde de Tncerc|ri Tnt>mpl|toare Õi eroare.
Argumentul cel mai conving|tor pentru necesitatea Õi beneficiile
aduse de cunoÕtinÛele de management, utilizate Tn afaceri Õi celelalte
domenii ale vieÛii sociale, Tl constituie standardul de viaÛ| material Õi
cultural Tn Û|rile dezvoltate. NaÛiunile cu un Tnalt nivel material prezint| un
ridicat nivel al inteligenÛei Õi aptitudinilor Tn managementul afacerilor. Este

adev|rat c|, Tn cazul Statelor Unite de exemplu, resursele bogate de materii
prime Õi un cadru politic favorabil explic| nivelul ridicat al productivit|Ûii.
O semnificaÛie cel puÛin egal|, Tndeosebi Tn vremea contemporan|, o are
calitatea ridicat| a managementului.
1.5 Nivelurile si piramida managementului
Este managementul la fel Tn toate organizaÛiile? R|spunsul corect
este da Õi nu! Da, pentru c| managerii Tndeplinesc Tn esenÛ| aceleaÕi funcÛii.
Nu, pentru c| ponderea Õi modul de realizare a activit|Ûilor specifice uneia
sau alteia din funcÛii sunt diferite Tn raport cu poziÛia pe care aceÕtia o ocup|
Tn cadrul organizaÛiei (firmei, companiei).
Sn cele mai multe organizaÛii, echipa de manageri este structurat| pe
c>teva niveluri de conducere, niveluri ce formeaz| piramida tipic|, aÕa cum
se prezint| Tn figura 1.1
Managementul de v>rf
(PreÕedinte, VicepreÕedinÛi)

Managementul de mijloc

Nivelul de baz|
(Supraveghetorii)

Figura 1.1 Piramida managementului unei organizaÛii
Managementul de varf este r|spunz|tor de conducerea de ansamblu
a organizaÛiei. Acesta stabileÕte strategia Õi politicile operaÛionale,
obiectivele generale ale organizaÛiei Õi o reprezint| Tn relaÛiile cu mediul.
Managementul la nivel mijlociu îi cuprinde pe toÛi managerii aflaÛi
Tntre adjuncÛii preÕedintelui Õi cei de la nivelul de baz|, supraveghetorii.
AceÕti manageri sunt responsabili pentru implementarea strategiei Õi
politicilor managementului de v>rf.
Supraveghetorii se afl| pe treapta cea mai de jos, nivelul
operaÛional. SubordonaÛii lor sunt executanÛi (nonmanageri) care realizeaz|
nemijlocit operaÛiile de care depinde atingerea obiectivelor planificate.

1.6 Abordarea sistemica a managementului
O organizaÛie (firm| de afaceri) nu exist| Õi nu funcÛioneaz| Tn vid.
Ea este mutual dependent| de mediul s|u exterior Õi este o parte a unui
sistem mai mare - o ramur| industrial|, economia, societatea. Fiecare firm|,
Tntreprindere primeÕte anumite intr|ri, le transform| Õi livreaz| anumite
ieÕiri mediului, aÕa cum se prezint| Tn schema din figura 1.2
Mediul ambiant
Intrări

Proces de
transformare

Ieşiri

Revitalizarea
sistemului

Figura 1.2 Modelul intr|ri - ieÕiri
Detalierea acestui model general al unui sistem deschis se prezint| Tn
schema din figura 1.3. Elementele prezente Tn aceast| schem| exprim| un
aspect specific, important Õi interesant pentru procesul managerial privit ca
sistem deschis.
Între elementele de intrare Tn sistem, al|turi de cele umane,
materiale, financiare Õi informaÛionale, se afl| interesele unor entit|Ûi:
persoane fizice, organizaÛii, instituÛii, comunit|Ûi etc., interese pentru
existenÛa Õi activitatea sistemului. Satisfacerea la un nivel minim acceptabil
a tuturor entit|Ûilor interesate menÛionate constituie misiunea
managementului organizaÛiei (firmei de afaceri). Faptul c| interesele,
cerinÛele, nu sunt de cele mai multe ori congruente, face ca procesul
managerial s| fie complex, adesea dificil, dar Õi incitant. S| ne referim doar
la raporturile dintre c>teva interese. Proprietarii (acÛionarii) solicit| profituri
(dividende) c>t mai mari pentru investiÛiile lor, ceea ce presupune costuri c>t
mai reduse; angajaÛii vor salarii, de asemenea, c>t mai mari, ceea ce m|reÕte
costurile; clienÛii solicit| produse de c>t mai bun| calitate la preÛuri c>t mai
mici posibil, fapt ce nu conduce la costuri minime Õi venituri maxime.
Falimentul pe termen mai mult sau mai puÛin lung Tn satisfacerea, fie Õi
numai a unei singure categorii de interese, aduce cu sine, cel mai adesea,
penalizarea (Tnlocuirea) managerilor sau, Tn unele cazuri, falimentul
organizaÛiei Tns|Õi.

AÕadar, sarcina managementului este s| realizeze integrarea Õi
armonizarea cerinÛelor legitime ale tuturor susÛin|torilor activit|Ûii
organizaÛiei Õi s| produc| ieÕirile ce formeaz| obiectivele sale.
Procesul managerial de transformare a elementelor de intrare Õi
relaÛiile managementului cu mediul exterior sunt Tnf|ptuite prin intermediul
comunic|rii.
Un rol esenÛial pentru management Tl are conexiunea invers| oferit|
de ieÕiri, care asigur| reenergizarea sistemului Õi furnizeaz| informaÛii ce
orienteaz| schimb|rile de adaptare la variabilele de mediu, prezentate
generic Tn schem| ca oportunit|Ûi Õi restricÛii.

INTRARI
Interese ale:
1. Oameni
2. Capital
3. Materiale
4. Informaţii
- tehnologie
- manageriale

1. Proprietari
2. Salariaţi
3. Clienţi
4. Furnizori

Variabile externe

5. Organizaţii financiarbancare
6. Administraţia de stat
7. Comunicaţii
8. Alţii

1. Oportunităţi
2. Restricţii
3. Alte variabile

REENERGIZAREA
SISTEMULUI

PROCES MANAGERIAL
DE TRANSFORMARE

planificare
organizare
motivare antrenare
coordonare
control
COMUNICARE

IEŞIRI
1. Produse
2. Servicii
3. Profituri

4. Satisfacţii
5. Interese integrate
6. Alte ieşiri

Figura 1.3 Sistemul managementului
1.7 Evolutia conceptului de management

1.7.1 Scurt istoric al managementului
Preocup|rile privind conducerea activit|Ûii umane au ap|rut o dat|
cu primele forme de organizare social| Õi s-au amplificat pe m|sura
progresului material Õi spiritual al omenirii. DeÕi elemente Õi percepte ale
managementului apar Tnc| din antichitate, cristalizarea lor ÕtiinÛific| este de
dat| relativ recent|, dac| privim formarea ÕtiinÛei managementului din
perspectiv| istoric|.
Dezvoltarea ÕtiinÛei Õi tehnicii a accelerat Õi Tmbog|Ûit g>ndirea
uman| Tn domeniul organiz|rii Õi conducerii activit|Ûii economice Õi sociale.
Managementul ca ÕtiinÛ| nu a ap|rut pe un teren virgin. P>n| la conceptele
moderne din zilele noastre, ÕtiinÛa managementului a parcurs un secol.
În ce priveÕte managementul ÕtiinÛific, ca proces a c|rui evoluÛie este
o reflectare a preocup|rilor de analiz| Õi dezvoltare a teoriei sale, se pot
distinge trei etape principale: managementul empiric, Tnceputurile
managementului ÕtiinÛific, managementul ÕtiinÛific.
Managementul empiric caracterizeaz| perioada Tn care funcÛia
managerial| era Tndeplinit| de proprietarul Tntreprinderii Õi se baza pe
intuiÛie, experienÛ| practic| Õi bun simÛ.
Începuturile managementului stiintific sunt marcate de apariÛia Õi
consolidarea unor concepte generale de management. Folosirea Tn procesele
de producÛie a unor echipamente de valoare mare Õi ridicat randament,
introducerea larg| a mecaniz|rii, utilizarea de noi surse energetice,
modificarea structurii forÛei de munc| au determinat schimb|ri profunde Tn
structura intern| a proceselor de producÛie. Aceste schimb|ri au solicitat
competenÛe c|rora conducerea empiric| nu le putea face faÛ|. Sn acest
context, la Tnceputul secolului al XX-lea apar lucr|rile lui F. W. Taylor
(“The Principles of Scientific Management”, 1911, S.U.A.) Õi H. Fayol
(“Administration industrielle et générale”, 1916, FranÛa), consideraÛi ca
Tntemeietori ai managementului ÕtiinÛific.
Managementul stiintific este etapa actual|, contemporan|, Tn care
numeroase raÛionamente ap|rute Tn prima jum|tate a secolului al XX-lea s-au
precizat Tntr-o asemenea m|sur|, Tnc>t pot fi identificate Õi integrate Tntr-un
concept general asupra unui proces cuprinz|tor de management. Progresele
Tn domeniul ÕtiinÛei Õi tehnicii, Tn general, Tn tehnologia comunicaÛiilor, a
informaticii Õi calculatoarelor Õi a teoriei sistemelor, Tn special, favorizeaz|
Õi totodat| impun exercitarea managementului numai pe baze ÕtiinÛifice.

1.7.2 Scolile de management
Cercetarea sistematic| a problemelor fundamentale ale structurii Õi
teoriei managementului a Tnceput Tn secolul al XX-lea. Primele Tncerc|ri de
analiz| a managementului Õi de dezvoltare a teoriei sale Tn vederea
aplicaÛiilor practice aparÛin unor practicieni ai managementului, cu mulÛi ani
de experienÛ| Tn domeniu. Ulterior, Õi mai ales Tn ultimele 4-5 decenii, a fost
publicat un volum impresionant de lucr|ri, autorii fiind specialiÕti Tn diferite
domenii. Au fost aduse contribuÛii importante la fondul teoretic al
managementului, dar Õi mult| confuzie. În acest sens, o sistematizare a
conceptelor Õi curentelor de g>ndire Tn domeniul managementului, elaborate
p>n| Tn prezent, mai larg Tmp|rt|Õit|, cuprinde urm|toarele Õcoli:
⇒ Õcoala clasic|;
⇒ Õcoala relaÛiilor umane (sociologic|);
⇒ Õcoala cantitativ| (matematic| );
⇒ Õcoala sistemic|;
⇒ conceptul managementului contextual (situaÛional).
Scoala clasica este cea mai veche, av>nd dou| p|rÛi, ”managementul
ÕtiinÛific” Õi cel “administrativ”. “Managementul ÕtiinÛific“ are printre
reprezentanÛi pe F.W. Taylor, H. Gantt, F. Õi L. Gilbreth, iar conceptul
“administrativ” pe H. Fayol Õi C. Barnard. ReprezentanÛii managementului
ÕtiinÛific au fost preocupaÛi de Tmbun|t|Ûirea producÛiei prin creÕterea
eficienÛei muncii, a productivit|Ûii lucr|torilor. F.W. Taylor, numit p|rintele
managementului ÕtiinÛific, a formulat, de exemplu, o serie de principii ale
conducerii Õi organiz|rii muncii, afirm>nd pentru prima oar| c|
managementul Tntreprinderii trebuie aÕezat pe baze ÕtiinÛifice, necesit>nd
metode, tehnici Õi m|suri special elaborate Õi verificate. Principiile
preconizate de Taylor: Tnlocuirea regulei folosirii ar|t|torului cu ÕtiinÛa;
armonie Tn loc de discordie Tn acÛiunile grupului; cooperare Tn loc de
individualism haotic; productivitate maxim| Tn loc de una limitat|;
antrenarea muncitorilor p>n| la nivelul maxim posibil pentru a avea cea mai
Tnalt| prosperitate, at|t ei c>t Õi compania. Sn concepÛia sa, nu numai tehnica
de producÛie trebuie proiectat|, normat| Õi standardizat|, ci Õi munca,
organizarea Õi conducerea ei.
H. Fayol, p|rinte al teoriei moderne a managementului operaÛional, a
l|rgit conÛinutul conceptului de management, trat>nd problemele acestuia la
nivelul Tntreprinderii, considerat| ca un organism de sine st|t|tor Tn leg|tur|
cu alte organisme asem|n|toare. A sintetizat o serie de principii, Õi anume:

