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RESURSELE UMANE ÎN AFACERI
“Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de
creştere şi dezvoltare, precum şi capacitatea de a-şi cunoaşte şi
învinge propriile limite “
A. Manolesculor de creştere şi dezvoltare, precum şi capacitatea de
a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite

Afacerile mici şi mijlocii oferă celui care vrea, şansa să se afirme economic. Toţi
dorim să fin independenţi, dar această dorinţă nu ne transformă pe toţi în întreprinzători.
Foarte mulţi pornesc întro afacere fără să-şi testeze aptitudinile de potenţial întreprinzător
dar mai ales fără să posede un volum minim de cunoştinţe în domeniul administrării unei
afaceri, bazându-se doar pe experienţă şi motivaţie pentru reuşită.
Motivaţiile care ne împing spre iniţierea unei afaceri sunt multiple: perspectiva
câştigurilor mari, perspectiva unei munci atrăgătoare, perspectiva obţinerii prestigiului,
statutul şi respectul social ce decurg din poziţia de întreprinzător, resursele ce se pot
obţine, extinderea relaţiilor, statutul de a fi propriul tău stăpân, asigurarea unui nivel de trai
ridicat familiei etc.
Dar şi piedicile în calea iniţiativei întreprinzătorilor particulari sunt multiple: lipsa de
capital; dobânzi mari practicate de bănci, greutăţi în obţinerea creditelor bancare, regim de
impozitare neadecvat, teama de risc, lipsa unor cunoştinţe în domeniul iniţierii afacerilor,
dar mai ales lipsa unor cunoştinţe manageriale.
În condiţiile economiei actuale este necesar un nou tip de management,
fundamentat pe sistemul de valori specific economiei de piaţă, care prin concept şi mod de
aplicare să determine remodelarea şi funcţionarea competitivă a firmelor.
Managementul este indispensabil de fiecare dată când activităţile unei mulţimi de
oameni trebuie să fie coordonate pentru a atinge un scop precis, în contextul condiţiilor
întotdeauna schimbătoare, făcând dificilă orice planificare exactă.
De altfel în momentul actual, economia românească a ajuns într-un punct în care un
rol decisiv îl are comportamentul managerial, atitudinea managerilor faţă de schimbare,
noul mod de gândire al acestora.
Criza de restructurare economică, socială, politică şi morală prin care trece
România se datorează puternicei crize manageriale urmare a lipsei de pregătire practică
în conducerea şi gestionarea schimbării.
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Dintre resursele care se folosesc în orice organizație cea mai importantă este
resursa umană.
Focalizarea concepţiei manageriale pe resursa umană reprezintă o soluţie posibilă
de realizare a performanţelor indiferent de domeniul de activitate. Fără prezenţa efectivă a
oamenilor care ştiu ce, când şi cum trebuie făcut, ar fi imposibil ca organizaţiile să-şi
atingă obiectivele.
Dacă până nu de mult interesul managerilor se concentra asupra aspectelor
„tehnice”- obţinerea de noi pieţe, realizarea unui profit cât mai mare, introducerea noilor
tehnologii, restructurarea activităţii, de cele mai multe ori pierzând din vedere aspectul
„uman” al activităţii din organizaţiile lor, în prezent activitatea de resurse umane a devenit
extrem de importantă pentru asigurarea organizaţiilor cu angajaţi valoroşi care să
contribuie la realizarea obiectivelor acestora.
Este evident astăzi că managerul competent trebuie să aibă o mare capacitate de
analiză şi sinteză, flexibilitate şi mobilitate în gândire, capacitate de negociere,
disponibilitate de dialog, spirit de echipă, dar, mai ales, să ştie cum să motiveze angajaţii
în obţinerea de rezultate performante şi să conştientizeze că succesul poate fi obţinut
numai atunci când fiecare angajat simte că are valoare şi că este important în cadrul
organizaţiei.
Orice afacere este sortită eşecului dacă întreprinzătorul nu acordă atenţia cuvenită
acestei resurse, care dintre toate resursele este singura creatoare de valoare, este o
resursă cheie, o resursă vitală, care asigură supravieţuirea dezvoltarea şi succesul
competiţional al tuturor organizaţiilor.
Esenţa oricărei organizaţii este efortul uman, iar eficienţa şi eficacitatea acesteia sunt
influenţate, în mare măsură, de comportamentul oamenilor în cadrul organizaţiei. Orice om
de afaceri trebuie să aibă în vedere permanent următoarele aspecte referitoare la
resursele umane:


