MALIK MENEDZSMENT
EREDMÉNYESSÉG

MALIK MENEDZSMENT
EREDMÉNYESSÉG

Dániel Endre
Proactive Management Consulting

Széchenyi István Egyetem • Győr, 2011
© Dániel Endre, 2011

Kézirat lezárva: 2011. január 31.

ISBN
Széchenyi István Egyetem

A kiadásért felel a:
Felelős szerkesztő:
Műszaki szerkesztő:
Terjedelem:

Malik Menedzsment Eredményesség

2011

© malik-mzsg

1

Menedzsment-felfogás (I)

„A menedzsment komplex, szociális, és alkotó rendszerek alakítását,
irányítását és fejlesztését jelenti.”
(F. Malik)
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Általános Menedzsment Modell
Az általános menedzsment modell a
vállalatok átfogó vezetésének egyes területeit
mutatja be:
- Vállalati politika,
- Corporate Governance,

Strat.

- Stratégia,
- Struktúra,
Vezetők

Struk.

- Kultúra és
Kult.

- A menedzsment.
Az Általános Menedzsment Modell minden
eleme egy komplex szabályozási terület.
jelent. Minden vállalatnak szüksége van ezen
elemek mindegyikére ahhoz, hogy
működőképes legyen.
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Sok vezető és vállalat nincs felkészülve az aktuális nagy kihívásokra
A repülőgép pilóták profik a
komplexitás kezelésében
•Világos elnevezések („Közös
nyelv“)
„Evakuálás!“ A személyzet tudta, mit
kell tennie.
•A felelősség vállalása
„Az én repülőgépem.“ Sullenberger,
a pilóta, átvette az irányítást a
másodpilótától.
•Felkészülni a valószínűtlenre
A pilóták a krízishelyzetekben való
helytállást is gyakorolják.
•Utolsóként elhagyni a
veszélyzónát
Elhagyást megelőzően Sullenberger
még kétszer átvizsgálta a
repülőgépet.
•Szerénység tanúsítása az
eredményekre vonatkozóan
Sullenberger: „Szívesen tettem.“

A vállalatok „pilótái” számára
gyakran nehézkes a
komplexitással való bánásmód
•Nincs közös nyelv
Eddig hiányzott a standard a
menedzsment számára.
•A felelősség elhárítása
Az adott szituáció vagy más emberek
lesznek felelőssé téve a kudarcokért.
•A valószínűtlen helyzeteket kizárják
Sokan hittek a soha véget nem érő
növekedésben.
2009 január: „Hudson-i csoda“

•Elsődleges a saját biztonság
Magas bónuszok és végkielégítési
összegek a kritikus időszakokban is.
•A siker a realitásérzék elvesztéséhez
vezet
Gyakran hiányzik a szerénység és a
dolgok szolgálata.
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Az emberi észlelés
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Az Út a krízishez és Kiutak a válságból
Működő társadalom
Neoliberalizmus

Életképesség
Profit maximalizálás

Részvényesi érték

Spekulációk
Reális befektetések

Ügyfélérték
Válság

Pénzügyi
mutatók
Naturáliák
Fináncgazdaság
Reálgazdaság

Rövidtávú teljesítmény
Hosszútávú
teljesítmény
Pénzügyi befektetők
Vállalkozók
Hitelek
Megtakarítások
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A menedzsment…

„… a komplex, szociális, és alkotó rendszerek
alakítását, irányítását és fejlesztését jelenti.“
„…az erőforrások haszonná történő
átalakítása.“
Prof. Dr. Fredmund Malik
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Napjainkban a megfelelő és hatékony menedzsment-folyamatok
szükségesebbek mint valaha
1. Az utóbbi években a komplexitás érezhetően növekedett
2. A jelenlegi gazdasági válság a rosszul kezelt komplexitás eredménye
3. A jelenlegi válság okozói a hibás és rossz menedzsment-folyamatok, amelyek eredménye
gyakran a következőkben nyilvánul meg:
a) rossz stratégiák;
b) akadályozó szervezeti struktúrák;
c) a dolgozók hatástalan vezetése (ide értve a félrevezető, esetenként blokkoló jutalmazási
és ösztönző rendszereket);
d) egyoldalú fókusz a pénzügyi irányítási mutatókra.
4. A komplexitással történő hatékony megbirkózás a helyes és jó menedzsment révén valósulhat
meg.
5. Csak azok képesek újra kontroll alatt tartani és sikerpályára állítani (vagy azon tartani) a
vállalatukat, aki a menedzsment-folyamatait szisztematikusan felülvizsgálja, alakítja, irányítja
és fejleszti.
Az integrált menedzsment rendszer® minden olyan szükséges és elégséges
menedzsment-folyamatot tartalmaz, amely egy eredményfelelős egység (EFE)
vezetéséhez szükséges.
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Malik Integrált Menedzsment Rendszer (Malik IMR®)

Áttekintő és részletes verzió
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Malik Integrált Menedzsment Rendszer (Malik IMR®) - Áttekintés

hosszútávú (> 1 év)

Vállalathoz kapcsolódó

Munkatársakhoz kapcsolódó

I

Cél
VII

Személyzetfejlesztés

II

Stratégia
III

Szervezet
IV

rövidtávú (< 1 év)

Éves célok

V

Munkamódszer
VIII

Kontrolling

VI

Eredmények
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Malik Integrált Menedzsment Rendszer (Malik IMR®) - Bővebben

hosszútávú (> 1 év)

Vállalathoz kapcsolódó

Munkatársakhoz kapcsolódó

I

Vállalati célok
és politika
II

VII

Menedzsment- és
munkatársfejlesztés

Stratégia és
tervezés
III

Tervező- és
megvalósító
szervezet

rövidtávú (< 1 év)

IV

Éves
célkijelölés
Személyes
munkamódszer;
eredményesség
V

VIII

Operatív irányítás;
kontrolling és
jelentések

VI

Eredmények
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Malik Integrált Menedzsment Rendszer (Malik IMR®) – Kérdések formájában

hosszútávú (> 1 év)

Vállalathoz kapcsolódó

I

Munkatársakhoz kapcsolódó

Kik vagyunk
mi?

VII

Melyik
munkatársunkat
fejlesszük tovább?

II

Hová akarunk
jutni?
III

Hogyan
szerveződjünk?
Kinek mi
legyen az éves
célja?

rövidtávú (< 1 év)

IV

Mi teszi az
egyes embert
eredményessé?
V

VIII

Milyen információk
révén irányítsunk?

VI

Mit lett az
eredmény?
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Malik Integrált Menedzsment Rendszer (Malik IMR®) – Teljes verzió
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Menedzsment-felfogás (II)

„A menedzsment a hatékonyság szakmája.“
(F. Malik)
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Az ideális vezető mítosza
1. Az a kérdés, hogy: „Ki az ideális menedzser?“ hibásan van feltéve.
2. A helyes kérdés így hangzik: „Milyen egy hatékony vezető?“ – A kiindulási pont nem a zseni,
hanem egy közönséges ember.
3. A menedzsment alapproblémája: „Hogyan lehet egy közönséges embert képessé tenni arra,
hogy rendkívüli vagy átlagon felüli teljesítményt nyújtson?“
Az egyetemes zsenitől ...

A személyzeti főnök ellenőrzési listája:
• Tulajdonságok, képességek,
személyiségrajz
• A karizma áll az előtérben

... az emberig, akinek erősségei
és gyengeségei is vannak

Kivitelezési kompetenciák:
• Néhány alapelv betartása
• Bizonyos kulcsfeladatok lelkiismeretes
teljesítése
• Egyes eszközök birtoklása
© malik-mzsg
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A hatékonyság standard modellje (vezetői kerék)