diviziunea muncii, autoritatea, responsabilitatea, disciplina, unitatea de
conducere, subordonarea intereselor particulare interesului general,
remunerarea personalului, centralizarea, ierarhia, ordinea, echitatea,
stabilitatea personalului, iniÛiativa, unitatea personalului. A fost primul care
a stabilit Õi definit funcÛiunile Tntreprinderii Õi ale managementului. Sntre
funcÛiunile Tntreprinderii, consider| funcÛiunea administrativ| - funcÛiunea
de management, ca fiind central|, esenÛial| pentru viaÛa Tntreprinderii.
Aceast| funcÛiune include funcÛiile managementului. “A conduce”, arat|
Fayol, “înseamna a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona si a
controla”, adic| ceea ce este acceptat Õi ast|zi, at>t
Tn teoria
managementului, c>t Õi Tn practica sa.
Ôcoala relatiilor umane (sociologic|) are printre reprezentanÛii de
seam| pe M.P. Foolet, E. Mayo, D.Mc. Gregor. ConcepÛiile relaÛioniste,
ap|rute ca o critic| adus| Õcolii clasice Õi mai ales lui F.W.Taylor, au fost
determinate de condiÛiile sociale Õi istorice. Astfel, creÕterea rolului
sindicatelor, efectele dezastruoase ale crizei din 1929-1933, au cerut, au
impus o reconsiderare a factorului uman Tn managementul Tntreprinderilor.
ReprezentanÛii Õcolii “relaÛiilor umane“ acord| cea mai mare importanÛ|
individului uman, grupurilor de oameni, comport|rii lor. În cadrul
Tntreprinderii în care activeaz| o colectivitate, se formeaz| un Tntreg
complex de relaÛii interumane, ce d| naÕtere unui anumit comportament care
reflect|, de fapt, climatul organizaÛional, caracterizat prin:
• atitudinea faÛ| de munc| Õi faÛ| de management;
• motivaÛia Tn munc|;
• satisfacÛia profesionala;
• atitudinea faÛ| de grupul de munc|;
• integrarea Tn grup etc.
În fundamentarea concepÛiei lor, relaÛioniÕtii se sprijin| pe ideea c|
oamenii ar putea fi determinaÛi s| munceasc| mai productiv, dac| li se
satisfac anumite necesit|Ûi psihologice Õi sociale. Sn acest sens, principala
sarcin| a managementului, coordonarea eforturilor umane, trebuie realizat|
Tn condiÛiile studierii, cunoaÕterii Õi, desigur, satisfacerii acestor necesit|Ûi.
Orice manager poate Õi trebuie s| ating| obiectivele Tntreprinderii prin
colaborarea cu oamenii. Pe scurt, oamenii trebuie s| fie studiaÛi Õi trataÛi ca
oameni. Un personal “umanizat”, capabil de disciplin| liber consimÛit|, de
autocontrol, constituie adev|ratul factor de succes Tn activitatea
Tntreprinderii.

Scoala cantitativa (matematica), numit| Õi Management science,
pune accentul pe abordarea cantitativ| sau matematic| a problemelor
managementului. Ea TÕi are r|d|cinile Tn cercet|rile operaÛionale din timpul
celui de-al doilea r|zboi mondial, efectuate de echipe constituite cu scopul
de a soluÛiona probleme complexe Õi de Tnalt| tehnologie Õi care, apoi, au
intrat Tn practica managementului unor mari Tntreprinderi. Folosirea analizei
statistice, a program|rii liniare pentru alocarea resurselor, a tehnicilor de
programare a producÛiei, sunt c>teva exemple ale introducerii
managementului
cantitativ.
Problemele
personalului
(motivaÛie,
comportament etc.) nu fac obiectul preocup|rilor acestei Õcoli.
Scoala sistemelor sociale are la baz| premisa c| managerul unei
organizaÛii trebuie s| ia Tn considerare ansamblul variatelor sisteme care
alc|tuiesc Tntreaga operaÛie ce face obiectul managementului. Un sistem
este, Tn esenÛ|, un set sau un ansamblu de elemente interconectate sau
interdependente (care pot fi fizice sau teoretice) ce formeaz| o unitate
complex|. Folosirea Tndelungat| a teoriei Õi analizei sistemelor Tn ÕtiinÛele
fizicii Õi biologiei au dus la acumularea unui volum considerabil de
cunoÕtinÛe despre sisteme. Teoria sistemelor este aplicabil| Õi ÕtiinÛei
managementului. O organizaÛie este alc|tuit| din subsisteme, numeroase
subdiviziuni, care Tndeplinesc sarcini Õi funcÛiuni interdependente, necesare
supravieÛuirii sale. Pentru a TnÛelege modul Tn care activeaz| un sistem,
trebuie cunoscut| fiecare subdiviziune Õi contribuÛia pe care o are la
funcÛionarea ansamblului. Viziunea sistemic| asupra organizaÛiilor
(Tntreprinderilor) solicit| managerilor TnÛelegerea modului Tn care
schimb|rile Tn subsistemul fiec|ruia vor afecta toate celelalte subsisteme Õi
organizaÛia Tn ansamblu. Nu exist| manager, respectiv compartiment
funcÛional sau operaÛional Tntr-o Tntreprindere, care s| fie total independent
Tn raport cu ceilalÛi (celelalte). Aceast| viziune asupra ansamblului
operaÛional Õi a p|rÛilor sale are scopul de a preveni o schimbare, pozitiv|
Tntr-un domeniu, dar care va avea consecinÛe negative Tn celelalte.
Teoria managementului contextual sau situational se
concentreaz| asupra faptului c| activit|Ûile practice ale managerilor depind
de un ansamblu de circumstanÛe date, deci de context, de situaÛie. Teoria
managementului situaÛional Ûine seama nu numai de contextul dat, de
variantele sale, ci Õi de influenÛele soluÛiilor anterioare date problemelor sau
de comportamentul uzual al organizaÛiei. Abordarea contextual| Tncepe cu o
analiz| a problemei, inventarierea circumstanÛelor dominante Tn timp,

evaluarea cursului posibil al acÛiunilor disponibile Õi a consecinÛelor fiec|rei
acÛiuni.
Nu exist| dou| situaÛii perfect identice Õi, prin urmare, nici o singur|
soluÛie pentru am>ndou|. Se caut| cea mai bun| cale de soluÛionare a
fiec|rei situaÛii sau probleme. Prin natura sa, practica managerial| cere ca
managerii s| aib| Tn vedere realit|Ûile situaÛiei date atunci c>nd aplic| teoria,
principiile Õi tehnicile manageriale.
Nu este sarcina ÕtiinÛei s| prescrie ceea ce trebuie f|cut Tntr-o situaÛie
dat|. În acest sens, teoria managementului nu trebuie s| fie avocatul unei
“singure Õi celei mai bune c|i” de urmat Tn fiecare situaÛie, aÕa cum, de
exemplu, mecanica nu-i spune inginerului cum s| conceap| un singur
instrument perfect, bun la toate utiliz|rile.
Adev|rata abordare contextual| este una integratoare. Teoreticienii
contextualului folosesc principiile Õcolii clasice, conceptele cantitative Õi
viziunea sistemic|, valorile psihosocialului pentru analiza Õi soluÛionarea
problemelor.

K Întrebari si discutii
1. FormulaÛi o definiÛie proprie managementului. Plec>nd de la propriile
dvs. observaÛii, identificaÛi trei poziÛii manageriale Õi daÛi exemple
concrete privind modul Tn care sunt realizate de c|tre fiecare post, cele
cinci funcÛii ale managementului.
2. SunteÛi Õeful unui birou de contabilitate cu cinci salariaÛi. DescrieÛi o zi
tipic| de munc| pentru dumneavoastra. Cum petreceÛi cea mai mare parte
a zilei? Cu cine? Ce schimb|ri anticipaÛi Tn munca dumneavoastra Tn
urm|torii 10 ani?
3. De ce analiza Õi practica managementului necesit| o abordare sistemic|?
Consider>nd elementele cheie ale sistemelor Õi abordarea sistemic| - cum
se aplic| acestea managementului? Opereaz| managerii Tntr-un sistem
Tnchis sau deschis? În ce fel?
4. S| presupunem c| sunteÛi Managerul General al unei firme constructoare
de maÕini (una dintre cele circa 500), cu salariaÛi organizaÛi Tn dou|
sindicate (unul al muncitorilor, cel|lalt al funcÛionarilor). Cum veÛi
proceda pentru a satisface, pe termen mediu, interesele clienÛilor Õi
furnizorilor firmei, precum Õi pe cele ale comunit|Ûii locale?
5. În ce const| abordarea contextual| sau situaÛional| a managementului?
ExemplificaÛi Õi explicaÛi.

COMUNICAREA
2.1 Ce este comunicarea şi ce importanţă are
în management
2.2 Funcţiile şi scopurile comunicării
2.3 Procesul de comunicare
2.4 Categorii şi forme de comunicare
în organizaţii
2.4.1 Comunicarea operaţională: internă,
externă. Comunicarea interpersonală
2.4.2 Comunicarea formală: ascendentă,
descendentă, orizontală/oblică
2.4.3 Comunicarea orală, comunicarea în scris,
comunicarea nonverbală
2.5 Feedback-ul în comunicare
2.6 Reţele de comunicare în cadrul grupurilor
mici
2.7 Bariere în comunicare

Comunicarea

N Obiective de studiu
Dupa ce veti studia acest capitol, ar trebui sa fiti capabili:
1. Sa explicati procesul de comunicare si sa relevati importanta,
functiile si scopurile comunicarii în management.
2. Sa descrieti categorii si forme ale comunicarii în mediul
organizational.
3. Sa descrieti si sa explicati caracteristicile comunicarii orale, în scris
si nonverbale, avantajele si limitele utilizarii acestora în
management.
4. Sa accentuati semnificatia si modalitatile de primire si transmitere a
feedback-ului în management.
5. Sa identificati tipurile de retele de comunicare în grupurile mici,
respectiv stilul de leadership ce le genereaza.
6. Sa identificati principalele bariere în comunicare si sa puteti sugera
solutii de depasire a lor.