reprezintă una din cele mai importante investiţii ale organizaţiei;



sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare precum şi
capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite , pentru a face faţă noilor
provocări sau exigenţelor actuale şi de perspectivă;



sunt singurele resurse inepuizabile de creativitate, de soluţii şi idei noi, originale şi
valoroase;
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sunt singurele capabile să producă şi să reproducă toate celelalte resurse
disponibile ale unei organizaţii;



oamenii constituie bunul cel mai de preţ al organizaţiei;



constituie un important factor care trebuie înţeles, motivat şi antrenat în vederea
implicării cât mai depline şi profunde în realizarea obiectivelor organizaţionale;

Convinşi fiind că resursele umane sunt principala resursă strategică ale oricărei
organizaţii, orice conducător trebuie să acorde importanţă maximă unor activităţi ca:
atragerea şi folosirea resurselor umane, asigurarea compatibilităţii între cerinţele posturilor
şi competenţa personalului, formarea şi dezvoltarea resurselor umane, managementul
carierei personalului, evaluarea performanţelor profesionale, motivarea personalului şi nu
în ultimul rând, conceperea modalităţilor de realizare a unui sistem al organizaţiei care să
asigure satisfacţii şi posibilitatea de armonizare a obiectivelor personale cu cele
organizaţionale
Importanţa resurselor umane pentru dezvoltarea unei afaceri
Organizaţiile sunt definite drept un grup de indivizi, reuniţi în baza unui scop comun
şi a dorinţei de realizare a acestuia. Se consideră, în prezent, că individul este, într-o
firmă, mai mult decât o simplă componentă a factorilor de producere.
Resursele umane reprezintă singura resursă din cadrul unei organizații care poate avea
capacitatea de a-şi mări valoarea sa odată cu trecerea timpului, spre deosebire de toate celelalte
resurse, care se uzează dacă nu fizic, atunci moral.
Dezvoltarea teoriei şi practicii în domeniul MRU necesită cunoaşterea şi înţelegerea cît mai
deplină a rolului şi particularităţilor RU în cadrul organizaţiei:


RU reprezintă organizaţia. Oamenii reprezintă o resursă comună, resursă cheie, o resursă

vitală de azi şi de mâine a tuturor organizaţiilor, care asigură supravieţuirea, dezvoltarea şi
succesul competitiv al acestora.


RU reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale unei organizaţii, ale cărei

rezultate devin tot mai evidente în timp. Organizaţiile cheltuiesc sume importante cu angajaţii
lor, iar datorită costurilor antrenate nu numai remunerarea personalului, ci şi angajarea,
menţinerea şi dezvoltarea personalului reprezintă una dintre cele mai evidente investiţii în
resursele umane. Investiţia în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta
supravieţuirea unei organizaţii sau de a asigura competitivitatea şi viitorul acesteia.
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RU sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare, precum şi

capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite, pentru a face faţă noilor provocări
sau exigenţe actuale. RU sunt valoroase, rare, dificile de imitat şi, relativ, de neînlocuit.


RU constituie un potenţial uman deosebit, care trebuie înţeles, motivat sau antrenat în

vederea implicării cît mai depline a angajaţilor la realizarea obiectivelor organizaţionale.