A hatékonyság standard modellje (vezetői kerék) a
minden szakmára érvényes professzionalitás négy
eleméből van felépítve.
Ez magába foglalja
1. a feladatokat, amiket teljesíteni kell,
2. az eszközöket, amiket ehhez felhasználunk,
3. az alapelveket, amelyek meghatározzák a
minőséget és a hatékonyságot és
4. a szakmai tevékenység következményeiért vállalt
felelősséget.
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Feladatok 1-5
1) Gondoskodni a célokról: a hatékony vezetés első feladata arról gondoskodni, hogy legyenek célok. Az, hogy ezek a célok
adottak, vagy megegyezés útján jöttek létre, másodlagos. A döntő az, hogy egyáltalán vannak célok. Ezeknek helyes és
egyszerre világos céloknak kell lenniük. A célok jelentik a legfontosabb eszközt arra, hogy embereket összpontosítsunk és
összetartsunk egy szervezetben – vagyis vezessük őket. A célok meghatározzák, hogy mikor válik a munkából teljesítmény.
2) Szervezés: a menedzsment második feladata a szervezés. A hatékony emberek nem várják meg, amíg megszervezik a
feladataikat – ők teszik meg ezt: a feladataikra, saját magukra, a felelősségi területükre nézve. Emellett tudják, hogy nem
létezik tökéletes szervezet. Ezért szervezeti intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az álljon a figyelem
középpontjában, amiért az ügyfelek fizetnek – és ezáltal a beosztottak el tudják látni specifikus feladataikat.
3) Döntés: a döntés a menedzsmentre nézve legfontosabb feladat: csak az vezető, aki döntést hoz – méghozzá rangtól, címtől
és pozíciótól függetlenül. A döntés révén minden összefut, ez fogja össze a dolgokat. A döntés a vezetés kritikus feladata –
„the task that makes or breaks the manager”. Persze a döntésnél fontosabb és jelentősen nehezebb feladat a megvalósítás.
Egyedül ez az, ami eldönti, hogy az adott döntés mennyire volt hatékony.
4) Ellenőrzés / Mérés / Értékelés: az ellenőrzés a hatékony menedzsment legkellemetlenebb, legvitatottabb feladata. De ha
valakit érdekel a minőség, annak az ellenőrzés nem jelent eldöntendő kérdést. Habár a „Hogyan?” már egy másik kérdés –
jelentős szempont a teljesítmény, motiváció és vállalati kultúra szemszögéből nézve. Ezért érvényes a következő: „a
szükséges minimum számít a lehetséges maximum helyett”. Ahol a szűkebb értelemben vett mérés nem lehetséges, ott
szükséges legalább értékelni és megítélni.
5) Az emberek támogatása: az emberek a szervezet legfontosabb részét képezik. Az elsőrangú menedzsment-feladatok közé
tartozik a munkaerő fejlesztése és támogatása. Ez minden vezető feladata – és nem a személyzetis munkatársaké. A
dolgozók támogatása és fejlesztése lényegében azt jelenti, hogy használjuk az erősségeiket és jelentéktelenné alakítjuk a
gyengeségeiket – nem úgy, hogy legyőzzük, hanem azáltal, hogy ott alkalmazzuk az embereket, ahol a gyengeségük nem
kerül előtérbe.
© malik-mzsg
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Eszközök 1-4
1) Megbeszélések: a vezetők idejük jelentős részét megbeszéléseken töltik, ezért ezeket hatékonyan kell megtervezni. Ha
néhány alapszabályt figyelembe veszünk, a megbeszélések egy rendkívül hatékony menedzsment-eszközzé válhatnak. A
szabályok vonatkoznak a napirend kialakítására, a megbeszélés teljesítményére és a határozatok megvalósítására. Azonban
a megbeszélési hatékonyság legnagyobb javulása a megbeszélések megritkításával jönne létre, mert ebből minden
szervezetben túl sok van.
2) Jelentések / Írásos kommunikáció: Ha a hatékonyságban érdekeltek vagyunk, akkor az írott szóból eszközt kell
formálnunk. A kommunikáció egyik rendkívül hatékony módja a helyesen alkalmazott írásos kommunikáció (jelentések, üzleti
levelek, protokoll, közlések, levelek, stb.): független a személyes jelenléttől és elgondolkodásra késztet. Ami megkülönbözteti
a nem hatékony szerzőt a hatékony menedzsertől az a következő kérdés feltevése és megválaszolása: „Milyen hatással kell
lennie a fogadóra az írásnak?”
3) Munkatervezés és megbízás-kontroll: a hatékony célok feltételezik a munkakör és megbízás megfelelő kialakítását. Ebből
következően a hatékony vezetés harmadik eszköze a munkakör megtervezése, mint statikus nézőpont és az foglalkoztatás
irányítása (megbízás-kontroll), mint dinamikus rész. Ezek azért fontosak, mert ma már nem a munka szervezi az embert,
hanem – fordítva – az embernek kell megszerveznie a munkát.
4) A munkavégzés személyes módszertana: aligha akadna bármi más, ami olyan közvetlenül és átfogóan befolyásolná a
vezetők hatékonyságát, mint a munkavégzés személyes módszertana. A szisztematikus és módszeres munkavégzés a kulcs
a tehetségek kiaknázásához, a képességek eredményekké és sikerekké alakításához. Sem az egyén, sem pedig a
kollégáinak munkavégzési módszertanát nem szabad a véletlenre bízni. A vezérelvnek azonban nem a munkamániának kell
lennie, hanem a következő formulának: „Work smarter – not harder“.

© malik-mzsg
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Eszközök 5-7
5) Költségvetés és ennek kidolgozása: a hatékony menedzsment elhagyhatatlan eszköze a költségvetés. Habár ez a
pénzügyi és számviteli részleg egyik eszköze, elsősorban egy menedzsment eszköz – méghozzá a legfontosabbak egyike: a
költségvetés a kulcs-erőforrások hatékony bevetésének legfontosabb eszköze. Lehetővé teszi a koordinációt és integrációt –
ezáltal a hatékony kommunikáció egyik alapeleme.
6) Teljesítményértékelés: a teljesítményértékelésnek elsősorban az a célja, hogy megállapítsa a tényleges eredményeket.
Másodszor meg kell állapítani az emberek erősségeit és gyengeségeit. Ezt legbiztosabban az eddig véghezvitt teljesítmény
alapján lehet megtenni. A teljesítményértékelés legjobb eszközeit nem az űrlapok és ellenőrzési listák képezik, hanem egy
üres papír: a standardkritériumokkal és standardprofillal ellentétben a megítélendő személyről való elgondolkodásra késztet.
7) Szisztematikus hulladékkivitel: szisztematikus, folytatólagos tisztogatás és hulladékeltávolítás nélkül nem lehetséges
teljesítményt nyújtani. Minden vállalatba be kell építeni régi, megmaradt, felesleges dolgokra irányuló megsemmisítő
folyamatokat – a „szisztematikus hulladékkivitelt”. Ez alapjaiban abból a kérdésből áll: „Azok közül, amiket ma teszünk, mi az,
amit nem kezdenénk el újra végezni, ha elölről kezdenénk mindent?” A szisztematikus hulladékkivitel a kulcs a lean
menedzsmenthez, az üzleti folyamatok újratervezéséhez, a változásmenedzsmenthez, és a hatékony innovációmenedzsmenthez.

© malik-mzsg
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Menedzsment- és szakmai feladatok
Vezetői feladatok

A feladatok
fajtái

Szakmai feladatok
Szakember

Menedzsment sík

Vezető
© malik-mzsg
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A menedzsment öt közvetlen felhasználási területe

Főnök

Külvilág

Saját magam

Kollégák

Beosztottak
© malik-mzsg
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Az eredményes vezetés alapelvei
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Menedzsment szabályok

A labdarúgás szabályai a világon mindenhol
azonosak. A menedzsment szabályai is.

© malik-mzsg
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Előzetes megjegyzések
1. Az alapelveket könnyű megérteni, de nem könnyű alkalmazni.
2. A hatékony menedzsment alapelvei szerint cselekedni három ok miatt különösen nehéz :
a) Az alapelvek alkalmazása fegyelmet követel – az embernek uralkodnia kell magán.
b) Létezik az a téveszme, ami szerint az elvek alkalmazása révén elveszítjük a
rugalmasságunkat.
c) Habár az alapelvek minden szervezetre egyaránt érvényesek, mindig egy konkrét eset
révén használjuk fel őket – ez az eset mindig más és más lehet.
3. Az alapelvek fontosak a nehézkes helyzetekben, amikor komplex kérdésekkel találjuk szembe
magunkat.
4. Az alapelveket senki nem ismeri születésétől kezdve – mindenkinek meg kellett tanulnia az
alapelvek szerint cselekedni.
5. Melyik típus a példakép?

© malik-mzsg
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A hatékony vezetés alapelvei
Eredményközpontúság

Konstruk
-tív
gondolkodás

Hozzájárulás az
egészhez

Felelősség

Kevésre
történő
koncentrálás

Bizalom

Erősségek
kihaszná
-lása

© malik-mzsg
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1. alapelv: eredményközpontúság

Resultatsorientierung

Konstruk-

Beitrag an

tives

das Ganze

Denken

Verantwortung

A menedzsment (és a kételkedés) esetében –
csak a végeredmény számít!

KonzenVertrauen

tration auf
Weniges
Stärken
nutzen

1. Nem az input, hanem az output a döntő.
2. A menedzsment az eredmény-elérés szakmája.
3. Nem a munkának kell örömet okoznia, hanem az eredménynek.
4. A munka elvégzésével járó örömnél fontosabb, hogy a munkavégzés eredménye és a
hatékonyság okozzon örömet, amellyel véghez vitték és emellett büszkeséggel öntse el az
embert.
5. Nem a tevékenység maga, hanem a tevékenység eredményei és a megvalósítás
hatékonysága közvetítenek értelmet.
6. Az eredményközpontúság hatása, hogy a szervezetben az emberek gondolkodása és
cselekvése arra irányul, amire a szervezetnek szüksége van.

© malik-mzsg
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Eredményközpontúság

Sir Edmund Hillary nem azért volt innovatív, mert az az ötlete támadt,
hogy megmássza az Everestet. Hanem mert először realizálta.

© malik-mzsg
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2. alapelv: hozzájárulás az egészhez

Resultate

Konstruk-

Beitrag an

tives

das Ganze

Denken

Verantwortung

A menedzsmentnél az számít, hogy teljesítményünkkel
hozzájáruljunk az egészhez!

KonzenVertrauen

tration auf
Weniges
Stärken
nutzen

1. Miért „hozzájárulás az egészhez“?
a) A holisztikus gondolkodás alapja
b) A vállalati gondolkodás és cselekvés előfeltétele
c) Az egyetlen lehetőség, hogy a specialistákból megfelelő generalisták váljanak
d) A menedzseré az a fontos feladat, hogy a beosztottaknak megmutassa az egészet.
2. A hozzájárulás-központúság a vevőközpontúság alapelve. Ez a vevői haszon keletkezésének
előfeltétele.

© malik-mzsg
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3. alapelv: koncentráljunk kevés dologra

Resultate

Konstruk-

Beitrag an

tives

das Ganze

Denken

Verantwortung

Az számít, hogy kevés és ezzel együtt jelentős
dologra koncentráljunk!