S Concepte cheie
Proces de comunicare
Emitent
Mesaj
Primitor
Feedback
Comunicare operationala

Comunicare interpersonala
Comunicare orala
Comunicare în scris
Comunicare nonverbala
Retele de comunicare
Bariere în comunicare

2.1 Ce este comunicarea si ce importanta are în management
Comunicarea este prezent| Tn tot ce facem Tn viaÛ| Õi este esenÛial|
pentru a putea munci Õi tr|i. Comunicarea se defineste ca fiind un transfer
de informatii de la un emitent (expeditor) la un primitor (destinatar), în
conditiile realizarii aceleiasi semnificatii a continutului mesajului la cei doi
subiecti. Dac| este prezent| TnÛelegerea comun| a mesajului, comunicarea
este efectiv|.
Comunicarea este mijlocul, modalitatea concret| de lucru a unui
manager, prin care acesta Tnf|ptuieÕte coordonarea unui grup uman Tntr-o
organizaÛie. Succesul Tn management depinde decisiv de abilitatea de
comunicare a managerului. Programele, Õcolile, facult|Ûile, Tn general
sistemele de formare, preg|tire Õi perfecÛionare a managerilor profesionali,
pun un accent deosebit pe dezvoltarea Õi Õlefuirea abilit|Ûilor, dexterit|Ûilor
de comunicare ale studenÛilor ce vor s| practice managementul. “Cel mai
important lucru pe care l-am învatat în scoala a fost cum sa comunic”, a
afirmat Lee Iacocca, unul dintre cei mai faimoÕi manageri americani ai
ultimelor decenii.
ImportanÛa dexterit|Ûilor Tn comunicare, Tn general Õi pentru un
manager, Tn special, este evidenÛiat| de ponderea acesteia, precum Õi de
caracteristicile Õi consecinÛele comunic|rii pentru performanÛele organizaÛiei. Studii empirice ne ofer| urm|toarele date Tn acest sens:
⇒ 75% dintr-o zi de munc| vorbim Õi ascult|m;
⇒ 75% din ceea ce auzim, auzim imprecis;
⇒ 75% din ce auzim cu acurateÛe, uit|m Tn urm|toarele trei
s|pt|m>ni.
În medie, 70% din timpul de lucru al unui manager se consum|
pentru comunicare, av>nd aproximativ urm|toarea structur|:
• 9% citeÕte;
• 16% scrie;
• 30% vorbeÕte;
• 45% ascult|.
Rezult| clar c| succesul Tn poziÛia de manager este larg condiÛionat
de abilitatea de a transmite Õi primi mesaje conving|toare Õi eficace. Practica
a relevat c| una dintre cele mai dificile Õi importante sarcini ale unui
supraveghetor este comunicarea. De asemenea, c| avansarea din poziÛiile
manageriale de mijloc are drept prim criteriu abilitatea de a comunica cu
superiorii. Dexteritatea Tn comunicare poate crea sau Tntrerupe o carier|.

Majoritatea problemelor Tn activitatea unei organizaÛii Õi a
managementului ei are drept cauz| slaba comunicare, 70% din Tntreaga
comunicare Tn afaceri eÕueaz| în atingerea scopurilor propuse.
ImportanÛa comunic|rii Tn cadrul unui efort organizat a fost
recunoscut| de numeroÕi autori aparÛin>nd diferitelor curente Õi Õcoli de
management, Tndeosebi de relaÛioniÕti Õi sistemiÕti. RelaÛioniÕtii, de
exemplu, accentueaz| problemele umane ce apar Tn procesul comunic|rii,
concentr>ndu-se asupra identific|rii barierelor Tn calea unei bune
comunic|ri, cu deosebire a celor Tn relaÛiile interpersonale.
2.2 Functiile si scopurile comunicarii
Comunicarea este modalitatea prin care oamenii sunt uniÛi Tntr-o
organizaÛie pentru a atinge un Ûel comun. AÕadar, funcÛia comunic|rii este
aceea de a unifica activit|Ûile organizaÛiei.
În vederea realiz|rii funcÛiei sale, comunicarea TÕi propune s|
influenteze, sa informeze Õi s| permit| exprimarea simtamintelor de c|tre
oameni, acestea fiind scopurile sale.
Influentand acÛiunile oamenilor, comunicarea contribuie la realizarea
de schimb|ri ce asigur| prosperitate organizaÛiei, precum Õi membrilor s|i.
Comunicarea este vital| pentru funcÛionarea intern| a organizaÛiei (firmei de
afaceri), prin aceea c| ea integreaz| funcÛiile manageriale. Se recunoaÕte, Tn
general, c| managerii determin| climatul organizaÛional Õi influenÛeaz|
atitudinile membrilor organizaÛiei. Ei realizeaz| aceasta mai ales prin
comunicarea iniÛiat| de managementul de v>rf. În acest sens, managerii, ca
de altfel fiecare persoan| din organizaÛie, au o responsabilitate major|
pentru o comunicare efectiv|. Superiorii trebuie s| comunice cu
subordonaÛii Õi invers. Comunicarea este un proces Tn dublu sens, Tn care
fiecare este, pe r>nd, emitent Õi primitor de mesaje.
Comunicarea este Õi procesul prin care fiecare membru al
organizaÛiei primeÕte informatiile necesare activit|Ûii sale. Afacerile, de
exemplu, solicit| informaÛii privind preÛurile, concurenÛa, tehnologia Õi
finanÛele, precum Õi despre legislaÛie Õi hot|r>rile guvernului. Aceste
informaÛii sunt esenÛiale pentru deciziile managementului privind felul
produselor ce se vor fabrica, loturile de fabricaÛie Õi livrare, calitatea
produselor, strategia de marketing, organizarea producÛiei Õi circuitul
informaÛiilor interne.
Cooperarea oamenilor Tntr-o organizaÛie nu ar fi posibil| f|r| ca ei s|
comunice unii altora Õi nevoile Õi sentimentele lor. Comunicarea

Tncorporeaz| procese psihologice precum percepÛia, Tnv|Ûarea Õi motivaÛia.
Comunicarea, mai cu seam| cea informal|, contribuie la satisfacÛiile Õi
stabilitatea grupurilor de munc|, fiind o supap| de siguranÛ| pentru emoÛiile
Õi frustr|rile oamenilor.
2.3 Procesul de comunicare
Procesul de comunicare este metoda prin care un emitent (expeditor)
contacteaz| un primitor (destinatar) cu un mesaj. Sn figura 2.1 este
reprezentat| schema procesului de comunicare Tn mediul organizaÛional.
FEEDBACK
PRIMITOR

EMITENT
Idee

Codificare

Mesaj

CANAL DE
TRANSMITERE

Recepţie

Decodificare
Acţiune

Înţelegere
Acceptare

PERTURBAÚII

Figura 2.1 Modelul procesului de comunicare
În schema procesului de comunicare se pot vedea factorii Õi paÕii
comunic|rii. Sursa (emitentul), av>nd conturat| ideea, rezultat al g>ndirii,
prin care urm|reÕte o acÛiune, o schimbare la destinatar (primitor), o
codific| Tntr-o form| accesibil| TnÛelegerii acestuia. Codificarea Tnseamn|
uzual literele Õi cuvintele limbii folosite de cei doi (emitent Õi primitor), dar
poate fi Õi Tn simbolurile limbajului calculatoarelor, de exemplu. Mesajul
poate fi exprimat oral, Tn scris sau nonverbal.
Canalul sau media prin care se transmite mesajul Õi care leag| cei doi
subiecÛi, atunci c>nd comunicarea nu este direct|, poate fi o scrisoare, un
computer, telefon, fax, TV etc. Uneori se folosesc dou| sau mai multe
canale pentru acelaÕi mesaj. Dou| persoane pot stabili prin telefon o
TnÛelegere, confirmat| ulterior printr-o scrisoare. SelecÛia canalului potrivit
este esenÛial| pentru o comunicare efectiv|.
Primitorul trebuie s| fie preg|tit s| primeasc| mesajul, adic| s|-l
poat| decodifica Õi TnÛelege. ÎnÛelegerea poate aparea numai Tn mintea
primitorului. Acesta singur alege dac| s| TnÛeleag| sau nu. În afar| de
cunoÕtinÛele necesare, percepÛia Õi capacitatea de ascultare sunt prezente Tn

aceasta faz| a procesului de comunicare. MulÛi manageri sau proprietari trec
cu vederea acest aspect atunci c>nd dau instrucÛiuni sau ofer| explicaÛii.
PerturbaÛiile (zgomotele) sunt acele elemente sau factori ce
stingheresc comunicarea Õi care se manifest| Tn toate componentele acestui
proces. Astfel, zgomotele sau un spaÛiu prea restr>ns pot deranja elaborarea
unei idei clare; se pot face codific|ri greÕite folosind simboluri ambigue;
transmiterea poate fi Tntrerupt| de paraziÛi sau slaba fiabilitate a canalului de
comunicare (telefon, radio etc.); recepÛia poate fi eronat| datorit| incorectei
TnÛelegeri a cuvintelor sau a altor simboluri etc. Vom reveni asupra acestora
Tn paragraful ce trateaz| barierele Tn comunicare.
Pentru controlul eficacit|Ûii comunic|rii, reacÛia invers| (feedbackul) este esenÛial|. Emitentul trebuie s| aib| confirmarea c| mesajul s|u a
fost recepÛionat Õi TnÛeles corect. Astfel, prin feedback comunicarea este un
proces Tn ambele sensuri.
În sintez|, se poate reÛine caracterul dinamic, interactiv al
comunic|rii. Ca proces, comunicarea este o secvenÛ| de evenimente, mereu
Tn schimbare, ce se desf|Õoar| continuu. Nu exist| practic un Tnceput Õi un
sf>rÕit, comunicarea nefiind ceva static, ci Tn miÕcare. Iar componentele
acestui proces sunt interactive, fiecare afect>ndu-le pe toate celelalte.
2.4 Categorii si forme de comunicare în organizatii
În vederea asigur|rii unui proces eficace Õi eficient de comunicare,
studiul Õi analiza diferitelor categorii Õi forme de comunicare sunt
importante. În continuare, vom prezenta Õi caracteriza succint c>teva grup|ri
ale comunic|rii Tn mediul organizaÛional.
2.4.1 Comunicarea operationala: interna, externa. Comunicarea
interpersonala
Folosind drept prim criteriu scopurile servite de comunicare Tn
mediul oganizaÛional, comunicarea poate fi grupat| Tn urm|toarele categorii:
• operaÛional| intern|;
• operaÛional| extern|;
• interpersonal|.
Comunicarea operationala interna include Tntreg ansamblul de
mesaje ce-i leag| pe angajaÛii organizaÛiei Tn acÛiunile de Tnf|ptuire a
planului ei operaÛional, respectiv totalitatea procedurilor concepute pentru
realizarea obiectului specific de activitate. Comunicarea operaÛional| intern|