RU sunt puternic marcate de factorul timp necesar schimbării mentalităţii,

obiceiurilor, comportamentelor, etc
Strategiile și politicile de resurse umane
Rolul strategiei de resurse umane este acela de a identificași de a adopta cele
mai bune modalităț i prin care să se utilizeze la maximum capitalul uman de care dispune
firma, ținĺnd cont de obiectivele pe termen mediu și lung pe care compania dorește să le
realizeze.
De exemplu, strategii de resurse umane sunt următoarele:
● strategia de dezvoltare a potențialului uman existent – recomandabilă în
special pentru firmele de dimensiuni relativ mici, care se află într-o etapă de dezvoltare;
● strategia de formare și reorientare a resurselor umane existente – recomandată
în momentul în care se prefigurează o schimbare de profil a activității firmei.
● strategia de motivare a salariaților, pe termen mediuși lung – specifică mai ales
companiilor multinaționale, care investesc mult în loializarea persoanelor-cheie.
Iată câteva întrebări utile care vă pot ghida în elaborarea strategiilor de resurse
umane în compania dvs.:
■ Care sunt schimbările mediului economic din România în contextul globalizării?
■ Care sunt modificările previzibile în pregătirea resurselor umane în funcție de
noile cerințe de pe piața muncii?
■ Care este impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra pieței forței
de muncă sub aspect legislativ, economic și social?
Spre deosebire de strategie, care arată în ce direcție se îndreaptă firma, politicile
arată modalitățile în care aceasta va ajunge undeși-a propus sau, altfel spus, răspund la
întrebarea: „Cum vrea să acționeze compania pentru a-și atinge obiectivele?“.
Pentru a avea succes, politicile trebuie comunicate tuturor angajaților firmei.
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Planificarea resurselor umane pentru iniţierea şi derularea afacerilor
Planul de personal constituie unul dintre planurile funcţionale ale firmei. În procesul
elaborării seturilor funcţionale de planuri ale unei firme se impune o coordonare judicioasă
între acestea.
Planificarea resurselor umane este procesul de analiză şi de identificare a nevoilor
şi disponibilităţilor de resurse umane ale unei firme.
Scopul planificării este asigurarea existenţei personalului necesar pe tipuri de
calificări adecvate şi la momentul oportun.
Planificarea resurselor umane i reprezintă, în felul acesta, procesul prin care firmele
anticipează necesităţile viitoare de personal şi elaborează programe pentru asigurarea
numărului şi categoriilor necesare de angajaţi.
Procesul de planificare a resurselor umane în cadrul unei firme parcurge
următoarele etape:
1. Evaluarea resurselor umane efective ale firmei, care se realizează prin
inventarierea personalului existent. Această evaluare trebuie să se facă sub diferite
aspecte: numărul şi structura personalului (pe vârste, vechime, sex etc.), nivelul de
competenţă în raport cu criteriile stabilite pentru aprecierea angajaţilor, gradul de
absenteism etc.
Un indicator de bază al analizei îl reprezintă rotaţia personalului, calculat după
formula:
Rp=(Np/ N1)*100
unde:
Rp – rotaţia personalului, respectiv procentul salariaţilor plecaţi din firmă într-o
anumită perioadă;
Np – numărul de salariaţi care au plecat din firmă;
N1 – numărul mediu al lucrătorilor în perioada respectivă.
Indicatorul rotaţia personalului reflectă procentul de angajaţi care trebuie recrutaţi în
perioada următoare pentru a menţine efectivul mediu de salariaţi ai firmei.
Pentru a fi relevant, acest indicator trebuie să se calculeze la niveluri diferite, cum ar fi:
total firmă, categorii de salariaţi (personal tehnic, administrativ, comercial etc.),
specializare (strungari, lăcătuşi etc.), nivel de calificare.
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2. Evaluarea necesităţilor viitoare, în urma strategiei generale a firmei.
Necesităţile viitoare de personal pentru o firmă depind, în primul rând, de activităţile
planificate. În esenţă, se pune problema de a transpune planurile de afaceri, pe termene
diferite, în necesităţi de personal specifice.
Teoria şi practica antreprenorială propune următoarele metode principale pentru
determinarea necesarului de personal, şi anume:
- Analiza tendinţelor, metodă care estimează nevoile previzibile de personal ţinând
cont de evoluţiile şi tendinţele înregistrate în firmă privind efectivele de salariaţi, structura
personalului etc.
Se obţin estimări globale ale necesarului probabil de personal, în raport cu datele
din perioadele trecute.
- Metoda de regresie, care stabileşte anumite relaţii între efectivele de personal
(sub aspect cantitativ şi calitativ) şi unii indicatori ai firmei (cifra de afaceri, volumul
producţiei, cota-parte din piaţă etc.).
În baza acestor relaţii se determină necesarul de personal pentru perioadele
viitoare, ţinând cont de indicatorii planificaţi de întreprinzător.
- Estimarea necesarului de personal de către şeful ierarhic, care presupune că
fiecare manager evaluează nevoile viitoare de personal pentru compartimentul pe care îl
conduce, ţinând cont de specificul activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia. Aceste
estimări ale nevoilor probabile de personal trebuie să fie corelate cu strategia generală a
firmei.
- Metoda Delphi, care este aplicabilă firmelor al căror specific face dificilă
cuantificarea volumului de activităţi viitoare. Această metodă este denumită în literatura de
specialitate şi metoda experţilor. Experţii selectaţi (în număr de 10 – 20), care cunosc
foarte bine specificul activităţilor desfăşurate de firmă, îşi exprimă opinia privind
dezvoltarea ulterioară a întreprinderii în cadrul mai multor sesiuni interactive. Scopul
urmărit este ca grupul de experţi să ajungă la un consens asupra perspectivelor şi
activităţii viitoare a firmei, precum şi asupra necesarului de personal.
- Estimarea necesarului de personal pe baza productivităţii muncii. Variabila
productivitatea muncii este fundamentală pentru planificarea necesarului de personal.
3. Elaborarea programelor de satisfacere a necesităţilor viitoare. Aceste
programe se elaborează ca urmare a comparării disponibilului de resurse umane (sub
aspect cantitativ şi calitativ) cu necesarul de personal pentru o anumită perioadă.
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Rezultatele analizelor comparative pot releva una dintre următoarele situaţii:
- din punctul de vedere al efectivelor, în raport cu necesarul stabilit, pot fi
excedente,situaţii de echilibru sau deficite de angajaţi;
- sub aspectul calificărilor, pot exista: excedent al calificării lucrătorilor, stare
de echilibru sau deficit al calificării.
Planificarea