KonzenVertrauen

tration auf
Weniges
Stärken
nutzen

1. Nagy jelentőséggel bír, hogy az összpontosítás megvalósításaként kevés dologra
korlátozódjunk, ügyeljünk a gondosan kiválasztott súlypontok kis számára.
2.Az összpontosítás a kulcs az eredményhez.
3. Hét plusz/mínusz két dolog adott időegység alatt az a mennyiség, amit irányítani lehet és
kontroll alatt lehet tartani.
(George A. Miller: „The Magical Number Seven Plus / Minus Two“, Psychological Review 63)

© malik-mzsg
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Összpontosítás kevés, azonban jelentős dologra

Mindenből egy kicsi, ami önmagában kevés, de az összkép mégis túlságosan zsúfolt és nehéz
© malik-mzsg
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4. alapelv: erősségek hasznosítása
A menedzsmentnél az számít, hogy hasznosítsuk
meglévő erősségeinket!
1. Nagyon fontos, hogy a már meglévő erősségeinket hasznosítsuk és ne a gyengeségeinket
próbáljuk leküzdeni.
2. Az erősségek központba helyezésének az a célja, hogy az embereket ott alkalmazzuk, ahol
már teljesítményt tudnak nyújtani.
3. Az erősségek központba helyezését egy motivációs alapként kell értelmezni, valamint
kifogásként az emberek személyiségének megváltoztatása ellen.
4. A menedzsment feladata, hogy (a) az embereket elfogadja olyannak, amilyenek, (b) kitalálja
az emberek erősségeit, (c) a feladatok megfelelő kialakítása révén az embereknek azt a
lehetőséget adja, hogy ott tevékenykedjenek, ahol az erősségeik révén teljesítményt tudnak
nyújtani és eredményt tudnak elérni.
5. A csúcsteljesítmény két forrása: (a) egy világosan felismert erősség és (b) az erre történő
kompromisszum nélküli összpontosítás
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Példa az erősségek hasznosításának és az összpontosítás
alkalmazására: Blue ocean

vissza

Konstans
alapszükséglet
Célcsoport
Nagyobb
keresztmetszet
Speciális
terület
Speciális
erősségek
Kooperáció

Innováció
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Blue ocean

Szétszóródás - Diverzifikáció

Az erők koncentrációja

1.

Tiszta pozicionálás a piacon

2.

Intenzív interakció a célcsoporttal

3.

Összetéveszthetetlenség a versenytárssal szemben

4.

A tanulásból eredő nyereség magas foka a – vevőorientáltságnak köszönhetően – jobb
teljesítményből adódóan

5.

A saját üzletek alapos megértése

6.

Egy bizonyított koncepció felhasználása (Az SZKKS a 70-es évek óta elfogadott elmélet)

Az tudja relatív egyszerűen legyőzni az ellenállást, aki hegyesen koncentrál az
erősségeire ahelyett hogy tompán széttöredezné.
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5. alapelv: bizalom

Resultate

Konstruk-

Beitrag an

tives

das Ganze

Denken

Verantwortung

A menedzsmentnél számít a kölcsönös bizalom!

KonzenVertrauen

tration auf
Weniges
Stärken
nutzen

A bizalomnak semmi köze a pszichológiához, vagy valamilyen érzelmi állapothoz – nincsen
motiváció, ha a bizalom hiányzik.
1. A bizalom azért nagyon fontos, mert egy szilárd vezetési helyzetet tud teremteni – szilárdság a
vezetői hibák ellen.
2. Alapszabályok a bizalom megszerzésére:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A dolgozó hibája a főnök hibája, méghozzá kifelé és felfelé mutatva, nem befelé.
A főnök hibája a főnök hibája – éspedig kivétel nélkül.
A beosztott sikere a beosztotté.
A főnök sikereit a „MI” formában kell közvetíteni.
Aki el akarja nyerni a bizalmat, annak oda kell figyelnie.
Aki érdekelt a bizalom kialakításában, annak hitelesnek kell lennie – a vezetőknek
feladatokat kell teljesíteniük és nem szerepeket eljátszaniuk.
g) Jellembeli integritás – úgy is kell gondolni, ahogy mondjuk – és e szerint cselekedni.
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6. alapelv: Pozitív gondolkodás

Resultate

Konstruk-

Beitrag an

tives

das Ganze

Denken

Verantwortung

Az számít, hogy pozitívan és konstruktívan gondolkodjunk!

KonzenVertrauen

tration auf
Weniges
Stärken
nutzen

1. Ez azt az elvet jelenti, hogy a motivációt ne egy harmadik személytől vagy kívülről várjuk,
hanem, hogy saját magunkat motiváljuk.
2. Nem a célokra irányuló optimizmusról van szó – hanem arról, hogy a nehézségekben és
problémákban meglássuk a lehetőséget.
3. A beállítottságnak így kell hangzania: „Csinálj azt, amit tudsz, azzal, amid van és ott, ahol
vagy!”
4. Azok a szervezetek, amelyekben állandóan motiválni kell ahhoz, hogy valamit
megmozgassunk, nem tudnak fennmaradni hosszútávon.
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A hatékony vezetés alapelvei, mint a vállalati kultúra alapja

Eredményközpontúság

Konstruktív
gondolkodás

Hozzájárulás az
egészhez

Egy vállalat kultúrájában olyan értékek
a mérvadóak, mint teljesítmény,
hatékonyság, professzionalitás és
felelősség.
Ezek a hatékony vezetés hat
alapelvének felhasználásából és egy
vállalat vezetői és dolgozói által észlelt
felelősségből erednek.

Felelősség

Kevésre
történő
koncentrálás

Bizalom

Erősségek
kihasználása
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A hatékony vezetés alapelvei: Önértékelés
Eredményorientáltság

Hozzájárulás az
egészhez

Pozitív gondolkodás

5

4

3

2

1

2

3

5

Koncentrálás kevés
és jelentős dologra

Bizalom

Értékelés az iskolai osztályzatok alapján, pl.
1 = nem megfelelően van kihasználva
5 = nagyon jól ki van használva

4

Erősségek használata
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A hatékonyság standard modellje – a „vezetési kerék”

ALAPELVEK
1. Eredményorientáltság
2. Hozzájárulás az egészhez
3. Konzentration
Koncentrálás kevés
3.
auf és
jelentős dologra
Weniges
& Wesentliches

4. Erősségek használata
5. Bizalom megszerzése
6. Pozitív gondolkodás
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38

Feladat: Gondoskodni a célokról

„Aki nem tudja, merre akar továbbhaladni
annak bármilyen szél megteszi!“
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Vezetés célokkal
A hatékony vezetés az eredmények elérésének biztosítását jelenti a célmeghatározáson
keresztül, valamint az egészhez történő hozzájárulás világossá tételét, a jelentős dolgokra
történő koncentrálást és az erősségek kiaknázását.

Célok és a célok elérése…
1. a legfontosabb eszközei a decentralizált egységek irányításának
2. az alkalmazottak és a vezetés legerősebb motiválói
3. meghatározzák egy osztály, egy terület, egy személy hozzájárulását az egészhez
4. rámutatnak, hogy mire van idő
5. kifejezik az erősségeket
6. meghatározzák, hogy mikor válik a munkából teljesítmény
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A célorientált vezetés tiszta logikát követ
1. fázis:

2. fázis:
Megvalósítás

Gondoskodni a célokról

3. fázis:
Fejlesztés

Előzetes
beszélgetés
Információk
közvetítése
(stratégia,
egyéni célok)
A
hozzájárulások
meghatározása

Kitekintés, támogatás, coaching és a célok elérése

Köztes tudósítás
Alkalmazott

Elöljáró

Az alkalmazott
átgondolja a
célokhoz való
hozzájárulását

Átgondolja az
alkalmazott
hozzájárulását
a célokhoz

Az állomások meghatározása
formálisan és informálisan
kétoldalúan / a csapatban

A célok és
eszközök
megvitatása és
megegyezés
kétoldalúan / a
csapatban

•
•

Célok

Szükségesmegvalósult
összehasonlítás

Támogatás és
Fejlesztés
•

Célbeszélgetés

Beszélgetés az
alkalmazottal

A célelérés alternatív
megközelítései
Egyéni szabad mozgástér a
célok eléréséhez
Függ az érettségtől

Új célok
(Fejlesztés)

Teljesítményértékelés
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Figyelem: a kudarcok tényezőinek sikerlistája!