cuprinde: ordine Õi instrucÛiuni date de supraveghetori lucr|torilor; dialogul
oral Tntre lucr|tori pe probleme de munc|; situaÛii Tntocmite de personalul
operativ Tn diferite domenii - producÛie, v>nz|ri, finanÛe, stocuri, TntreÛinere
etc, prin care se raporteaz| Tndeplinirea sarcinilor de munc|.
Comunicarea operationala externa face leg|tura organizaÛiei cu
oameni Õi grupuri din afara ei, dar legat de misiunea Õi obiectul activit|Ûii
sale, respectiv cu furnizori, clienÛi, prestatori de diverse servicii, cu publicul.
Procedurile de comunicare Tn tranzacÛiile directe de v>nzare sau cump|rare,
diferitele materiale scrise de prezentare a produselor Õi serviciilor,
r|spunsurile la solicit|rile telefonice, publicitatea Õi reclama prin toate
mediile, utilizate potrivit specificului activit|Ûii, sunt exemple ale
comunic|rii operaÛionale externe.
În aceast| categorie se includ Õi acÛiunile pe care organizaÛia le
Tntreprinde pentru a Tmbun|t|Ûi relaÛiile sale publice, imaginea unui
comportament plin de solicitudine faÛ| de clienÛi, responsabilitatea civica a
managementului.
Cu certitudine, succesul oric|rei organizaÛii, firm| de afaceri, este
dependent de oamenii Õi grupurile din afara ei. Satisfacerea nevoilor
clienÛilor trece obligatoriu prin abilitatea de a comunica efectiv cu ei. Ca Õi
comunicarea operaÛional| intern|, cea extern| este vital| pentru organizaÛie.
Comunicarea interpersonala este schimbul de informaÛii Õi
simÛ|minte pe care oamenii le angajeaz| oriunde Õi oric>nd sunt Tmpreun|,
f|r| ca acestea s| aib| neap|rat scopuri sau obiective precum cele ale
organizaÛiei. TendinÛa de comunicare, determinat| de natura social| a fiinÛei
umane, se manifest| chiar Õi atunci c>nd oamenii sunt complet str|ini unul
altuia, dar se afl| temporar Tmpreun| (Tn tren, avion, la o coad|). De
asemenea, nevoia de comunicare Ti face pe oameni s| comunice Õi Tn situaÛii
Tn care au puÛin sau nimic de spus. Cheltuim adesea mult timp comunic>nd
cu prieteni sau cunoscuÛi. Cu toate c| aceast| categorie de comunicare nu
face parte din planurile operaÛionale ale organizaÛiei, ea are influenÛ| asupra
atitudinilor lucr|torilor Õi, prin urmare, un semnificativ efect asupra
succesului acestor planuri.

2.4.2

Comunicarea
orizontala/oblica

formala:

ascendenta,

descendenta,

În raport cu sensul circulatiei mesajelor si pozitia emitentului fata
de primitor, tipurile de comunicare formal| Tn organizaÛii sunt: descendente,
ascendente Õi orizontale/oblice.
În comunicarea descendenta, informaÛiile circul| pe canale ierarhice,
de la nivelele superioare ale managementului spre cele inferioare, de la Õefi
la subordonaÛi, sub forma ordinelor, dispoziÛiilor, directivelor,
instrucÛiunilor. Aceste informatii sunt esenÛiale pentru planificarea Õi
organizarea activit|Ûii Õi pentru antrenarea la acÛiune a personalului
organizaÛiei.
Sn comunicarea ascendenta, sensul circulaÛiei mesajelor este de la
subordonaÛi la Õefi. InformaÛia reprezint| fie reacÛia (feedback-ul) la
mesajele primite, fie rapoarte ale acÛiunilor realizate. Acest tip de
comunicare este esenÛial pentru controlul activit|Ûii.
Comunicarea orizontala/oblica are loc Tntre persoane situate la
acelaÕi nivel ierarhic sau la nivele diferite, dar pe linii ierarhice distincte.
Are rolul de a Tnlesni schimbul operativ de informaÛii indispensabile unui
management eficient.
2.4.3 Comunicarea orala, comunicarea în scris, comunicarea
nonverbala
O alt| grupare, al c|rei criteriu este media de transmitere a
mesajelor, distinge: comunicarea oral|, Tn scris Õi nonverbal|. Analiza
caracteristicilor, avantajelor Õi limitelor utiliz|rii acestor forme, Tn diferite Õi
variate situaÛii din activitatea organizaÛiilor, ofer| multiple Õi valoroase
elemente de perfecÛionare, selecÛie, combinare, elemente ce pot contribui
substanÛial la eficacitatea comunic|rii, a managementului Tn ansamblul s|u.
Comunicarea orala este principala form| de comunicare, ca
pondere, Tntr-o organizaÛie. Circa 3/4 din schimbul total de informaÛii al
managerilor se realizeaz| oral. Desigur, multe din ele sunt informale, de la
individ la individ. La acestea se adaug| variate tipuri formale de comunicare
oral|. Oamenii de afaceri au de f|cut, din c>nd Tn c>nd, prezent|ri formale cuv>nt|ri, rapoarte orale, conferinÛe. Particip| Õi conduc ÕedinÛe ale
diferitelor comitete, conferinÛe Õi discuÛii de grup. Uneori îi intervieveaz| pe
candidaÛi la angajare, pe cei care p|r|sesc organizaÛia sau pe lucr|torii aflaÛi
Tn evaluare. Chiar Õi o scrisoare sau un raport Tncep adesea prin dictare
oral|.

Formele obiÕnuit utilizate Tn comunicarea oral| interpersonal|
includ: individ - individ (faÛ| Tn faÛ|), telefonul, ÕedinÛa Õi prezentarea
(expunerea).
Comunicarea individ - individ, direct|, faÛ| Tn faÛ|, pentru un
manager, este potrivit| în cazurile: delegarea sarcinilor, instruire (preg|tire),
disciplinare, informare, dare de instrucÛiuni, r|spunsuri la Tntreb|ri,
controlul progreselor Tn realizarea obiectivelor, dezvoltarea Õi menÛinerea
relaÛiilor umane.
Telefonul, ca medie de comunicare, este folosit Tn proporÛii foarte
diferite de la un tip de munc| la altul, f|c>nd posibil un rapid schimb de
informaÛii prin economisirea timpului necesar deplas|rii. Comunicarea prin
telefon (primirea unui apel, a unui mesaj, apelarea cuiva), Tn interiorul
organizaÛiei Õi Tn afara ei, necesit| respectarea unor reguli Õi proceduri,
importante at>t pentru eficacitatea comunic|rii, c>t Õi pentru imaginea
perceput| de interlocutor. De exemplu, la primirea unui apel, ridicarea
receptorului la nu mai mult de trei semnale Õi exprimarea formulei: “Aici
este compartimentul ... (organizaÛia, dac| apelul vine din afar|), cu ce v|
putem fi de folos?”, este o procedur| folosit| de cei instruiÛi, formaÛi s|
comunice Tntr-o manier| profesional|.
Sedintele sunt forme de comunicare direct| Tn cadrul organizaÛiilor,
de o mare varietate. Tipice pentru manageri sunt ÕedinÛele scurte, informale,
cu doi sau mai mulÛi salariaÛi. Coordonarea activit|Ûii lor, delegarea de
sarcini unui grup, soluÛionarea conflictelor dintre ei, schimbul de informaÛii,
coordonarea resurselor, dezvoltarea TnÛelegerii reciproce Õi a relaÛiilor
umane sunt obiectivele obiÕnuite ale acestei forme de comunicare.
Prezentarile pe care managerii trebuie sa le fac| din c>nd Tn c>nd
sunt, de regul|, formale, spre deosebire de formele mai sus analizate care,
obiÕnuit, sunt informale.
F|r| Tndoial|, mulÛi dintre noi avem o anumit| experienÛ| Tn
comunicarea informal|, unii f|c>nd-o destul de bine. Nu acelaÕi lucru putem
spune despre comunicarea formal|. Cei mai mulÛi dintre noi nu ne simÛim
prea confortabil atunci c>nd trebuie s| vorbim Tn faÛa grupurilor si oferim
adesea prestaÛii modeste. De aceea, Tn continuare vom prezenta, pe scurt,
c>teva elemente referitoare la vorbirea Tn public Õi prezentarea oral|,
elemente ce ne pot ajuta Tn efortul de Tmbun|t|Ûire a comunic|rii noastre.
Ôansele de a avea o expunere, cuv>ntare, care s| m|reasc| audienÛa
Õi interesul publicului sau grupului c|ruia v| adresaÛi, vor spori cu siguranÛ|,
dac| veÛi preg|ti cu atenÛie continutul mesajului, Tn toate cele trei clasice

p|rÛi ale sale: introducere, cuprins, Tncheiere. Preg|tirea Tncepe cu colectarea
informaÛiilor de care aveÛi nevoie pentru Tntreaga expunere.
Introducerea are drept scop preg|tirea auditoriului pentru primirea
mesajului. Totodat|, introducerea vizeaz| Õi creÕterea interesului. Un interes
sc|zut la Tnceputul prezent|rii m|reÕte sensibil probabilitatea rat|rii
comunic|rii efective a mesajului. Este suficient s| v| g>ndiÛi de c>te ori, ca
parte din audienÛ|, mintea dumneavoastra a fost altundeva, Tn timp ce
vorbitorul TÕi Tncepuse expunerea. Cum putem trezi interesul Tnc| din faza
de Tnceput a prezent|rii? Tehnicile de sporire a interesului iniÛial sunt
limitate doar de imaginaÛia noastr|. O scurt| poveste interesant|, un caz, o
glum|, o snoav|, un proverb, o declaraÛie de Tnceput (o cifr|, o situaÛie) sunt
doar c>teva modalit|Ûi de a Tncepe prezentarea.
● Pentru ilustrare, iat| un exemplu. Subiectul expunerii: Competitia
în afaceri. Snceputul ar putea fi: Un prieten african mi-a povestit urmatoarea
fabul|: “Undeva în savana dimineata în zori, leul se trezeste, se întinde
cascand si-si spune: mi-e foame, dar trebuie sa încep alergarea! Daca nici
azi nu prind gazela, este putin probabil ca o voi mai putea prinde vreodata!
În acelasi timp, în alt loc al savanei, se trezeste si gazela, se scutura,
ciuleste urechile adulmecand aerul si gandeste: înainte de orice, alergarea!
Trebuie sa fiu în forma, altfel leul s-ar putea sa ma prinda!” Morala: toata
lumea din savana trebuie sa faca jogging de dimineata!
Urm|rind captarea atenÛiei Tnc| de la Tnceputul expunerii, este
potrivit s| fie supus| audienÛei tema. În cazul Tn care audienÛa este deja
interesat| de ceea ce veÛi spune, se poate intra direct Tn subiect, s|rind peste
procedura de captare a atenÛiei.
Continutul sau corpul prezent|rii va fi organizat, ca Õi mesajele
(rapoartele) scrise, Tn p|rÛi comparabile. Nivelul diviziunii va servi nevoii
practice de sistematizare a informaÛiilor si de comunicare coerent| Õi va
depinde de timpul disponibil, locul expunerii Õi num|rul de probleme pe
care tema le ridic|.
Sncheierea trebuie s| reafirme, Tn final, scopul comunic|rii Õi va
include obiÕnuit trei elemente: 1- reamintirea temei (subiectului); 2 - o
sintez| a punctelor cheie ale expunerii Õi 3- concluzia, principalul mesaj al
expunerii.
Ca Õi Tnceputului comunic|rii, Tncheierii i se cere s| reÛin| atenÛia
auditoriului, scop care va fi servit de cuvinte pline de forÛ|, ce pot r|m>ne Tn
memoria participanÛilor.