personalului în

cadrul firmei trebuie

să

asigure

o

corelare

corespunzătoare între necesarul de personal stabilit de firmă pentru o anumită perioadă şi
efectivele de angajaţi existente.
În vederea realizării acestui obiectiv major al procesului de planificare a
personalului firmei, întreprinzătorul trebuie să asigure flexibilitatea firmei în ceea ce
priveşte personalul, în special prin aplicarea diferitelor forme de încadrare: contract cu
durată nedeterminată; lucru în regim de timp parţial; regim de lucru intermitent; lucru la
domiciliu; colaborare internă sau externă.
În cadrul procesului de planificare trebuie prevăzute măsuri concrete de redistribuire
a personalului în cadrul firmei, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, măsuri de trecere în
şomaj a personalului (dacă este nevoie) sau măsuri de recalificare a acestuia. Pentru
determinarea acestor variabile este necesară verificarea funcţiilor ce trebuie îndeplinite în
cadrul firmei, prin examinarea următoarelor aspecte:
- funcţiile existente;
- raporturile/legăturile dintre aceste funcţii, studiate prin prisma analizei fişelor de
post;
- numărul persoanelor care îndeplinesc anumite funcţii;
- importanţa şi rolul fiecărei funcţii, prin realizarea unei ierarhii pentru a determina
funcţiile mai importante şi cele care pot fi reduse în cazul unor eventuale dificultăţiR
|n planificarea strategică a resurselor umane trebuie avute în vedere următoarele
obiective principale:


obținerea necesarului de resurse umane – toate posturile trebuie să fie ocupate;



adecvarea resurselor umane la posturile și la specificul activităților firmei

–

pregătirea profesională și competențele angajaților trebuie să corespundă cu
cerințele postului;