Program az elvek helyett!
„Elsőszámú hibát jelenthet, ha egy ésszerű elvből egy grandiózus és sajnos inkább túlságosan
bonyolult programot vagy rendszert készítünk. Amire szükség van, az a helyes célkitűzés – de
nem feltétlenül egy MbO-rendszer- vagy program kialakítása.
Várja el tehát az alkalmazottaktól - különösen a középvezetőktől - hogy alkalmazzák az elveket.
Követelje meg (igenis vannak dolgok, amiket nem bocsátunk vitára és amelyekkel kapcsolatban
nem vagyunk kooperatívak) és akadályozza meg stábjának tagjait (amennyiben van ilyen) és
fiatal asszisztenseit abban, hogy ebből egy bürokratikus rendszert hozzanak létre.“

Kivonat: M.o.M.-Letter (Malik on Management), Nr. 5/93, 1. Jg., Oktober 1993
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Figyelem: a kudarcok tényezőinek sikerlistája!
1. Nem célokat határozunk meg, hanem tevékenységeket
A célokról történő megállapodást összekeverjük az operatív tervezéssel
2. Nincsen párbeszéd
A célokat nem egyeztetjük, hanem kiadjuk őket
3. Csak kvantitatív céljaink vannak: forgalom, kibocsátási kvóta, stb.
A „puha pontoknak” tekintett témaköröket irrelevánsnak tekintjük
4. A célokról történő megegyezés kizárólag alulról fölfelé történik
Az alapadatok konszolidált inputja – hiányzik a vállalkozási irány és akarat
5. Nincsenek tiszta vállalati célok kinevezve kiindulási pontként
Minden terület önmagáért munkálkodik, nem az egészben betöltött szerepét szem előtt tartva
6. A megalkotott célok nincsenek horizontálisan beillesztve
Senki nem tudja, mit tesz a másik. A prioritások, eszközök és eljárások nincsenek
meghatározva
7. A célelérés folyamata nincs felügyelve és kontrollálva
Utólag kerül indoklásra, hogy miért nem sikerült elérni a célokat
8. A célokról történő megegyezés nincs összhangba hozva az éves munkatársi
megbeszélésekkel
Nincsen sem jutalmazás, sem szankcionálás – minden érdekeltség nélkül történik
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1. fázis: Gondoskodni a célokról
1. fázis:

2. fázis:
Megvalósítás

Gondoskodni a célokról

C
A

Előzetes
beszélgetés
Információk
közvetítése
(stratégia,
egyéni célok)
A
hozzájárulások
meghatározása

Kitekintés, támogatás, coaching és a célok elérése

Köztes tudósítás
Alkalmazott

Elöljáró

Az alkalmazott
átgondolja a
célokhoz való
hozzájárulását

Átgondolja az
alkalmazott
hozzájárulását
a célokhoz

Az állomások meghatározása
formálisan és informálisan
kétoldalúan/ team szempontból

E
C

•

Célbeszélgetés
A célok és
eszközök
megvitatása és
megegyezés
kétoldalúan/ team
szempontból

•

Célok

Beszélgetés az
alkalmazottal
Kell-van
Összehasonlítás

Támogatás és
Fejlesztés
•

K

3. fázis:
Fejlesztés

A célelérés alternatív
megközelítései
Egyéni szabad mozgástér a
célok eléréséhez
Függ az érettségtől

Új célok
(Fejlesztés)

Teljesítményértékelés
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A célmegállapodás hatékony folyamata - CAKEC

C
A

élokat kontextusba helyezzük
látámasztjuk a célokat korábbi tapasztalatok
segítségével

K

idolgozzuk a hasonlóságokat

E

ltéréseket tisztázzuk

C

élelérés feltételét meghatározzuk (hogyan mérjük,
hogy elértük-e a célt)
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Fontos fogalmak

Küldetés, vízió, értékek

Kik akarunk lenni?

Stratégia

Hova akarunk eljutni?

Operatív tervezés

Hogyan érjük ezt el?

Cél

Megelőlegezett eredmény

Intézkedés

A célhoz vezető út
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Milyen a jó cél?

F

elhívó, ösztönző

I

mplementálható, kivitelezhető

N

ormális, realisztikus

O

bjektívan mérhető, de legalább ellenőrizhető

M

egfelelő, elfogadható
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A célok nem feladatot, hanem eredményt írnak le (4 M)
Elviekben:
A célokat úgy kell megfogalmazni, hogy követhetőek legyenek és meg lehessen állapítani az
elérésük mértékét (mérhetőek/ellenőrizhetőek).

MIT kell,
MENNYIT,

Milyen eredményeket kell elérni?
Pontosan minek kell az elérni kívánt eredménynek lennie?
Hogyan jelenik meg az eredmény?
(kvantitatív formában megfogalmazva)

MEDDIG és

Melyik időpontig melyik eredménynek kell megvalósulnia?

MIVEL elérni?

Milyen erőforrások (személyzet, cash-flowban realizált költségek, más
területek lényeges hozzájárulása) szükségesek a megvalósításhoz?
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Az eredményes célok 7 kritériumot teljesítenek
1. Eredményorientált
Minden célnak le kell írnia az elérendő eredményt / kimenetelt, anélkül, hogy megneveznénk
azokat a tevékenységeket, amelyek ehhez a célhoz vezetnek
2. Ellenőrizhető és mérhető
Minden célnak felelnie kell azokra a kérdésekre, hogy „Mennyi?” vagy „Milyen jó?”. Az
eredményeknek mindenképpen ellenőrizhetőnek kell lenniük (ez a magatartáscélokra is
vonatkozik)
3. Időhöz kötött
Minden célnak rendelkeznie kell egy időponttal, amely az eléréséhez van kötve

4. Kihívást jelentő
Minden célnak egy kihívást kell jelentenie a jelenlegi helyzethez viszonyítva
Kevesebb cél – de ugyanakkor nagy célok
© malik-mzsg
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A hatékony célok 7 kritérium szerint teljesülnek
5. Levezethető
•

Minden célnak levezethetőnek kell lennie egy felsőbbrendű célból és/vagy egy
kulcsterületből/megbízásból, egy feladatnak pedig egy funkcióból vagy a munkaköri leírásból

6. Célok, eszközök, eljárások

• Ha egy célt átgondolunk, akkor a következő kérdést kell megfontolni: „Kell mondani valamit a
kapcsolódó eszközökről és eljárásokról?”

7. Tökéletes megfogalmazás

• Minden cél egy végeredményt is jelent egyben. Ezért fogalmazza meg céljait
eredményformában, vagyis múlt időben. Fontos az írásbeliség!
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Célforrások és célfajták

Minőségi célok
Mennyiségi célok

1. Teljesítménycélok
Stratégia

2. Magatartáscélok

Funkció

3. Személyes fejlődési célok

Alakítási célok

Fenntartási célok
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Célforrások

A fenntartási célok azok a célok,
amelyek levezethetők a kulcsfeladatokból vagy
megbízásokból. A rutin javítását szolgálják (pl.
minőség, termelékenység és gazdaságosság).

Elmélet

Gyakorlat
Az alakítási célok azok a célok,
amelyek leginkább a vállalati stratégiából, az éves
célokból vagy projektekből vezethetőek le. Az
innováció és az újítások felé fordulást szolgálják
(emelni, bővíteni, gyarapítani – pl. személyes
fejlődési célok is ide tartozhatnak)

Alacsonyabb
szint

Hierarchia

Vezetői
szint
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A célmegállapodás
Az elérni kívánt eredményeket (kimenetel)

közösen megállapítják

egy meghatározott időszakra

Tömör – általában írásos – formában

= célmegállapodás
© malik-mzsg
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A célmegállapodás hatékony folyamata - CAKEC

C
A

élokat kontextusba helyezzük
látámasztjuk a célokat korábbi tapasztalatok
segítségével

K

idolgozzuk a hasonlóságokat

E

ltéréseket tisztázzuk

C

élelérés feltételét meghatározzuk (hogyan mérjük,
hogy elértük-e a célt)
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Felkészülés a célmegállapodásra

Az elöljárók tisztázzák többek között:
a) területük jövőbeni felépítését;
b) a területi stratégiában és tervezésben betöltött szerepüket;
c) milyen változtatásokat, eredményeket várnak el a munkaterületükön közép távon;
d) beosztottjaiknak milyen súlypontfeladatokat kell teljesíteniük és milyen, a képzettségre
irányuló intézkedések szükségesek az egyes esetekben;
e) melyik keretfeltételek és követelmények érvényesek a beosztottakra;
f) milyen akadályozó és támogató erők léphetnek fel;
g) milyen lehetőségük van a területeket átfogó közös munkára az alkalmazottaknak;
h) a beosztottaknak és összességében magának az érintett területnek milyen eszközök
állnak rendelkezésre;
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Felkészülés a célmegállapodásra

A beosztottak tisztázzák többek között:
a) milyen jelentős feladatot tartogat számukra a saját területük a következő évben?
b) van-e olyan egyéb feladat, amelynek elvégzését szívesen átvállalnák?
c) mit szeretnének középtávon megváltoztatni ill. elérni a munkaterületükön?
d) milyen feladatok szerepelnek a munkaköri leírásukban?
e) igényelnek-e képzési intézkedéseket, hogy az új feladatokkal meg tudjanak birkózni?
f) meg kell-e állapodni köztes lépésekről, pl. mérföldekről projektekben?
g) minek kell adottnak lennie ahhoz, hogy a célelérés valóban befolyásolható legyen?
h) személyesen milyen fejlődésre törekszenek?
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Csak aki folyamatosan feszegeti a
saját határait, tudja kihasználni a
képességeit
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Feladat: Döntés

„ Dönts magad – amíg más nem teszi meg helyetted!“
(Jack Welch)
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Előzetes megjegyzés

1. A döntés a vezetés kritikus feladata – „the task which makes or breaks the manager”
2. A döntés a vezetés legtipikusabb feladata
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Ami a legjobban zavarja az alkalmazottakat a felettesükben
Hiányzó kritikai képesség

85%

Az alkalmazottak akadályozása

79%

Kiszámíthatatlanság

74%

Mérés nélküli teljesítmény-megítélés

72%

Igazságtalanság

69%

A meghallgatásra való készség hiánya

67%

Önkényes vezetési stílus

67%

Hiányzó őszinteség

65%
58%

Hiúság

54%

Hiányzó lojalitás

52%

Döntéshozási képesség hiánya
Megbízhatatlanság
Túl puha vezetési stílus
Forrás: Geva-Institut

44%
36%
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Döntéshozás – széles körben elterjed hibák, tévedések és félreértések

1. Az illúzió, hogy a probléma világos – ha a probléma hibásan van értelmezve, soha nem fog
helyes döntés születni
2. Illúzió azt hinni, hogy aki gyorsan, sok döntést hoz, az jó vezető – a szubjektív érzés (intuíció)
egy erős érzés, de egyben veszélyes tanácsadó
3. Túl kevés alternatíva – a status quo-t (nulla variánst) nem ismerik el alternatívaként
4. Az a vélemény, hogy a döntés maga a fontos – a megvalósításnak a döntési folyamat
alkotóelemének kell lennie
5. Az a vélemény, hogy a konszenzus fontos – nem a konszenzus fontos, hanem a kialakult
nézet!
6. Csak a bonyolult módszerek vezetnek jó döntésekhez – a legtöbb esetben elegendő egy
egyszerű eljárás!
7. Az a vélemény, hogy a team által hozott döntések jobbak, mint az egyedüli döntések
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A st. gallen-i döntési eljárás
A döntési módszer mindig három síkot vesz figyelembe:
1. A probléma megértése
-

Miről van szó?