Odat| expunerea preg|tit|, vorbitorul trebuie s| opteze pentru
metoda de prezentare, care poate fi: liber| (aparent improvizat|), memorat|
Õi citit|.
Prezentarea libera este, de departe, metoda cea mai popular| Õi mai
eficace. Cu expunerea bine preg|tit|, Tn maniera descris| mai sus, vorbitorul
va folosi anumite Tnsemn|ri Tn timpul comunic|rii cu auditoriul. Întregul
mesaj trebuie s| fie clar Tn mintea vorbitorului, f|r| a fi Tns| memorat.
Aceast| metod| creeaz| impresia de naturaleÛe, de spontaneitate chiar atunci
c>nd expunerea Tncorporeaz| reacÛiile ascult|torilor, deÕi este sau ar trebui
s| fie cu atenÛie planificat| Õi prezentat|.
Memorarea este pentru mulÛi oameni dificil|. De cele mai multe ori
sunt memorate secvenÛe de cuvinte Õi nu idei. “Ôansa” de a uita cuvinte
poate induce confuzie Tn TnÛelegerea ideilor, dac| nu a Tntregului mesaj. Cei
care folosesc aceast| metod| Tn comunicarea cu grupul, fie c| nu au
Tncredere Tn capacitatea de a conserva ideile mesajului folosind propriile
cuvinte, fie, lipsiÛi de experienÛ|, se str|duiesc prin memorare s| fie “la
Tn|lÛimea” aÕtept|rilor auditorului. Este probabil c| nu puÛini din cei care
apeleaz| la aceast| metod| memoreaza nu Tntregul text, ci numai p|rÛi,
ajut>ndu-se de note Tn expunerea lor, rezult>nd astfel o combinaÛie cu
metoda expunerii libere.
Citirea este metoda utilizat|, c>nd vorbitorul doreÕte s| comunice
Tntocmai un mesaj, at>t Tn conÛinutul c>t Õi Tn forma sa. Uneori nu a preg|tit
comunicarea Tn m|sura Tn care s| poat| face o prezentare liber| sau
memorat|. Riscul monotoniei, Tn cazul unor lectori mai puÛin TnzestraÛi sau
antrenaÛi s| citeasc| Tntr-o manier| profesional|, conduce la pierderea
interesului Õi sc|derea eficacit|Ûii comunic|rii. Chiar Õi atunci c>nd
vorbitorul alege s| citeasc| expunerea, este necesar s| se preg|teasc|.
Ascultarea propriei Tnregistr|ri este folositoare pentru perfecÛionarea
procesului de comunicare.
În preg|tirea prezent|rii, vorbitorul trebuie s| aib| Tn vedere Õi alte
aspecte importante pentru succesul comunic|rii Õi anume: caracteristicile
auditoriului, prezenÛa Õi imaginea personal|, mediul fizic Tn care are loc
expunerea.
Analiza auditoriului, Tn vederea adecv|rii discursului la
caracteristicile acestuia, se face at>t înaintea prezent|rii, c>t Õi Tn timpul
acesteia.
Înainte de a Tncepe ÕedinÛa de comunicare, m|rimea auditoriului,
structura sa, sunt informaÛii de mare utilitate vorbitorului. De exemplu, Tn
cazul Tn care grupul este mic, expunerea va fi mai degrab| informal|, spre

deosebire de adresarea formal| Tn situaÛia unei audienÛe largi. V>rsta, sexul,
educaÛia, experienÛa, cunoÕtinÛele Tn domeniu, sunt importante pentru
selecÛia cuvintelor, a ilustraÛiilor Õi a gradului de detaliere Tn prezentarea
subiectului.
În timpul prezent|rii, atenÛia, expresiile faciale Õi alte elemente
vizibile la auditoriu, formeaz| feedback-ul ce aduce informaÛii definitorii
pentru comunicare, respectiv dac| discursul prezint| interes sau nu, dac|
sunt TnÛelese sau nu ideile, dac| este acceptat sau nu mesajul. Se poate
Tnv|Ûa mult de la auditoriu, Tn beneficiul unei mai bune comunic|ri.
În ceea ce priveÕte prezenta si imaginea personala, vorbitorul nu
poate ignora faptul c|, Tn comunicarea oral|, ele fac parte din mesaj.
Oamenii Ti aud vorbele, privesc Õi recepteaz| imagini ale aspectului s|u
fizic, gesturilor Õi miÕc|rii sale, c>t Õi ale mediului fizic proxim Tn care se
afl|. Ne vom referi ceva mai Tn detaliu la aceste aspecte c>nd vom analiza
comunicarea nonverbal|.
Sintetiz>nd, putem reÛine c| pe cale oral| se realizeaz| contactul
direct Tntre subiecÛii comunic|rii, comunicarea Tn aceast| form| av>nd
urm|toarele avantaje:
• rapiditate Õi reacÛie (feedback) imediat|;
• posibilitatea de a pune Tntreb|ri Õi clarifica problemele;
• poate fi observat efectul produs de mesaj;
• sentimentul importanÛei sau consideraÛiei acordate interlocutorului(ilor) aflat(Ûi) pe o treapt| inferioar| Tn scara ierarhic|.
Totodat|, comunicarea oral| are dezavantajul c| deseori duce la
risip| de timp Õi, desigur, de bani, iar acurateÛea mesajelor nu poate fi clar Õi
precis (re)stabilit| mai t>rziu.
Comunicarea în scris este potrivit| pentru transmiterea informaÛiilor
de interes general; a mesajelor care solicit| acÛiuni viitoare; a mesajelor
oficiale, formale sau pe termen lung; precum Õi a mesajelor ce vizeaz| un
num|r de oameni a c|ror activitate este interdependent|.
Ideile aÕezate pe h>rtie par a avea o mai mare evidenÛ| Õi Ti ajut| pe
oameni s| devin| mai sistematici Tn g>ndire. În termenii managementului,
mesajele scrise pot asigura comunicarea pe termen lung chiar Õi Tn absenÛa
managerului.
Cu toate c| nu sunt prea mulÛi cei care scriu, primesc Õi citesc cu
mare pl|cere mesaje, comunicarea Tn scris ocup| inevitabil o parte din
timpul tuturor managerilor. Si este foarte probabil c| nimic nu scoate mai
clar Tn evidenÛ| punctele slabe ale cuiva, dec>t carenÛele evidente ale

comunic|rii sale Tn scris. Abilitatea de a exprima cu claritate Õi corect
g>ndurile Tntr-un mesaj scris este evaluat| Õi judecat| de oameni.
Referate, scrisori, rapoarte, memorii, buletine de informare,
circulare, postere Õi, tot mai mult Tn vremea din urm|, ecrane legate de
computer, sunt c>teva dintre cele mai utilizate forme de comunicare Tn scris
Tn organizaÛii. Mesajele scrise care se transmit Tn afara organizaÛiei (scrisori,
rapoarte) sunt redactate mai formal, Tn timp ce Tn cadrul organizaÛiei
alc|tuirea informal| este preponderent|.
Separat de unele aspecte de form| precum: antetul (denumirea,
adresa sediului social, telefoane Õi fax, coduri E-mail, Internet), destinatarul,
emitentul, subiectul sau tema comunic|rii, data etc., Tn practica
managementului, Tn conceperea Õi redactarea mesajelor scrise nu trebuie
pierdut din vedere scopul schimbului de informaÛii. Nu uitaÛi c| mesajul este
scris pentru a comunica Õi nu pentru a impresiona! În aceast| privinÛ|,
c>teva recomand|ri pot ajuta la creÕterea eficacit|Ûii activit|Ûii manageriale
pe seama calit|Ûii comunic|rii Tn scris.
* Ca Õi Tn cazul comunic|rii orale, mesajul scris trebuie s| fie
adecvat, adaptat la caracteristicile cititorilor. Atunci c>nd codific|m ideile,
este necesar s| “vizualiz|m“ cititorul, imagin>nd ceea ce acesta Õtie,
g>ndeÕte, simte. Dac| ne adres|m unui grup eterogen din punctul de vedere
al nivelului de educaÛie Õi preg|tire Tn domeniu Õi dorim s| comunic|m cu
toÛi membrii acestuia, vom scrie la nivelul celui mai modest membru.
Scriind la cel mai Tnalt nivel, Ti vom “pierde” pe cei mai modeÕti. Nu putem
ignora Tns| Õi posibila “ofens|“ adus| celor Tnalt preg|tiÛi, printr-un mesaj la
nivelul celor mai de jos. În asemenea situaÛii, cei bine preg|tiÛi vor fi
menajaÛi prin formul|ri de genul: “AÕa cum unii deja Õtiu ...”
* Selectarea cuvintelor potrivite este componenta major| a adapt|rii
mesajului la caracteristicile cititorului. Potrivite sunt cuvintele ce comunic|
cel mai bine Õi care au o semnificaÛie corect| Õi clar| Tn mintea cititorului.
În categoria celor mai potrivite cuvinte ce servesc comunicarea sunt
cuvintele familiare. Adic| cele folosite Tn conversaÛiile cotidiene, lipsite de
ambiguitate, cuvinte ce comunic| rapid Õi precis. Desigur, nu suger|m
eliminarea tuturor cuvintelor dificile (care pot fi astfel cotate pentru unii,
fiind obiÕnuite pentru alÛii) ci, mai cur>nd, evitarea excesului. Un cuv>nt
dificil va fi desigur folosit, dac| el este necesar atingerii scopului
comunic|rii Õi nu altereaz| TnÛelegerea mesajului.
Ilustr|m, prin trei exemple, folosirea cuvintelor nefamiliare Tn
contrast cu cele familiare, Tn redactarea mesajelor. PuteÛi aprecia
dumneavoastra efectul asupra comunic|rii.

CUVINTE NEFAMILIARE

CUVINTE FAMILIARE

Idiosincrasiile doamnei Popescu au Nonconformismul doamnei Popescu
alimentat adecvat justificarea Tncheierii justific| concedierea ei.
statutului s|u de angajat.
Activit|Ûile firmei, aferente exerciÛiului Firma a pierdut mulÛi bani anul
financiar anterior, s-au Tncheiat cu un trecut.
substanÛial deficit.
IntemperanÛa Tn satisfacerea solicit|- UÕurinÛa cu care s-au pl|tit Tn avans
rilor intempestive de resurse financiare, furnizorii, a redus capacitatea de
formulate de furnizori, a condus la difi- plat| a firmei.
cult|Ûi Tn asigurarea solvabilit|Ûii
firmei.