utilizarea eficientă a resurselor umane ale organizației, în vederea atingerii
obiectivelor organizaționale – angajații trebuie să fie motivați, iar obiectivele lor
personale trebuie să coincidă cu obiectivele generale ale firmei.
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Dezvoltarea resurselor umane:concepte şi diferenţe
Schimbarea este cerută continuu pentru progresul organizaţiei şi al comunităţii.
Angajaţii dintr-o organizaţie se adaptează la nou, dacă se fac investiţii în instruirea şi
dezvoltarea competenţelor lor. Organizaţia, prin politica de dezvoltare, poate să le asigure
actualizarea continuă a cunoştinţelor pentru a menţine performanţa la înalte cote. Are o
aplicabilitate mai largă decât trainingul
Trainingul sau instruirea focalizată este o formă de actualizare a cunoştinţelor şi
abilităţilor specifice şi imediate, este pregătirea orientată mai mult spre post decât spre
persoană. Dezvoltarea se referă la învăţarea acelor abilităţi şi comportamente necesare în
posturile actuale sau viitoare.
Dezvoltarea resurselor umane este orientată mai mult pe carieră şi mai puţin pe
post, formează potenţialul de perspectivă şi adaptare a lui.
Metodele utilizate în training şi dezvoltare sunt numeroase, fiecare având avantajele
şi dezavantajele ei. Metodele includ perfecţionarea pe post, programe de perfecţionare,
cursuri de management, conferinţe video etc. Noile abilităţi, comportamente, atitudini ce
dau eficienţă organizaţiei sunt câteva din rezultatele acestui proces.
Există două categorii de programe pentru instruire şi dezvoltare managerială:
programe de instruire pe post şi programe de instruire în afara postului.
În prima categorie se pot include:
- antrenarea neformală când managerul şi subordonatul discută despre tehnicile
manageriale şi problemele existente fără a exista o formă prestabilită de comunicare;
- antrenarea formală când se programează periodic întruniri între manageri şi
angajaţi pentru a discuta despre situaţiile existente şi eventuala lor rezolvare;
- rotaţia pe post şi transferul sunt metode prin care se stabilesc responsabilităţi în
diferite sectoare de activitate;
- fixarea cunoştinţelor prin colaborarea dintre un manager sau angajat cu experienţă
şi unul fără experienţă;
- instruirea prin mentori utilizând consilieri şi profesori.
A doua categorie de metode este mult mai vastă şi include activităţi pe care
managerul sau angajatul le pot desfăşura în afara locului de muncă.