2. A probléma feldolgozása
-

Hogy van ez? Mi a jelenlegi állapot?

-

Hogy kellene lennie?

-

Mi befolyásolja? Mitől függnek ezek a tényezők?

-

Milyen megoldási változatok léteznek?

-

Melyik változat mellett döntsünk? És: miért nem valamelyik másik mellett?

-

Milyen kockázatokat hozunk be ezzel a változattal?

3. Döntéshozás
-

Döntés
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A st. gallen-i döntéshozatali módszertan 7 lépése

1. A probléma meghatározása:
a) A probléma osztályozása – egyedi esetről van szó vagy egy alapproblémáról?
b) Központi kérdés: „Miről is van szó valójában?”
c) Minden problémameghatározást újra és újra szembesíteni kell az összes rendelkezésre
álló ténnyel
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A st. gallen-i döntéshozatali módszertan 7 lépése

2. A követelményspecifikációk meghatározása:
a) A fő kérdés így hangzik: „Mi lenne helyes?“
b) A helyes döntéssel szembeni minimális követelményeket érthetően és precízen kell
megfogalmazni
c) A kompromisszumok alkalmazását szem előtt kell tartani
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A st. gallen-i döntéshozatali módszertan 7 lépése

3. Alternatívák keresése:
a) Soha ne elégedjünk meg az első alternatívával
b) A nulla variánst, a status quo-t, mint lehetséges alternatívát nem kell feltétlenül elvetni
c) Az alternatívákat arról az oldalról kell tesztelni, hogy nem vezetnek-e egy rosszabb
megoldáshoz („rosszabító javulás”)?
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A st. gallen-i döntéshozatali módszertan 7 lépése

4. Gondoljunk át minden alternatívát a következményeinek és a kockázatainak szempontjából
(kockázatelemzés):
a) Időhorizont és visszafordíthatóság: „Meddig kötelez minket a döntés?“
b) Határozzuk meg a kockázat fajtáját
c) Határozzuk meg az alternatívák keretfeltételeit (feltételezések és előfeltételek).
A fő kérdés: „Milyen állapot kialakulásakor fogadjuk el, hogy tévedtünk?”
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A st. gallen-i döntéshozatali módszertan 7 lépése

5. Az elhatározás:
a) Azért tudjuk elhatározni magunkat, mert a problémát, a követelményspecifikációkat, a
megoldási alternatívákat és azok következményeit alaposan és lelkiismeretesen
átgondoltuk
b) Az elemzések lezárultával hallgassuk meg a „belső hangot” is (intuíció)
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A st. gallen-i döntéshozatali módszertan 7 lépése
6. A döntés megvalósítása:
a) Az elhatározás megvalósításához tartozó kritikus intézkedéseket meg kell állapítani és
írásba kell foglalni
b) Kit kell bevonni a megvalósításba?
c) Kit, legkésőbb meddig és milyen módon kell a döntésről értesíteni?
d) Kinek milyen információra, milyen eszközre és tréningre van szüksége, aminek
segítségével a döntést, a kivitelezést és annak következményeit meg tudja érteni és egy
aktív hozzájárulást képes nyújtani?
e) Hogyan akarjuk a döntés végrehajtását felügyelni, ellenőrizni és irányítani? Hogyan
nézzen ki a döntésről szóló jelentés?
f) Minden intézkedéshez hozzá kell rendelni egy személyt (és nem egy team-et), aki vállalja
a felelősséget
g) A határidőket meg kell határozni. A határidőket tervezzük feszesre; az alaptétel szerint:
szinte minden határidőt lehet teljesíteni, de egyiket sem lehet megrövidíteni.
h) A cselekvési programot; „Mit, ki, meddig?“ evidenciaként kell kezelni
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A st. gallen-i döntéshozatali módszertan 7 lépése

7. A visszajelzés kultúrájának megteremtése – Follow-up és Follow-through (nyomon követés):
a) Az eredményes vezetők meggyőződnek arról, hogyan zajlik a megvalósítás – méghozzá
személyesen
b) Az eredményes vezetők következetes nyomon követést hajtanak végre, amíg a dolog
nincs elintézve, nincs véglegesítve
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A st. gallen-i döntésmódszertan
1. A probléma
világos
meghatározása
Miről van szó
valójában?

2. A követelmény
specifikációja
Mi lenne helyes
ebben a
helyzetben a
vállalatnak?

5. Döntéshozatal
Ennek
keretében a
„belső hang”
meghallgatása

3. Alternatívák
keresése
A status quo is
egy alternatíva

6. A döntés
tartalmazza a
megvalósítást
is
Melyek a kritikus
intézkedések? –
Ki és meddig
tudja
megvalósítani?

4. A kockázatok
és következmények
elemzése az
alternatívák
esetében

7. Visszajelzések
gyűjtése a
megvalósítás
ellenőrzéséhez
Folyamatos
tájékozódás az
fejlemények
felől
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Döntési kritériumok
Cél:

Olyan kritériumok kifejlesztése, amelyek alapján értékelni lehet a lehetséges
alternatívákat, úgy mint
+ Eszköz (Pénz, Munka, Idő, Hely, Tudás)
+ Feltételek (Előírások, Törvények, Irányvonalak)
+ Eredmények (mit kell elérni, elkerülni, megtartani)

A kritériumok két fajtáját kell megkülönböztetni:
1. Kell-kritériumok

2.

•

Nem módosítható

•

Mérhető

•

Egyértelműen meghatározható

Opcionális kritériumok
•

Témakör függő

•

Kiegyensúlyozott
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Döntési kritériumok

Típus
K/O

Kritérium

Súly
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A st. gallen-i döntésmódszertan - Értékelés
Döntési kritériumok
Leírás

Változat 1
Súly

Információ

Változat 2
A teljesítés
mértéke

Összesen:

Súly x
Teljesítés

Információ

T

SxT

Összesen:
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Döntéshozás – Mekkora legyen a részvétel döntésenként?
Delegálás
Konzultálás
„Eladás”
Elrendelés

egyedüli

csoportos

A team általi döntéshozás abban az esetben felsőbbrendű, mint az egyedüli döntés, ha
• a döntés tárgyának messzemenő jelentősége van
• fontos a döntés elfogadása
• a munkatársak jelentős know-how-t tudnak hozzáadni
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Döntés: részvétellel

1. A részvétel az egyetlen mód arra, hogy lehetőleg a legtöbb tudást tudjuk bevonni egy
döntésbe.
2. A következő szabályokat kell szem előtt tartani:
a) Lehetőleg sokat vonjunk be a döntéshozatali folyamatba azon személyek közül, akik egy
döntés megvalósításánál kulcsszerepet töltenek be.
b) A lényeges kérdés így hangzik: „Hogyan látja Ön a helyzetet a saját nézőpontjából,
funkciója, képzettsége, tapasztalata szempontjából?
c) A döntést magát mégis annak, vagy azoknak a menedzsereknek kell meghozni, akik a
felelősséget vállalják.
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Feladat: Ellenőrzés, Mérés, Megítélés

„A kontrollt szándékosan elkerülni,
olyan, mint az iránytűt a fedélzet fölött áthajítani!“
(Francis Drake)
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Célokat azért fogalmazunk meg, hogy életképessé tegyük / életképesen
tartsuk a szervezetünket! Mi ennek a hat sikerkritériuma?
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2. Fázis – Megvalósítás
1. fázis:

2. fázis:
Megvalósítás

Gondoskodni a célokról

C
A

Előzetes
beszélgetés
Információk
közvetítése
(stratégia,
egyéni célok)
A
hozzájárulások
meghatározása

Kitekintés, támogatás, coaching és a célok elérése

Köztes tudósítás
Alkalmazott

Elöljáró

Az alkalmazott
átgondolja a
célokhoz való
hozzájárulását

Átgondolja az
alkalmazott
hozzájárulását
a célokhoz

Az állomások meghatározása
formálisan és informálisan
kétoldalúan/ team szempontból

E
C

•

Célbeszélgetés
A célok és
eszközök
megvitatása és
megegyezés
kétoldalúan/ team
szempontból

•

Célok

Beszélgetés az
alkalmazottal
Kell-van
Összehasonlítás

Támogatás és
Fejlesztés
•

K

3. fázis:
Fejlesztés

A célelérés alternatív
megközelítései
Egyéni szabad mozgástér a
célok eléréséhez
Függ az érettségtől

Új célok
(Fejlesztés)

Teljesítményértékelés
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Ellenőrzés, mérés, értékelés: döntő jelentőségű vezetői feladatok

Nehéz vezetői
szituáció

“Laissez-faire” kultúra
Naiv hiszékenység
Vak bizalom

Folyamatos
ellenőrzés

Eredményirányultság

A “Nagy Testvér figyel Téged” kultúra
Nincs cselekvési- és döntési
mozgástér
Bizalmatlanság-kultúra
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Kontrollnak lennie kell
1. Nem az a kérdés, hogy kontrollálunk-e, hanem az, hogy hogyan tesszük.
2. A kontroll esetleg károsíthatja a motivációt, de nem szükségszerűen.
3. Kontrollálva lenni nem azt jelenti, hogy nincs mozgásterünk. Az, hogy hogyan és hol lehet
valakinek szabad mozgástere, annak nincs köze a kontrollhoz. Magánál a mozgástér
maximumánál kell mindig kontrollálni, hogy használva van-e egyáltalán, helyesen van-e
használva vagy visszaélnek-e vele.
4. A kontroll legjobb formája az önkontroll, de alkalomadtán itt is szükséges ellenőrizni, hogy a
dolgozók valóban kontrollálják-e magukat és ezt hatékonyan teszik-e (pl. tachométer).