Exemplele servesc destul de bine Õi recomandarea de a folosi cuvinte
scurte Tn formularea ideilor. Potrivit rezultatelor unor studii asupra
lizibilit|Ûii, cuvintele scurte comunic| mai bine dec>t cele lungi. Aceasta
pentru c|, Tn general, cuvintele scurte tind s| devin| familiare; totodat|,
greutatea Tn folosirea cuvintelor lungi las| impresia c| aceasta stinghereÕte
comunicarea.
O alt| recomandare referitoare la selecÛia cuvintelor este aceea ca
folosirea expresiilor tehnice s| se fac| cu precauÛie. Fiecare domeniu al
afacerilor - ingineria, contabilitatea, informatica etc., TÕi are limbajul s|u
specific. Practic>nd curent acest limbaj Tn activitatea profesional|, Tn
schimbul de informaÛii cu colegii de “breasl|“, avem tendinÛa de a-l folosi Õi
Tn comunicarea cu cei din afara domeniului specializ|rii noastre. Rezultatul
este lipsa comunic|rii. De aceea, Tn mesajele adresate “nespecialiÕtilor” se
va evita pe c>t este posibil limbajul tehnicizat, care este greu, dac| nu chiar
deloc TnÛeles.
În sf>rÕit, selecÛia cuvintelor va avea Tn vedere semnificatia precisa
pe care acestea trebuie s| le aduc| Tntregului mesaj al comunic|rii. Din
nefericire, nu puÛini sunt aceia care trateaz| limba rutinier. Folosim deseori
primele cuvinte ce ne vin Tn minte. Folosim cuvinte de care nu suntem
siguri. Nu ne g>ndim totdeauna la semnificaÛiile pe care acestea le poart|. Se
TnÛelege c| rezultatul va fi un text vag, dac| nu confuz.
Studierea atent| a semnificaÛiei precise a cuvintelor, a nuanÛelor ce
diferenÛiaz| semnificaÛia este, de asemenea, o condiÛie a calit|Ûii mesajelor.
Pot fi g|site numeroase grupuri de cuvinte ce sunt folosite ca similare de

c|tre unii Õi care au semnificaÛii sau, cel puÛin, nuanÛe diferite pentru alÛii.
Iat| c>teva exemple de astfel de grupuri:
- toleranÛ|, clemenÛ|, indulgenÛ|, TnÛelegere, generozitate;
- infatuat, vanitos, orgolios, arogant, Tncrezut, trufaÕ;
- post, slujb|, funcÛie, serviciu, ocupaÛie, meserie.
Credem c| urm|torul exemplu legat de semnificaÛia precis| a
cuvintelor, prezent Tntr-o anecdot|, nu-l va amuza doar pe cititorul acestei
lucr|ri. S-a Tnt>mplat, spune anecdota, ca soÛia marelui lexicograf Noah
Webster s|-l prind| pe acesta Tn flagrant s|rut>ndu-Õi camerista. “Noah,” a
exclamat ea, “sunt surprins|!”. Webster, privind-o bl>nd, a replicat: “Nu,
draga mea. Tu eÕti uimit|. Noi suntem cei surprinÕi”1.
Desigur, Tn cazul Tn care cuv>ntul nu are un TnÛeles cert, contextul va
fi cel care Ti d| semnificaÛia. Cuvintele, luate individual, au at>t de multe
TnÛelesuri, Tnc>t pot crea confuzie p>n| nu sunt puse Tntr-un context. În
consecinÛ|, cei care comunic| eficient se concentreaz| mai degrab| pe idee
dec>t pe cuvinte.
Sintetiz>nd recomand|rile pentru alc|tuirea mesajelor Tn scris, ce pot
ajuta la creÕterea eficacit|Ûii comunic|rii utilizat| Tn activitatea managerial|,
consider|m util urm|torul ghid, sugerat de specialistul american Keith
Davis2:
1 - Folositi cuvinte si fraze simple;
2 - Folositi cuvinte scurte si familiare;
3 - Alcatuiti fraze si paragrafe scurte;
4 - Utilizati pronumele personal, ori de cate ori este posibil, la
persoana a doua;
5 - Folositi ilustratiile, graficele, exemplele;
6 - Apelati la verbe active, precum “Managerul propune...”;
7 - Economisiti adjectivele;
8 - Eliminati cuvintele ce nu sunt necesare;
9 - Exprimati ideile logic si direct.
În management, comunicarea Tn scris are c>teva avantaje relative,
comparativ cu comunicarea oral|.
1
2
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Cel mai important este acela c| mesajele scrise pot fi pastrate. Acest
fapt susÛine preocuparea pentru respectarea legalit|Ûii. Atunci c>nd deciziile,
ordinele, instrucÛiunile, rapoartele etc., sunt transmise Tn scris, sentimentul
r|spunderii Tn ce priveÕte corectitudinea lor este mai pregnant pentru
emitenÛi.
Mesajele scrise promoveaz| uniformitatea Tn politici Õi proceduri
pentru un mare num|r de oameni Õi Tn timp. Înv|Ûarea Õi respectarea
procedurilor de acÛiune la parametri precizaÛi, Tn exercitarea sarcinilor
posturilor identice sau similare, Tntr-o organizaÛie, ar fi greu de imaginat f|r|
existenÛa unui suport scris.
În unele cazuri, comunicarea scris| economiseÕte timp Õi reduce
costul comunic|rii.
Totodat|, comunicarea Tn scris prezint| limite care, Tn managementul
unei organizaÛii, nu pot fi ignorate.
Mesajul scris implic| inevitabil existenÛa unui suport, cel mai
obiÕnuit fiind h>rtia. Logistica purt|torilor materiali de mesaje se realizeaz|
adesea cu costuri ridicate.
Apelul la comunicarea Tn scris Tn exercitarea managementului, mai
ales c>nd dep|ÕeÕte anumite limite, este perceput ca expresie a unui stil
birocratic.
În cazul unor emitenÛi netalentaÛi, inabili, mesajele sunt inexpresive
Õi puÛin conving|toare. ReacÛia destinatarului nefiind imediat|, comunicarea
fie se va realiza cu Tnt>rziere, fie incomplet sau deloc.
Comunicarea nonverbala este a treia form| prin care sunt transmise
mesaje. Eficacitatea sa implic| faptul c| a comunica Tnseamn| ceva
complex, cu mult mai mult dec>t a selecta cuvintele potrivite. În sens larg,
comunicarea nonverbal| este generat| de orice transmite un mesaj. Din
raÛiuni practice, vom analiza manifestarea acestei forme de comunicare
av>nd drept surse corpul uman, mediul si actiunile.
De fiecare dat|, Tn comunicarea oral|, direct|, faÛ| Tn faÛ|, oamenii
transmit mesaje prin intermediul expresiilor faciale, modulaÛiilor vocii,
gesturilor Õi poziÛiei (posturii), care generic mai sunt numite “limbajul
corpului”.
Expresiile faciale. Sunt comune aprecierile potrivit c|rora o
persoan| care z>mbeÕte este bine dispus| Õi prietenoas|, Tn timp ce una
Tncruntat| este indispus| Õi nemulÛumit|. Spr>ncenele ridicate sunt
interpretate a fi semn de neTncredere sau uimire. Buzele str>nse sugereaz|

m>nie. Contacul direct al ochilor arat| interes, evitarea lui, dezinteres. Ôi
atunci c>nd oamenii sunt nesinceri, de regul|, evit| s| priveasc| direct Tn
ochi. C>nd cineva TÕi muÕc| buza este un semn de nervozitate.
Uneori oamenii comunic| exclusiv prin expresii faciale. De c>te ori,
c>nd aÛi f|cut ceva “r|u”, p|rinÛii, profesorii sau Õefii dvs. v-au dezaprobat
doar cu o privire semnificativ|?
Vocea. Sunt voci excepÛionale (har divin), altele pl|cute, “normale”,
dar Õi voci piÛig|iate, Õuierate, morm|ite, nechezate. Calit|Ûile vocii dau
distincÛie unei persoane Õi-i ajut| pe alÛii s|-i recunoasc| vocea. Ca Õi
expresiile feÛei, timbrul, tonul, volumul Õi ritmul vorbirii transmit prin voce
atitudini - c|ldur|, prietenie, sup|rare, m>nie etc. ModulaÛiile Õi calitatea
vocii joac| un rol semnificativ Tn comunicare. Modific|rile Tn toate aceste
componente produc schimb|ri Tn calitatea vocii Õi, implicit, Tn eficacitatea
comunic|rii. F|r| schimb|ri Tn voce discursul devine monoton.
Un aspect al comunic|rii nonverbale, pe parcursul exprim|rii orale,
Tl constituie pauzele de “||| ...” sau “TTT ...”. De asemenea, repetiÛia excesiv|
a unor cuvinte sau formule cum ar fi: “deci”, “eu personal”, “vreau s| v|
spun”, “dac| vreÛi”, “nu-i aÕa” Õi alte asemenea, devin sup|r|toare Õi
plictisitoare pentru ascult|tor. O Tnregistrare pe caset| sau band|, ori un
dialog cu alÛii pe aceast| tem|, pot ajuta la corectarea acestor deficienÛe.
Gesturile si pozitia corpului: PoziÛiile Õi miÕc|rile m>inilor Õi
corpului, calificate Tntr-un ansamblu de coduri, numite generic gesturi,
exprim| o varietate de st|ri psihice sau atitudini ce sunt percepute Tn
comunicarea nonverbal|. C>teva dintre cele mai obiÕnuite semnificaÛii ale
unor gesturi sunt descrise Tn tabelul 2.1.
O persoan| poate folosi simultan o parte sau toate aceste forme ale
comunic|rii nonverbale. Nu Tntotdeauna se Tnt>mpl| s| existe o
“coordonare” Tn acelaÕi sens Õi, astfel, mesajul s| fie diferit. De exemplu, o
persoan| poate s| z>mbeasc| (semn c| este deschis| comunic|rii), Tn timp
ce Ûine m>inile sau picioarele TncruciÕate (semn c| este Tnchis| pentru
comunicare).

Tabelul 2.1
Pozitia mainilor / corpului

Mesajul transmis

* O m>n| pe gur|

* ObiecÛie, plictiseal|

* M>inile Tn cap

* Uimire, disperare

* M>ini Tn Õolduri

* M>nie, defensiv|

* M>ini ridicate Tnafar|

* NeTncredere, Tncurc|tur|,
incertitudine

* M>ini TncruciÕate

* Snchis comunic|rii

* Ar|t|tor Tntins

* Autoritate, nepl|cere, lectur|

* PoziÛia Tn scaun (drept, tol|nit, * Snchis comunic|rii, plictiseal|
agitat)
* Umeri ridicaÛi

* IndiferenÛ|, necunoaÕtere

Adesea nu suntem conÕtienÛi de gesturile noastre Õi de efectele pe
care acestea le produc. Excesul Tn gesturi distrage sau devine plicticos. E
folositor s|-i Tntrebi pe alÛii, prieteni de obicei, dac| anumite gesturi sunt
sup|r|toare.
Mediul si comunicarea nonverbala. O mare parte din ceea ce
auditoriul vede sunt elementele fizice care Tl Tnconjoar| pe vorbitor:
podiumul, lumina, decoraÛiunile de pe pereÛi etc. Un rol tot mai mare Tl au
instrumentele Õi echipamentele audio-video folosite. Tabla alb| pe care se
poate scrie cu creioane marker de diferite culori, retroproiectoare de mare
rezoluÛie, videocasete cu proiecÛie telecomandat|, dau o not| suplimentar|
de profesionalism. Toate acestea contribuie la formarea impresiei generale.
Un aspect important, mai ales Tn comunicarea interpersonal|, const|
Tn modul Tn care este aranjat biroul managerului (Õefului). Dispunerea
mobilierului, a plantelor decorative, a scaunului destinat vizitatorului,
num|rul, felul Õi locul unde sunt puse simbolurile de statut, creeaz| o
ambianÛ| Tn care vizitatorul poate s| se simt| confortabil, bine venit sau s|
perceap| “distanÛa” ce-l separ| de primitor.
Actiunile. Deseori oamenii uit| c| faptele lor au semnificaÛie Tn
comunicare Õi c| acestea sunt interpretate de alÛii. O str>ngere de m>n| sau
un z>mbet sunt mesaje. Dar Õi o creÕtere de salariu sau o Tnt>rziere la o
Tnt>lnire au semnificaÛii, de asemenea.