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni !
- lecturarea, seminarizarea şi instruirea prin modele simulate pe computer, în
special în domeniul afacerilor;
- studiile de caz utilizează calculatorul şi video în descrierea situaţiilor se aprecieze,
să se vadă singur prin prisma comportării celorlalţi;
- jocul rolurilor utilizat mai mult pentru dezvoltarea relaţiilor interumane;
- analiza tranzacţională se bazează pe interacţiunile dintre individ şi grupuri trecând
prin ipostazele de copil, adult, părinte;
- modelarea comportamentală se finalizează prin instruirea corectă despre modul
cum trebuie să ne comportăm în situaţii critice ce pot apare în firmă sau în afară;
- instruirea prin utilizarea unui coş panel cu diferite scrisori, memorii şi alte exerciţii
care cer decizii rapide;
- managementul carierei utilizează programe de instruire bazate în principal prin a
arăta importanţa poziţiei în carieră şi modalităţi de a străbate drumul spre cea mai bună
poziţie.
În practică există o diferenţă între instruire şi dezvoltare. Trainingul este organizat
de
universitate pentru a facilita angajaţilor învăţarea competenţelor, comportamentelor şi
cunoştinţelor legate strict de post. De exemplu, trainingul angajaţilor din vânzări , în
comunicare şi relaţii cu clienţi determină îmbunătățirea comunicării și stabilirii relațiilor de
colaborare.
Dezvoltarea înseamnă învăţarea competenţelor manageriale şi profesionale
necesare pentru posturile prezente şi viitoare. De exemplu, persoanele doritoare să
abordeze o carieră în managementul academic au nevoie de construirea abilităţilor de
negociere, diplomaţie sau de managementul proiectelor. Dacă orientarea în cariera
academică este de cercetare, atunci vor fi dezvoltate competenţele analitice, de
networking ştiinţific sau de scriere academică.
În procesul de instruire o importanţă deosebită o are instructorul sau cel care
activează procesul de învăţare şi perfecţionare. Modul de abordare a problemelor,
antrenarea participanţilor la dezbateri, strategia didactică asimilată condiţiilor de
desfăşurare a instruirii sunt câteva din elementele importante ale reuşitei programului.
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Reguli de reducere a stresului în procesul de instruire
1. Clarificaţi, mai întâi, obiectivele de bază. Chiar dacă în aparenţă subiectul este
mare, el se poate descompune în elemente simple, uşor abordabile care să antreneze ţi
clasa în discuţii.
2. Insistaţi asupra problemelor practice. Informaţia pe care o dăm în timpul
instruirii ar trebui să aibă aplicabilitate imediată în practică. Exemplele să fie utilizate în
punctarea cursului.
3. Porniţi cu lucrurile simple. Instruirea să se facă plecând de la problemele
simple spre cele complexe. Pe cât posibil noţiunile complexe să fie împărţite în probleme
simple. De regulă, oamenii simt nevoia să pornească cu pași mici în descoperirea
lucrurilor mari.
4. Puneţi întrebări în loc să daţi răspunsuri. Este imposibil pentru cei mai mulţi
din instructori să poată răspunde la orice întrebare. Clasa trebuie să ştie că şi dv. Sunteţi
acolo pentru a învăţa împreună cu ea. De aceea din când în când puteţi întreba" Este
cineva care a lucrat cu acest tip de problemă? Spuneţi-ne şi nouă." Acest mod va
determina pe fiecare să înveţe de la fiecare şi puteţi dobândi şi dv. Multe informaţii.
5. Daţi posibilitate cursanţilor să arate ce au învăţat. Feedback-ul celor învăţate
se răsfrânge asupra mentorului determinându-l să-ţi modifice stilul de învăţare. Dacă
lecturarea este insuficientă puteţi încerca un exerciţiu, un studiu de caz, o poveste sau
chiar o piesă de teatru.
6. Creaţi o atmosferă relaxată. Cursanţii doresc să înveţe lucruri noi, să obţină
informaţii despre evenimentele ce le afectează viaţa. Pentru aceasta preferă o atmosferă
relaxată, amuzantă chiar, decât una crispată ţi greu suportabilă. Sunteţi suportat ca
instructor numai în măsura în care aduceţi în clasă ţi perspectiva subiectului despre care
aţi vorbit.
Pe plan internaţional formarea profesională este o preocupare de seamă a statelor,
în special în Uniunea Europeană, unde prin actele comunitare adoptate, statele membre
şi-au asumat obligaţia de a lua toate măsurile pentru asigurarea de condiţii concrete
pentru formarea profesională a salariaţilor, pentru consiliere şi orientare profesională,
pentru apropierea progresivă a nivelurilor de pregătire, pentru recunoaşterea reciprocă a
pregătirii profesionale a salariaţilor, pentru adoptarea de politici comune în domeniul larg al
pregătirii profesionale.
Formarea profesională este un drept al salariaţilor recunoscut prin Constituţie
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(articolul 32), dar şi o obligaţie a acestora, a cărei neîndeplinire poate fi sancţionată
inclusiv
cu desfacerea contractului de muncă. De asemenea asigurarea formării profesionale a
salariaţilor este într-o oarecare măsură şi o obligaţie a angajatorilor.
Noul Cod al Muncii aduce o reglementare mult îmbogăţită a formării profesionale, în
acelaşi spirit european al creşterii importanţei formării profesionale a salariaţilor, cel puţin
la nivel de principiu. Dacă organizaţia include în strategia şi politicile sale aceste
preocupări alege opţiunea de a fi mai bună în competiţia cu celelalte organizaţii.
Resursele umane şi învăţarea
Învăţarea poate fi definită ca un proces ciclic şi cumulativ de continuă actualizare a
cunoştinţelor, prin adăugarea de noi subiecte bazei de cunoştinţe deja existentă
Clasificarea procesului de învăţare se poate realiza în funcţie de următoarele
criterii:


prezenţa sau absenţa conştientizării:
- conştientizată atunci când se realizează într-un cadru organizat, ghidat şi controlat;