© malik-mzsg

80

A bizalom, mint alapelv
1. A kontroll alapelvének az emberek teljesítménynyújtó-képességébe és erre irányuló
hajlandóságába vetett bizalomnak kell lennie. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem
kontrollproblémáról, hanem egy lehetséges személyiségbeli problémáról van szó.
2. Alapvetően érvényes a megállapítás: annyira kell megbízni a másikban, amennyire csak
lehetséges, de azt kilátásba kell helyezni, hogy a visszaélés fel lesz ismerve és az
alkalmazottaknak tisztában kell azzal lenniük, hogy egy ilyen esetnek súlyos következményei
lehetnek.
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Alapszabályok a bizalom megszerzésére
1. Az alkalmazott hibái a főnök hibái, éspedig kifelé és felfelé - nem befelé
2. A főnök hibái a főnök hibái – méghozzá kivétel nélkül
3. Az alkalmazott sikere az alkalmazottat illeti
4. A főnök sikereit „mi” formában kellene közvetíteni
5. Aki ki akarja érdemelni a bizalmat, annak odafigyelést kell tanúsítania
6. Aki bizalomra vágyik, annak hitelesnek kell lennie – a vezetőknek feladatokat kell teljesíteniük
és nem szerepeket eljátszaniuk
7. A vezetési stílus nem olyan fontos, sokkal fontosabb egy minimális jó modor
8. Jellembeli integritás – úgy is kell vélni, ahogy mondjuk – és eszerint cselekedni
9. El kell határolódni az intrikusoktól
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Hogyan kontrolláljunk – a 7 alapszabály áttekintése
1.

A kontrollszámok lehető legkisebb mértéke

2.

Szúrópróba a vizsgálat helyett

3.

Cselekvésorientáltság az információorientáltság helyett

4.

Ne engedjünk teret a meglepetéseknek

5.

„Hermetikus” feladatellenőrzés

6.

Ne hagyatkozzunk a beszámolókra

7.

A kontrollnak egyéninek kell lennie
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Hogyan kontrolláljunk?
7 alapszabály – részletek:
A motiváció hatását és a vállalati kultúrát tekintve a „Hogyan?” kérdést kell szem előtt tartani. – Ez
a költség-haszon-viszony vonatkozásában is fontos:
1. Fontos, hogy korlátozzuk a kontrollszámokat a lehető legkisebb mértékre. Minden más
zavarhoz vezet és visszatartja a munkavégzést. A kérdésnek úgy kell hangzania: mit kell –
feltétlenül és lemondhatatlanul – ellenőriznünk ahhoz, hogy megfelelően indokolt bizalmat
nyerjünk el és semmi jelentős dolgot ne szalasszunk el? A szükséges minimumot, és nem a
lehetséges maximumot kell kontrollálni. Gazdaságilag és vezetéstechnikai szempontból
helytelen, ha több információt szeretnénk gyűjteni és kiértékelni, mint amennyire ténylegesen
szükség van. Ezáltal az információorientált kontroll – jogosan – „szaglászásként” lesz
érzékelhető.
2. Ahol ez lehetséges, csak szúrópróbával kontrolláljunk, de a legnagyobb gondossággal (pl.
külföldi utak elszámolása).
3. A megfelelő kontrollnak arra kell irányulnia, hogy az emberek magatartását irányítsa.
Cselekvésre irányulónak kell lennie és nem információra irányultnak. „People behave as
they are controlled!“ Nem hangzik el túl gyakran az a kérdés, hogy „Mit kell az embereknek
tenni?”, helyette azt halljuk: „Mit akarok az emberekről tudni?”
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Hogyan kontrolláljunk?
4. A meglepetéseknek nem szabad teret engedni. Az alapelvnek így kell hangzania: Minden
munkatárs adjon hangot annak, ha észreveszi egy probléma első felismerhető jeleit. Az a
szervezet, amelyik ezt az alapelvet nem szívleli meg, nem tud tartósan működni. (Idézet J.
Collins-tól)
5. Gondoskodni kell az abszolút „hermetikus” feladatellenőrzésről. Minden alkalmazottnak
tisztában kell lennie azzal, hogy amiben megállapodtak vele, azt számon fogják kérni. A
feladatellenőrzés megszervezésének módja már másodrendű kérdés.
6. Soha ne hagyatkozzunk a beszámolókra. Ez annál inkább érvényes, minél nagyobb a
feladattal járó kockázat. A kontroll helyben menjen végbe! Ezt indokolja az észlelhetőség és a
leírhatóság közötti szakadék.
7. A kontrollnak egyéninek kell lennie. Nagy különbség van a között, hogy egy „öreg rókát”
vagy egy „zöldfülűt” kell-e kontrollálni.
A kontrollfolyamatnál fontos az alkalomszerű, jóindulatú áttekintés. – Nem kell mindenkinél és
mindenütt a fájó pontra tapintani.
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Mérés és értékelés
1. A kontroll ott relatív problémamentes, ahol valamit mérni tudunk. Mindig akkor válik
nehézkessé, ha valamit nem tudunk a szokásos értelemben mérni. Gyakran nyer érvényt az
állítás, miszerint: amit nem lehet mérni, azt kontrollálni sem lehet.
2. Éppen ekkor van szükség olyan menedzserekre, akik értik, hogyan kell megítélés és ítélés
alapján kontrollálni. Ez a folyamat a döntések és tapasztalatok alapján történik - az
ítélőkészség segítségével.
3. Mérésről akkor beszélünk, ha tapasztalatlan személyek egy eljárást követve, megközelítőleg
ugyanarra az eredményre jutnak. Ítéletről akkor beszélünk, ha tapasztalt emberek, azzal a
feltétellel, hogy tartják magukat a döntéshozási szabályokhoz, megközelítőleg ugyanarra az
eredményre jutnak (méterrúd vs. bírósági ítélet).
4. Ebben az esetben a probléma nem a szubjektivitás, hanem az önkényeskedés.
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Amit a célkontrollnál illik megkérdezni
1. Mire vezetjük vissza, hogy eltérés jelentkezett?
2. A cél megvalósítható volt egyáltalán?
3. Mi korlátozta a célok elérését?
4. Mi befolyásolható és mi nem a korlátok közül?
5. Mit tudunk ebből leszűrni?
6. Mit kell megváltoztatnunk, javítanunk?
7. Milyen intézkedések adódnak ebből?
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Az eredményes kontroll ellenőrző listája
Munkacél

•

A célok tisztán meg vannak fogalmazva?

Teljesítménycél (Output)

•

Tudja-e pontosan a beosztott, hogy milyen minimum
(KELL) teljesítményt várnak el tőle, mit kell elérnie?

Kontrollpontok

•

Meg lehet határozni a kritikus pontokat a
munkafolyamatban?

•

Ellenőrizni kell a munkát menetközben vagy elég egy
végső kontroll?

•

Hogyan lesz az eredmény megállapítva vagy
megmérve?

•

Mi a mérés viszonyítási alapja?

•

Ki állapítja meg az eredményt?

Eredmény
VAN
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A hatékony kontroll ellenőrző listája
Felelősség

Terjedelem

Visszajelzés

•

Ki kontrollál?

•

A vezetőnek magának kell kontrollálnia?

•

Vállalva lesz nagyobb kötelezettség?

•

Mi történhet legrosszabb esetben?

•

Elegendő-e egy szúrópróbakontroll?

•

Tapasztalt-e a munkatárs?

•

Ismeri a témakört?

•

Hogyan és mikor közlik a kontroll eredményét a
munkatárssal?