At>t acÛiunile Tnf|ptuite, c>t Õi cele nerealizate constituie o important| cale de a comunica. Managerul care uit| s| mulÛumeasc| unui subordonat al s|u sau s| acÛioneze cum i-a promis, comunic| prin aceasta cu el.
Pe termen lung, faptele spun mai mult dec>t vorbele. Oamenii cred
mai mult Tn fapte dec>t Tn cuvinte. Cei ce spun una Õi fac alta afl| rapid c|
oamenii “ascult|“ mai mult faptele lor. Comunic>nd Õi prin acÛiune Õi prin
nonacÛiune, comunic|m de fapt permanent Tn activitatea noastr|, fie c| avem
sau nu intenÛia s| o facem.
DiferenÛa Tntre ceea ce spune Õi ceea ce face cineva defineÕte fisura
credibilitatii sale Tn comunicare. C>nd aceast| fisur| este mare,
probabilitatea apariÛiei unor dificult|Ûi, precum pierderea credibilit|Ûii, este
Õi ea mare.
În Tncheiere la prezentarea celor trei forme majore de comunicare,
oral|, Tn scris Õi nonverbal|, trebuie spus c| acestea se folosesc combinat.
Cum s-a ar|tat mai Tnainte, comunicarea nonverbal| este Tntotdeauna
combinat| cu cea oral|. Comunicarea oral| mai poate fi combinat| Õi cu cea
Tn scris. Este obiÕnuit ca un manager s| trasmit| un mesaj oral, urmat de
unul Tn scris, care Tl Tnt|reÕte pe cel oral.
2.5 Feedback-ul în comunicare
Feedback-ul este procesul de verificare a mesajelor, a TnÛelegerii
corecte a semnificaÛiei lor. Cum s-a precizat, pentru a avea loc efectiv
comunicarea, este nevoie de TnÛelegerea mutual| a mesajului. O cale
potrivit| de obtinere a feedback-ului de la primitorul mesajului, Tn cazul
comunic|rii orale, este chestionarea Õi parafraza.
Calea cea mai uzitat| de a avea confirmarea c| mesajul transmis a
fost TnÛeles corect const| Tn a Tntreba: sunt Tntrebari? De regul| nu sunt. De
ce? Oamenii au, Tn general, tendinÛa de a nu pune Tntreb|ri datorit|
urm|toarelor trei motive:
1 - Se simt ignoranti. Fie nu au fost suficient de atenÛi, fie nu sunt
destul de capabili s| TnÛeleag| deplin subiectul;
2 - Sunt ignoranti. Cunosc prea puÛin sau nimic despre subiect Õi nu
pot aprecia dac| mesajul este incorect, incomplet sau interpretabil. Totul
pare corect pentru c| subiectul le este str|in Õi nu Õtiu ce s| Tntrebe.
3 - Au rezerve Tn a evidenÛia ignoranÛa vorbitorului, mai ales dac|
interesele lor viitoare depind de poziÛia vorbitorului (Õef, persoan|
influent|).

AbsenÛa Tntreb|rilor, dup| ce mesajul a fost transmis Õi invitaÛia de a
se pune Tntreb|ri a fost f|cut|, conduce adesea la prezumÛia eronat| c|
mesajul a fost TnÛeles Õi comunicarea a avut loc. De aceea, vorbitorul,
emitentul mesajului, trebuie s| Tncerce m|car s| obÛin| feedback-ul. Cum ar
putea s| fac| acest lucru?
Înt>i, printr-o atitudine deschisa pentru feedback. R|spunsurile date
cu r|bdare la Tntreb|ri Õi explicarea lucrurilor Tl fac pe interlocutor s| se
simt| confortabil psihic Õi emoÛional. S| nu uit|m c| nu exist| Tntreb|ri
idioate, ci r|spunsuri de acest gen!
Apoi, s| fim conÕtienÛi de influenta comunicarii nonverbale. Prin
toate formele comunic|rii nonverbale, vorbitorul trebuie s| Tncurajeze
feedback-ul Õi nu s|-l inhibe. Un manager care afirm|, de pild|, c| este
deschis Tntreb|rilor, dar c>nd acestea sunt puse, arunc| o privire ce las| s| se
TnÛeleag| c| ele vin de la oameni nu prea “inteligenÛi”, va t|ia elanul de a
mai Tntreba.
O alt| cale de a obÛine feedback este aceea ca vorbitorul sa puna
întrebari dup| ce a transmis mesajul. Întreb|ri precise, ce vizeaz| o anumit|
informaÛie sau Tntreb|ri indirecte, de genul “dac| aÛi fi Tn locul meu cum aÛi
explica ...?” R|spunsurile primite vor atesta dac| audienÛii au ascultat Õi
TnÛeles destul de bine ceea ce li s-a comunicat. În cazul unor r|spunsuri
inadecvate, desigur, vorbitorul va repeta anumite p|rÛi sau Tntregul mesaj, va
da mai multe exemple sau va aprofunda unele aspecte.
În sf>rÕit, modalitatea cea mai potrivit| de a verifica dac| mesajul a
fost recepÛionat Õi TnÛeles corect este parafraza. Adic|, a solicita
primitorului s| reformuleze mesajul cu propriile sale cuvinte. Modalitatea Tn
care va fi formulat| Tntrebarea va determina atitudinea interlocutorului faÛ|
de mesaj Õi emitentul s|u. Spre exemplu, Tntrebarea “VreÛi s|-mi spuneÛi ce
urmeaz| s| faceÛi pentru a fi sigur c| am fost clar Õi explicit?” va conduce,
foarte probabil, la o atitudine pozitiv|.
Oferirea feedback-ului. SalariaÛii vor s| Õtie dac| lucreaz| bine sau
nu, dac| munca sau performanÛele lor sunt apreciate. De aceea, ei aÕteapt|
s| primeasc| reacÛia managerului, reacÛie ce joac|, cum vom vedea Tntr-un
capitol viitor, un rol esenÛial Tn motivaÛie. Aici ne vom opri doar la c>teva
recomand|ri de care un manager se poate folosi, Tn str|dania de a spori
calitatea comunic|rii.
Fiind unul din elementele cheie ale performanÛelor Tnalte, feedback-ul
trebuie s| fie:
- imediat, c>t mai apropiat de momentul realiz|rii performanÛei.
Impactul asupra comportamentului se reduce pe m|sura trecerii timpului.
Recompensa oferit| la sf>rÕit de an, pentru o realizare a salariatului la

Tnceputul anului, va avea un efect cu mult mai firav dec>t dac| ar fi fost
acordat| imediat.
- concret si precis. Generalit|Ûile nu sunt de mare folos pentru
salariaÛi. De exemplu, Tn loc de formularea: “Tntotdeauna dvs. faceÛi erori”, o
mai mare utilitate ar avea: “faceÛi de obicei dou| erori Õi anume...”
Feedback-ul vag, general, cu deosebire c>nd este negativ, poate crea
probleme managerului Tn relaÛiile cu subordonaÛii.
- centrat pe performanta. Feedback-ul trebuie s| se concentreze pe
sarcin| Õi nu pe persoan|. Se va face distincÛie Tntre salariat Õi performanÛa
sa. De exemplu, adresarea: “ SunteÛi leneÕ(|)”, care este un atac la persoan|,
poate fi Tnlocuit| cu: “PerformanÛa dvs. Tn munc| este cu 20% sub norm|“
care, s| recunoaÕtem, sun| altfel pentru salariat.
- pozitiv. Un feedback pozitiv produce efecte superioare fata de cel
negativ. De aceea, se recomand| ca feedback-ul pozitiv s| deÛin| ponderea
(cca 80%). Recompensarea salariaÛilor pentru lucrurile bine f|cute,
conforme cu ceea ce managerul le cere, Ti Tncurajeaz| s| repete
comportamentul performant.
2.6 Retele de comunicare în cadrul grupurilor mici
O retea de comunicare reprezinta un grup de salariati ce au contacte
stabile, prin care genereaza si transmit informatii. În organizaÛii se formeaz|
Õi sunt active dou| categorii principale de reÛele de comunicare: la nivelul
organizaÛiei, Tntre compartimente Õi Tn interiorul compartimentelor, al
grupurilor mici. În acest capitol ne referim la cea de-a doua categorie.
ReÛelele de comunicare la nivelul Tntreprinderii vor fi tratate Tntr-un capitol
viitor, Tn care ne ocup|m de organizare ca funcÛie a managementului.
La nivelul compartimentelor Õi al grupurilor mici, reÛelele de
comunicare pot fi dezvoltate Tntr-o varietate de structuri.
S| lu|m ca exemplu un grup format din cinci persoane ce lucreaz| Tn
acelaÕi compartiment sau la acelaÕi proiect. Simbolul A aparÛine persoanei
centrale (managerul sau Õeful de proiect), prin care trece cea mai mare parte
a informaÛiilor. Între membrii grupului se pot structura urm|toarele tipuri de
reÛele: roat|, Y, lanÛ, cerc Õi stea.
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Fiecare membru al reÛelei
comunic| numai cu persoana din
centru. Acest tip de reÛea
caracterizeaz|
un
sistem
supercentralizat Õi un stil
managerial autocratic.

Figura 2.2 ReÛea roat|
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Figura 2.3 ReÛea “Y”

Un membru al reÛelei, E,
nu comunic| direct cu Õeful (A), ci
prin intermediul altui salariat (D).
De remarcat primul pas al
descentraliz|rii Tn ce priveÕte
comunicarea.
În
ansamblu,
sistemul centralizat Õi stilul
predominant autocratic se menÛin.
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Nivel 3

Persoanele de la nivelul 3
(D Õi E) comunic| cu persoana
de la nivelul 1 (A) prin
intermediul persoanelor de la
nivelul 2 (B Õi C). Sistemul
creeaz| liniile Õi treptele
ierarhice.

Figura 2.4 ReÛea lanÛ
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Sn acest tip de reÛea,
fiecare comunic| cu alte dou|
persoane. Persoana A apare, Tn
planul comunic|rii, mai degrab|
Tn postura de membru al
grupului dec>t de Õef al acestuia.
Un
nivel
sensibil
al
descentraliz|rii este asociat cu
stilul
participativ
de

Figura 2.5 ReÛea cerc
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Figura 2.6 ReÛea stea
(multicanal)

Fiecare persoan|, membru al reÛelei multicanal, poate
comunica liber Õi deschis cu
oricare alt| persoan| din grup.
Acestui gen de reÛea Ti este
specific stilul participativ sau
permisiv de management, cu un
nivel ridicat al descentraliz|rii.