- neconştientizată care are loc în mod repetitiv, prin acţiune.


numărul de participanţi

-

individuală când angajaţii învaţă separat, producându-se astfel o schimbare
comportamentală individuală - stă la baza învăţării organizaţionale;

-

colectivă, în echipă când angajaţii învaţă împreună, mediul organizaţional având o
influenţă semnificativă asupra eficienţei învăţării;

Un model reprezentativ al procesului învăţării este ciclul lui Kolbș văzut ca un proces
continuu:






Câştigarea unei experienţe practice bazată pe acţiune;
Observarea acestei experienţe şi reflectarea asupra ei;
Extragerea de concluzii din experienţa avută;
Testarea noilor idei în practică.
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Figura 1. Ciclul de învăţare a lui Kolb şi cele patru abordări ale învăţării
Activitatea în cadrul organizaţiei este un proces continuu de învăţare, iar învăţarea
stă la baza tuturor activităţilor de training. Sunt posibile mai multe modalităţi de abordare a
proceselor complexe de învăţare în cadrul organizaţiei.
De multe ori trainerii prezintă informaţiile şi presupun că acestea sunt de la sine
înţelese. Dar învăţarea are loc numai atunci când informaţia este percepută, înţeleasă şi
internalizată printr-un efort conştient de utilizare a acesteia.
În continuare sunt prezentate câteva dintre principiile de învăţare care stau la
baza training-ului.
Motivaţia de a învăţa
Oamenii învaţă în moduri distincte şi aplică diferit ceea ce învaţă. Abilitatea de
învăţare trebuie să fie însoţită de intenţia sau motivaţia de a învăţa. Motivaţia de învăţare
este determinată de răspunsuri la întrebări de tipul:
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“Cât de important este locul de muncă pentru mine?”,
„Cât de mult contează dacă învăţ această informaţie?”,
„Cât de utile vor fi lucrurile pe care le învăţ?”,
„Ce informaţii îmi sunt adresate mie?”.
Oamenii au opinii diferite despre abilităţile personale de a învăţa prin training, în
funcţie de modul în care se percep pe sine. Persoanele cu un grad scăzut al propriei
eficacităţi (nu cred că pot obţine performanţe) învaţă mai bine din trainingurile “personale”
(one-to-one training). Persoanele cu un grad ridicat al eficacităţii proprii învaţă mai bine
prin training-urile convenţionaleș10,218ț.
Abordarea globală a învăţării
Conform concepţiei gestaliste este mai bine ca beneficiarii training-ului să aibă o
imagine generală asupra lucrurilor pe care le vor învăţa decât să primească fracţiuni de
informaţie.
Aplicat la locul de muncă, conform acestui concept se recomandă prezentarea
elementelor individuale, numai după ce a fost explicat modul în care aceste elemente
alcătuiesc un întreg.
Un alt concept este orientarea atenţiei beneficiarilor training-ului (attentional
advice) prin care trainerul îi informează pe participanţii la training cu privire la procesele şi
strategiile care asigură succesul training-ului.
Participarea la training a beneficiarilor poate fi îmbunătăţită prin prezentarea în
ansamblu a informaţiilor ce vor fi transmise şi prin accentuarea aplicabilităţii training-ului la
locul de muncă
Modificarea comportamentală. Modificarea comportamentală în cadrul trainingului are la bază teoria lui B. F. Skinner conform căreia “învăţarea nu înseamnă a face,
învăţarea înseamnă schimbarea a ceea ce facem”.
Modificarea comportamentală are la bază următoarele patru intervenţii strategice:


Consolidarea pozitivă constă în obţinerea recompensei dorite.