•

Az eredményt vele együtt elemzik?
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Feladat: az emberek támogatása

„Senki nem tud embereket jól vezetni, ha nem tud örülni azok
sikereinek.“
(Thomas Mann)
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3. Fázis – Fejlesztés
1. fázis:

2. fázis:
Megvalósítás

Gondoskodni a célokról

3. fázis:
Fejlesztés

Előzetes
beszélgetés
Információk
közvetítése
(stratégia,
egyéni célok)
A
hozzájárulások
meghatározása

Kitekintés, támogatás, coaching és a célok elérése

Köztes tudósítás
Alkalmazott

Elöljáró

Az alkalmazott
átgondolja a
célokhoz való
hozzájárulását

Átgondolja az
alkalmazott
hozzájárulását
a célokhoz

Az állomások meghatározása
formálisan és informálisan
kétoldalúan/ team szempontból

A célok és
eszközök
megvitatása és
megegyezés
kétoldalúan/ team
szempontból

•
•

Célok

Kell-van
Összehasonlítás

Támogatás és
Fejlesztés
•

Célbeszélgetés

Beszélgetés az
alkalmazottal

A célelérés alternatív
megközelítései
Egyéni szabad mozgástér a
célok eléréséhez
Függ az érettségtől

Új célok
(Fejlesztés)

Teljesítményértékelés
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A teljesítmény létrejötte

Teljesítési szándék

Beosztott

Teljesítési képesség

Elöljáró

Teljesítési lehetőség
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Támogatás az elvárások révén – 5 elv

1. Az emberek a feladataikon keresztül fejlődnek (kihívással teli feladatok növekvő
felelősséggel).
2. Már meglévő erősségeket fejleszteni és támogatni
3. Helyes elhelyezés (megfelelő munkakör megfelelő időben)
4. Megfelelő főnök a megfelelő időben
5. Rendszeres visszajelzés (felismerés és kritika)
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1. elv:
Az alkalmazottak felnőnek a feladataikhoz
A szervezetek tanulási felületként szolgálnak.
A vezetés feladata annak befolyásolása, mit tesznek a beosztottak, nem pedig azé, hogy
tesznek-e egyáltalán valamit

A soron következő feladatnak nagyobbnak, átfogóbbnak és nehezebbnek kell
lennie, mint amilyen az előző volt
1. A teljesítménynek egy kihívást kell jelentenie, ám ekkor figyelembe kell venni, hogy a
beosztott alábecsülheti képességeit
2. Az adott feladatot személy szerint kiérdemelt felelősséggel kell társítani
3. A megfelelő feladat megtalálása sokszor nehezebb, mint egy képzési- és fejlesztési feladat
kialakítása
4. A fizetés és fejlődés lineáris összekapcsolása nem szerencsés
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2. elv:
Meglévő erősségek támogatása
Ismerje fel munkatársai erősségeit! Erre a legjobb módszer a megfigyelés: az embereket
tanulmányozni kell, nem csak megkérdezni: Mitől hatékonyak és mitől válnak azzá?
Végső vonatkozásban az emberek csak saját magukat tudják fejleszteni, közeledvén az
ideáljaikhoz.

Csúcsteljesítmény a munkatársak erősségeire történő fókuszálás révén jön
létre
1. Állapítsuk meg az eddigi feladatok, az eddig elért teljesítmények és eredmények során
mutatott erősségeket
2. Fiatalok „kipróbálása” három, négy különböző feladat során (igazi feladatok, nem szimuláltak!)

© malik-mzsg

95

3. elv:
A helyes munkakör
A munkatárs megfelelő munkakörének kialakítása mindig az egyéni
erősségeinek és személyiségének figyelembevételével történik.
1. Hová tartozik ez a személy?
2. Milyen típusú munkakört helyezzünk számára kilátásba?
3. Milyen erősségei vannak a munkatársnak? (lsd. második elvet)
4. Milyen személyiségjegyei vannak?
Ebből kiindulva a következőket kell megválaszolnunk:
Egy vonalbeli vagy inkább támogató szervezetbe illik-e jobban?
Rutinfeladatokat részesít előnyben vagy nagyfokú innovációs készséget mutat?
Az önálló munkát kedveli vagy csapatjátékos?
Az átfogó megközelítést kedveli, vagy a odavan-e részletekért?
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4. elv:
A megfelelő főnök a megfelelő időben
Milyen főnököt igényel ez a személy a következő fejlődési szakaszához?

Három kérdés áll az előtérben:
1. Az elöljáró szakmai szempontból vagy egy bizonyos magatartásbeli szempontból jelent
követendő példaképet (feladatátvállalás és felelősségvállalás)?
2. Hogy áll a jellembeli integritással?
3. Hogy áll a szociális kompetenciákkal?
Fontos:
Leggyakrabban a harmadik kérdés áll a középpontban. Ezt a pontot azonban kétségtelenül
háttérbe kell szorítani, amennyiben a másik két kérdés pozitívan lett megválaszolva.
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A jó vezetők ismerik a tipikus veszélyforrásokat
1. Az erősségre történő koncentráció háttérbe kerül
2. A fókusz inkább a végrehajtásra esik, a helyes tevékenység kiválasztása helyett
3. A támogató programokat túl standardizáltan alkalmazzák
4. A meglévő erősségek, a helyes feladatok és elöljáró kiválasztásának és a megfelelő munkakör
megtalálásának összjátékára túl kevés figyelmet szentelünk
5. Az elismerés és dicséret idővel inflálódik
6. „Koronás hercegek” életre hívása
7. „Szociális” osztályok keletkeznek
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Nem a „motiválás” a fontos, hanem, hogy ne „demotiváljunk”.
1. Definiáljuk a vállalat értékrendjét és kommunikáljuk!
2. Hozzuk egy fedél alá a munkatárs és (amennyire lehetséges) a vállalat értékeit! (átfedés)
3. A feladattípusokat / megbízásokat és a követelményeket igazítsuk az erősségekhez!
4. Határozzuk meg precízen a célokat és az elvárásokat!
5. Mutassuk meg az értelmet, a hasznot és a jelentőséget!
6. Hagyjuk önállóan dolgozni beosztottjainkat!
7. Adjunk visszajelzést!
8. Ne csak beszéljünk, mutassunk példát!
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A munkához való hozzáállás befolyásolása
(Forrás: Harvard Business Review, April/2003)
Befolyásoló tényezők, amelyek extrém elégedetlenséghez
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Motívum és motiváció
A motívum és motiváció olyan fogalmak, melyeket az emberi magatartás értelmezéséhez
használunk. Leegyszerűsítve az emberi magatartást úgy mutatjuk be, mint az emberi tényezők
interakciójának működését egy adott helyzet nézőpontjaival együtt:
MAGATARTÁS = f (Személy x Szituáció)
Amikor egy ember személyiségét vizsgáljuk, központi kérdésként merül fel, melyek
magatartásának valódi mozgatórugói (indítékai). Minden motivációt kutató elmélet alapja annak
elfogadása, hogy az emberek tetteikkel és magatartásformájukkal rendszerint személyes
szükségleteik és érdeklődésük kielégítésére törekszenek. Ha meghatározott helyzetekben mindig
ugyanazt a magatartásformát vesszük észre, akkor ezt a motívummal vagyis az indítékkal
magyarázhatjuk.

Az indíték egyben mozgatórugó is, amely egy meghatározott magatartás
mögött rejlik.
Ez a mozgatórugó egy bizonyos hiánytüneten alapul mint pl. éhség vagy szomjúság vagy
szükségletből vagy érdeklődésből mint pl. kíváncsiság, presztízs, teljesítés, stb.
Az indíték tehát sohasem közvetlenül észrevehető, hanem olyan gondolati segítőelv, amellyel a
megfigyelhető, célirányos magatartásformákat és cselekvéseket magyarázzuk.
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Motívum és motiváció
Egy motívum tartósan áll fenn. Az erőssége és jelentősége azonban helyzetről helyzetre
változhat. Ha egy motívumot kielégítünk (=>elérjük célunkat), csökkeni fog az erőssége. Ha pl.
szomjas vagyok és erre két pohár vizet iszom, az agy visszajelzéséből észlelem, hogy a
szomjúságérzetem alábbhagyott és egészen elcsitult. Amikor egy motívumot hosszabb ideig nem
elégítünk ki, nő az intenzitása.
Egy motívum személyes jelentősége, a „súlya” öt tényezőtől függ:
a) egy motívum önmagában vett jelentőségétől,
b) a fontosság mértékétől, amellyel a kitűzött cél rendelkezik a többi célhoz képest,
c) a jelenlegi célelérés fokától,
d) a fontosság mértékétől, amelyet a többi csoporttag ennek a motívumnak tulajdonít,
e) attól a mértéktől, amellyel a jelenlegi szituáció a motívumot stimulálja vagy akadályozza.
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Motívum és motiváció
Amíg egy motívum (indíték) esetében egy egyedüli specifikus mozgatórugóról van szó, addig a
motiváció (szándék) fogalma több indíték összjátékát jelenti egy konkrét szituációban, beleértve
az arra vonatkozó elvárásokat, hogy ezeket az indítékokat ki lehet-e elégíteni (célelérés).
Motiváció = Indíték x Elvárások