Trebuie f|cut| menÛiunea c| tipurile de reÛele prezentate sunt folosite
Tn activitatea grupurilor mici, nu numai Õi nu at>t ca o concretizare a
filosofiei manageriale a liderilor acestor grupuri, ci pentru c| se potrivesc
diferitelor categorii de activit|Ûi. Pentru sarcini simple, de rutin|, reÛelele
roat|, Y Õi lanÛ asigur| rapiditate Õi acurateÛe. Pentru activit|Ûi complexe, ce
implic| iniÛiativ| Õi creativitate, libera circulaÛie a informaÛiei descris| de
reÛelele circular| Õi stea este cea mai bun|, chiar dac| nu este at>t de rapid|.
2.7 Bariere în comunicare
Tot ceea ce stinghereÕte, limiteaz| sau blocheaz| transferul de
informaÛii constituie barier| Tn comunicare. Barierele apar Tn toate
componentele procesului de comunicare Õi includ: percepÛia, emoÛiile,
Tncrederea Õi credibilitatea, dificult|Ûile de ascultare, filtrajul,
supraTnc|rcarea cu informaÛii, locul Õi timpul, zgomotele Õi media selectat|.
Perceptia este o barier| de natur| semantic| ce apare datorit|
limitelor Tn interpretarea codurilor prin care se comunic|. ImperfecÛiunile
sistemului nostru senzorial Õi opÛiunea pentru o semnificaÛie inadecvat|,
dat| unui simbol Tntr-o situaÛie dat|, conduc la TnÛelegerea greÕit| sau pur Õi
simplu la neTnÛelegerea mesajului. Interesele, cunoÕtinÛele, experienÛele Õi
valorile proprii oamenilor afecteaz| interpretarea mesajului. De obicei,
oamenii au tendinÛa s| perceap| mesajele din punctul lor de vedere. De
exemplu, schimbarea unei proceduri este v|zut| de manager ca un fapt
pozitiv, o cale de creÕtere a productivit|Ûii, Tn timp ce lucr|torul poate s| o
perceap| negativ, ca efort suplimentar ce nu va fi compensat.
Pentru a dep|Õi aceast| barier|, este necesar ca emitentul s| codifice
Õi s| transmit| mesajul Tn maniera cea mai favorabil| percepÛiei
primitorului. Controlul TnÛelegerii prin feedback poate ajuta la eliminarea
problemelor create de percepÛie.
Emotiile oamenilor acÛioneaz| ca filtru aproape Tn Tntreaga lor
comunicare. Vedem Õi auzim ceea ce suntem preg|tiÛi s| vedem Õi auzim!
Prin urmare, comunicarea nu poate fi separat| de personalitatea oamenilor.
Fiecare tr|im st|ri ca: m>nie, jignire, team|, tristeÛe, bucurie etc. St|p>nit de
astfel de emoÛii, este dificil s| fii obiectiv Õi capabil s| asculÛi.
C>nd comunic|m, trebuie s| r|m>nem calmi Õi atenÛi pentru a nu
transmite interlocutorului(lor) st|ri emoÛionale prin comportamentul nostru.
Dac|, inevitabil, subiecÛii comunic|rii ajung la st|ri emoÛionale, este mai
productiv ca discuÛia s| fie am>nat| p>n| ce le revine calmul.

Încrederea si credibiliatea. ÎnÛelesul Õi valoarea mesajului sunt
influenÛate de Tncrederea Tn emitent Õi de credibilitatea lui. Încrederea faÛ| de
un lider sau un Õef este determinat| de integritatea lor. Primitorii vor accepta
sau respinge mesajul, dup| cum au sau nu Tncredere Tn emitentul s|u. Lipsa
de Tncredere nu-ti face mesajul plauzibil, mai mult, acesta poate fi
interpretat drept demagogie.
Credibilitatea priveÕte cunoÕtinÛele, expertiza Tn domeniu ale celui ce
ofer| mesajul. Un expert recunoscut are mai mari Õanse s| fie ascultat Õi
crezut dec>t un novice neexperimentat.
Ridicarea nivelului de Tncredere necesit| un comportament deschis Õi
onest Tn comunicarea cu oamenii. Odat| dovedit nesincer, este puÛin
probabil c| oamenii TÛi vor mai acorda Tncredere. Iar c>Õtigarea credibilit|Ûii
necesit| fapte ce probeaz| profesionalismul Õi abilit|Ûi Tntr-un domeniu.
Ascultarea. O barier| important| Tn comunicarea oral| este
incapacitatea de a asculta, asociat| deseori cu evaluarea prematur| a
mesajului Õi emitentului. Sunt mulÛi cei ce vorbesc Õi puÛini cei ce ascult|. A
asculta cere atenÛie total| Õi autodisciplin|. A asculta nu Tnseamn| numai a
auzi. Pentru a auzi sunt suficiente urechile s|n|toase, dar pentru a asculta
este necesar| mintea. Ascultarea este un act conÕtient, pozitiv, care cere
voinÛ| Õi nu o simpl| Õi pasiv| descifrare de sunete. Ascultarea este esenÛial|
pentru TnÛelegere, deci pentru comunicare. Consider|m util| prezentarea
unui ghid, Tn zece puncte, pentru o ascultare efectiv|3:
1. Încetati sa vorbiti! Nu puteÛi asculta dac| vorbiÛi.
2. Puneti interlocutorul în situatie usoara. AjutaÛi o persoan| s| se
simt| liber| sa vorbeasc|.
3. Spuneti interlocutorului ca vreti sa ascultati. Ar|taÛi interes. Nu
citiÛi, de pilda, corespondenÛa Tn timp ce altul v| vorbeÕte.
4. Îndepartati perturbatiile. Nu foiÛi h>rtii; nu faceÛi zgomote cu alte
obiecte.
5. Fiti constructiv. SncercaÛi s| TnÛelegeÛi punctul de vedere al
interlocutorului, chiar dac| iniÛial aveÛi o alt| p|rere.
6. Fiti rabdator. AscultaÛi Tntregul timp, nu-l TntrerupeÛi pe vorbitor.
7. Pastrati-va calmul. O persoan| sup|rat| ia sensul negativ al
cuvintelor.
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8. Fiti circumspect cu critica si argumentarile. Acestea pun
interlocutorul Tn defensiva. Chiar dac| aÛi ieÕit Tnving|tor, Tn planul
comunic|rii aÛi pierdut.
9. Puneti întrebari. Aceasta Tncurajeaz| pe vorbitor Õi arat| c| dvs.
ascultaÛi.
10. Încetati sa vorbiti! Este prima Õi ultima cerinÛ|, pentru c| toate
celelalte depind de ea. Nu puteÛi efectiv asculta Tn timp ce vorbiÛi.
Filtrajul este procesul de alterare sau distorsiune a informaÛiei, cu
scopul proiect|rii unei imagini mai favorabile. Mai concret, accentuarea
aspectelor pozitive Õi subaprecierea, chiar trecerea sub t|cere, a p|rÛilor
negative ale unei situaÛii. SalariaÛii filtreaz| adesea informaÛiile, Tncerc>nd
astfel s| t|inuiasc| problemele unui Õef, care critic| aspru aspectele negative
din activitatea lor.
Distorsiunea prin filtraj sau erori datorate altor cauze este cu at>t mai
mare cu c>t informaÛia traverseaz| mai multe niveluri ierarhice. Se
apreciaz|, pe baza cercet|rilor empirice, c| se pierde aproximativ 10% din
volumul informaÛiilor la transmiterea de la un nivel ierarhic la altul. Sntr-o
structur| cu Õase niveluri ierarhice, de exemplu, 41% din volumul iniÛial al
informaÛiei se va pierde. Ilustr|m acest exemplu Tn graficul din figura 2.7.
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Figura 2.7 Pierderea de informaÛie prin distorsiune
Tntr-o structur| ierarhic|
În general, greÕelile, erorile sunt descoperite Õi este mai bine ca acest
lucru s| se Tnt>mple c>t mai devreme. Pentru aceasta, oamenii trebuie
eliberaÛi de teama de a releva Tn comunicarea cu Õefii lor Õi aspectele Õi
rezultatele mai puÛin reuÕite din activitatea lor.

Managerul Ti poate Tncuraja Tn aceast| direcÛie pe salariaÛii s|i,
trat>nd erorile ca experienÛe din care se poate Tnv|Ûa, dec>t ca ocazii de
blamare Õi critic| la adresa lor. Politica uÕilor deschise Õi educarea
capacit|Ûii de a primi Õi trata cu calm veÕtile negative contribuie la
dezvoltarea comunic|rii Tn ambele sensuri.
Supraîncarcarea informationala. ToÛi oamenii au o capacitate
limitat| de a recepÛiona, decodifica Õi TnÛelege un volum de informaÛii, Tntr-un
timp dat. Managerii opereaz| uneori cu filosofia c| “mai mult| comunicare
Tnseamn| o comunicare mai bun|“. Ei ofer| salariaÛilor un volum enorm de
informaÛii, p>n| ce aceÕtia g|sesc c| sunt copleÕiÛi de date, f|r| ca
TnÛelegerea s| se Tmbun|t|Ûeasc|. Cheia unei comunic|ri mai bune este
calitatea, nu cantitatea.
Minimizarea supraTnc|rc|rii informaÛionale este posibil| prin
transmiterea mesajelor Tn cantit|Ûi ce pot fi decodificate de primitor.
Verificarea din c>nd Tn c>nd, Tn cazul unui mesaj lung, a decodific|rii de
c|tre primitor, prin Tntreb|ri Õi parafraze, serveÕte la evitarea supraTnc|rc|rii
Õi, prin aceasta, la creÕterea eficacit|Ûii comunic|rii.
Media de comunicare. Dintotdeauna, managerii au fost preocupaÛi
de eficacitatea comparat| a diferitelor medii de comunicare. Folosirea unei
medii inadecvate poate duce la nerealizarea comunic|rii. Sntr-un paragraf
anterior, au fost prezentate c>teva din avantajele Õi limitele mediilor
principale folosite Tn comunicarea, oral| Õi Tn scris. Aici vom sintetiza, aÕa
cum se poate vedea Tn tabelul 2.2, mediile potrivite diferitelor obiective Õi
condiÛiile Tn care are loc comunicarea.
MEDII SI OBIECTIVE ÎN COMUNICARE
Tabelul 2.2

1.

Tipul mediei

Eficienta pentru

Scrisa

transmiterea unui material lung si
detaliat

2.

Orala

3.

Multimedia

comunicare ce necesita tra-ducere si
elaborare, pentru a fi înteleasa de
audienti cu orientari diferite si
vorbitori de limbi diferite
armonizarea
dezacordurilor
în
munca, comunicarea schim-barilor
majore în politici, remedierea
deficientelor în munca

Exemple
rapoarte, diagrame,
buletine, publicatii
interne
dialog fata-n fata,
convorbire telefonica, conferinta, lectura
scris/oral,
scris/vizual
oral/vizual,
scris/oral/vizual

K Întrebari si discutii
1. Care sunt avantajele Õi dezavantajele comunic|rii scrise Õi ale celei
orale? Pe care o preferaÛi? În ce circumstanÛe?
2. De ce creÕte proporÛia timpului dedicat comunic|rii pe m|sur| ce urc|m
pe scara ierarhic| a unei organizaÛii?
3. C>t de bine ascultaÛi? Cum puteÛi s| v| Tmbun|t|ÛiÛi dexterit|Ûile de
ascultare?
4. Putem admite ca fiind corect| egalitatea: Mai mult| comunicare = Comunicare mai bun|? De ce da? De ce nu? DaÛi un exemplu pentru a susÛine
r|spunsul dvs.
5. PercepÛia selectiv| este o barier| obiÕnuit| Tn comunicare. Mai mult, este
adesea evident c| oamenii v|d ceea ce au fost formaÛi s| vad| Õi c|
diferite perspective influenÛeaz| puternic identificarea problemelor. În ce
m|sur| instruirea profesional| influenÛeaz| percepÛia individului c>nd
apare o problem|? De exemplu, cum ar aborda situaÛia sc|derii
profiturilor un contabil, un manager de v>nz|ri Õi un inginer? Ce
dificult|Ûi ar putea aparea dac| cei trei ar avea de soluÛionat Tmpreun|
aceast| situaÛie?
6. DiscutaÛi un caz Tn care aÛi auzit un anumit mesaj comunicat oral, dar ati
vazut acelasi mesaj un altul comunicat nonverbal. C|ruia i-aÛi dat
crezare?