De exemplu, un agent de vânzări care primeşte feedback pozitiv din partea
managerului cu privire la prestaţia pe care a avut-o într-o întâlnire de afaceri,este atât un
consolidator extern (aprecierea managerului) cât şi de un consolidator intern (mândria
personală). Se consideră că există o probabilitate mai mare ca o persoană care primeşte
consolidatori pozitivi să continue să înveţe şi să se dezvolte.
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 Consolidarea negativă apare atunci când angajatul lucrează pentru a evita
consecinţe neplăcute. Comportamentul unui angajat care ajunge la serviciu la timp poate
avea labază evitarea criticilor managerului. Astfel, criticile potenţiale conduc la
comportamentul dorit din partea angajatului.
 Pedeapsa este utilizată pentru îndepărtarea unui comportament nedorit. De
exemplu, un angajat

poate fi sancţionat atunci când este nepoliticos cu clienţii prin

penalizări salariale sau transferul într-un post inferior.
 Extincţia constă în utilizarea tehnicilor de încetare a unui comportament
nedorit.Rezultatul aşteptat este absenţa comportamentului neconsolidat.
Toate cele patru strategii pot avea ca rezultat schimbarea de comportament iar în unele
situaţii pot fi utilizate combinaţii ale acestor strategii. În cazul training-ului se recomandă
consolidarea pozitivă a comportamentelor dorite ca cea mai eficientă metodă în procesul
de învăţare.
Interacţionismul simbolic
Acest concept oferă o altă perspectivă asupra învăţării la vârsta adultă:


În timpul procesului de învăţare adulţii sunt mai interesaţi de măsura în care
evoluează în direcţia unei imagini de sine idealizate decât spre obiective stabilite de
alţii;



Adulţii cu o bună stimă de sine învaţă mai bine mai bine decât ceilalţi;



Sinele adultului este afectat de fiecare nou rol asumat;



Adulţii învaţă cel mai bine când se percep ca ”persoane care învaţă”.

Confirmarea imediată
Conform acestui concept, oamenii învaţă cel mai bine dacă elementul consolidator este
oferit cât mai repede de la finalizarea activităţii. Astfel, pentru un impact ridicat, feedbackul cu privire la comportamentul unui participant trebuie oferit imediat după manifestarea
acelui
comportament.
Practici şi modele de învăţare
Pentru a deprinde noi abilităţi este necesară aplicarea în practică a lucrurilor
învăţate. De aceea, în realizarea design-ului training-ului este importantă luarea în
considerare a modelelor de comportament, a implicării active şi a curbei de învăţare.
Una dintre cele mai accesibile moduri de a învăţa este observarea şi apoi imitarea
altor persoane – utilizarea modelelor de comportament. Această metodă are o
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni !
aplicabilitate ridicată în deprinderea de noi abilităţi care necesită atât cunoştinţe cât şi
practică (tehnici de predare, metode de prezentare, negocierea ).
Implicarea activă are loc atunci când beneficiarii training-ului exersează activităţi
specifice postului deţinut, această tehnică fiind mai eficientă decât lectura unui material
sau ascultarea pasivă. Studiile arătă că implicarea activă este unul dintre principalii factori
asociaţi cu performanţele angajatului obţinute după participarea la training..
Oamenii aflaţi în diferite situaţii de training învaţă în moduri diferite, după o curbă
de învăţare specifică. Design-ul training-ului este conceput în funcţie de curba de învăţare
tipică pentru activităţile incluse în program. De exemplu, atunci când un angajat învaţă să
opereze o linie automatizată de vopsele, rata productivităţii creşte rapid la început apoi
devine constantă pe măsură ce rata normală de productivitate este atinsă.
Transferul training-ului
Pentru un transfer de training eficient de la sala de curs la locul de muncă este
necesară îndeplinirea a două condiţii:
1. Participanţii la training trebuie să poată lua materialul învăţat pe parcursul trainingului şi
să-l aplice la contextul locului de muncă;
2. Participanţii la training trebuie să aplice lucrurile învăţate în cadrul training-ului la
locul de muncă pe o perioadă suficientă de timp, până când acestea devin rutine de
lucru.
O modalitate de a facilita transferul training-ului la locul de muncă este conceperea
design-ului training-ului cât mai aproape de particularităţile postului şi dezvoltarea unui
feedback post-training.
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