A motiváció tehát egy konkrét időpontban fennálló cselekvési késztetést jellemez.
Azok az indítékok összességével szembeni elvárások, amelyek a teljesítés mértékére
vonatkoznak azért fontosak, mert egy indíték jelentősége akkor fog csökkenni, ha a vele
szembeni elvárások csekély mértékűek.
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Az motívum és motiváció felismerése
Mivel az indítékokat és szándékokat nem lehet közvetlenül megfigyelni, egy elbeszélgetés vagy
egy megfigyelt viselkedés során lehet rájuk következtetni.
Amennyiben egy munkatárs mozgatórugóit (motívum) vagy hajlandóságát (motiváció) egy
meghatározott viselkedés kapcsán szeretnénk megismerni, erre egy beszélgetés a legjobb
lehetőség. Egy ilyen beszélgetéskor meg lehet kérdezni, mit akar elérni a munkatárs egy adott
viselkedéssel és hogyan gondolkozik arról, hogy ez a viselkedés a munkája javulásához és
személyes szükségleteinek megvalósításához vezet (elvárások).
Ebből tudunk az adott viselkedésre való hajlandóságára következtetni (motiváció). Emlékezzünk a
következő képletre:
Motiváció = Indíték x Elvárások
Csak ezekből a „lánc-elgondolásokból” válik érthetővé, hogy miért (vagy miért nem) törekszik egy
munkatárs egy meghatározott viselkedésformára, illetve mennyire motivált erre.
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A hibás vagy csökkent teljesítmény kiváltó okai
Ha egy munkatárs nem nyújtja az elvárt teljesítményt akkor három tényezőt kell megvizsgálni:
a) motiváltságát
b) képességeit és
c) a problémára vonatkozó helyzeti feltételeket.
A három tényezőt ezután meghatározott összetevőkre kell tovább bontani és elemezni:
A munkatárs csekély teljesítménye az elvárásaiban rejlik? Abból adódik, hogy bizonyos indítékok
nem tudnak hatékonnyá válni? Egészen sajátos képességekből adódik? Vagy meghatározott
helyzeti akadályokból származik, amelyekért az érintett nem is felelős?
Egy ilyenfajta szituációs elemzésben nagy esélye van a hibás következtetéseknek, amelyek
többek között a munkatársakkal szembeni előítéletekből adódhatnak. Ezek az előítéletek sajnos
gyakran a magát beteljesítő jóslat értelmében valósággá válnak (akiben nem bízom, az magában
sem fog bízni és bizonytalanná válik) és ezáltal beigazolódik az előítélet. Így egy ördögi kör
alakulhat ki, amit nehéz megtörni, miután egyszer már létrejött.
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Kitérő: Motiválás értelmen keresztül
Ebben a kitérőben felvázoljuk Viktor Frankl, egy osztrák motivációpszichológus tételét. Ennek
alappillérei a következők:
a) Az ember egy értelem után kutató lény, és mint ilyennek a keresés egyenesen a
mozgatórugója. Ennek következtében az értelmet nem adhatja egy másik ember, hanem
mindenkinek magának kell megtalálnia.
b) A vezetők feladata olyan feltételek megteremtése a munkatárs számára, hogy
tevékenységében értelmet tudjon találni, tehát ne frusztrálja az értelemre való törekvés.
Frankl tétele nem azt mondja ki, hogy az ember az értelem utáni kereséstől motiválttá válik,
hanem azt, hogy ez ad értelmet az emberek életének. Frankl számos kutatási projektben
konkrétan megvizsgálta, hogy az emberek milyen módokon találnak rá az értelemre.
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Kitérő: Motiválás értelmen keresztül
Az itt szereplő három változat közül leginkább az első releváns a menedzsment számára. A
második inkább a magánéletre nézve jelentős, a harmadik pedig emberekkel kapcsolatos
helyzetekre vonatkozik.
Az emberek értelmet találnak:
a) Valamiért történő szolgálatban
Értelmet találunk egy feladat teljesítésében vagy egy teljesítmény véghezvitelében.
Továbbá értelmet találunk egy alkotás létrehozásában vagy egy helyzet megélésében.
b) Valakiért történő szolgálatban
Ennél az útnál az odaadás áll a középpontban a család részére, egy barátnak vagy egy
rászoruló embernek. A hivatás kapcsán is előfordulhat a kollegialitás és segítőkészség
formájában.
c) A szenvedés átalakítása teljesítménnyé
Ezt az utat bizonyos sorsfajták képviselőinél látjuk pl. egy súlyos betegség esetében.
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Kitérő: Motiválás értelmen keresztül
1. Elhagyás
Egyéb ismert önmegvalósítási tanításokkal ellentétben, amelyek az embert állítják saját
érdeklődésének középpontjába, Frankl azt állítja, hogy az ember teljesen megfeledkezik az
értelem utáni kereséséről és teljes mértékben egy feladatnak vagy alkotásnak áldozza magát.
Az önzetlenség és önmegfeledkezés azok a magatartásmódok, amelyeket Frankl az előtérbe
állít.
2. Alakítani és megváltoztatni
Az értelem keresésénél felismerjük annak lehetőségét, hogy egy szituációt megváltoztassunk,
tegyünk valamit, mozgassunk meg valamit. Tehát az alakítás folyamata áll az előtérben –
ismét egyike a vezetés legfontosabb feladatainak.
3. Felelősség-átvétel
Ki, ha nem én? Mikor, ha nem most? Ezek a frankl-i értelemtanítás alappillérei. Ez a
magatartás kategorikusan elutasítja a felelősség elhárítását. A sikertelenség okaiért nem a
többieket, a társadalmat vagy a keretfeltételeket kell hibáztatni, hanem magunkat. Ez is egy
olyan viselkedés, amit elvárunk a vezetőktől.
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Kitérő: Motiválás értelmen keresztül– következtetések a vezetők számára
A vezetők fő feladata tehát, hogy lehetőséget teremtsenek a dolgozóknak ahhoz, hogy értelmet
találjanak. Nem arról van szó, hogy értelmet adjunk! Alapjában annak is elégnek kell lennie, hogy
az embereknek nehéz feladatokat adjunk és azt a kihívást, hogy értelmet nyerjenek
tevékenységüknek. A mai modern munkamegosztó munkavilágunkban gyakran nehéz értelmet
kinyerni a kisebb építőkövekből, amit az ember egésznek tekint.
Ennélfogva az a vezetők feladata, hogy világossá tegyék a munkatársak számára az egyéni
teljesítmény hozzájárulását a vállalati összteljesítményhez vagy a vevők nyereségéhez.
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Megbeszélések, mint eszköz

„A találkozás egy kezdet.
Az együtt maradás egy előrelépés.
A közös munka a siker.“
(H. Ford)
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Az összetett szervezetekben túl gyakran terveznek megbeszéléseket
– az ezzel járó költségeket ritkán veszik fontolóra
A megbeszélések gyakori számának okai

Egyre
összetettebb
vállalati
szerkezetek

Egyre több
munkacsoport és
projektmunkák

A megbeszélések
reflexszerű
összehívása

Egyre több olyan
specialista van,
aki alig tudna egy
munkát teljes
egészében
elvégezni

Minden megbeszélés három másikat von
maga után
Javaslat:
Költséghely „megbeszélések” bevezetése,
Költségóra felállítása

A megbeszélés költségei:

€
Az ahhoz szükséges forgalom,
amellyel a megbeszélést fedezni
tudjuk:

€
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Megbeszélésfajták
Csak két fajta!

Információ

Döntés

Döntéselőkészítés

Döntés

Előadás

Elfogadva

Nincs elfogadva

Prezentáció

Cselekvési
program

Konfliktusmenedzsment

Adás

Gyűjtés
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Megbeszélésfajták

1. Nagy formális megbeszélés
2. Rutinszerű megbeszélés
3. Munkacsoportok, területeket átfogó csoportok megbeszélései, stb.
4. Kis ad-hoc megbeszélés
5. Főnök és kollégák közötti megbeszélés vagy két kolléga közötti
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A vezetők idejük jelentős részét megbeszélésekkel töltik

1. A menedzserek 80%-a azt válaszolja a megkérdezésekre, hogy idejük 60%-át
megbeszéléseken töltik.
2. A menedzserek kb. 80%-a állítja, hogy a megbeszélések 60%-a nem hatékony és nem
produktív.
3. A megbeszélések képesek és kénytelenek produktívvá, és egy eredményes menedzsment
eszközzé válni.
4. Az eredményes menedzserek nyolc alapszabályt tartanak szem előtt.
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Megbeszélések - alapszabályok

1. Csökkentsük a megbeszélések számát!
a) A kérdés így hangzik: „Valóban fontos ez a megbeszélés? Nincs más mód arra, hogy
elvégezzük a munkát és megoldjuk a problémát?“
b) A jó csapatmunkát a megbeszélések iránti igény csökkenése jellemzi.
c) A vezetőknek idejüknek nem több, mint 30%-át kellene megbeszélésekkel tölteniük.
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Megbeszélések - alapszabályok

2. Előkészület és utólagos munka – a tényleges munkavégzés általában nem az ülésen
zajlik, hanem előtte és utána!
a) A megbeszélésen zajló munka magában foglalja a napirend összeállítását és a
határozatok megvalósítását az ülések után.
b) Nem létezik megbeszélés napirend nélkül! (Kivételt képeznek a munkatárssal zajló
megbeszélések)
c) Egy jó napirend kevés napirendi pontból áll, tehát olyan fontos pontokból kell álljon,
amelyek a résztvevők jelenlétét valóban igazolják.
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Megbeszélések - alapszabályok

3. Az eredményes ülés előfeltétele a fegyelem – egy megbeszélésen a vezető mindenki
számára személyesen látható és észlelhető
a) A résztvevők ösztönösen észreveszik, hogy az ülésvezetőnek van-e vagy nincs kontrollja a
megbeszélésen.
b) A megbeszélés egyike azon alkalmaknak, ahol tekintélyt szerezhetünk magunknak, vagy
elveszíthetjük azt – éppen a vezetés révén.
c) A gyakorlás és tréning szükséges feltételei a megbeszélés hatékony lebonyolításának.
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Megbeszélések - alapszabályok

4. Nem szabad hagyni, hogy a megbeszélések szociális összejövetelekké zülljenek!
a) A megbeszéléseknek az a célja, hogy eredményeket hozzanak létre – és nem az emberek
közti kapcsolatok ápolása.
b) A lebonyolítás módja ettől még lehet lehet barátságos, udvarias és kooperatív –
„tartalmilag kemény, de bánásmódjában szívélyes“.
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Megbeszélések - alapszabályok

5. Ne legyen olyan napirendi pont, amelyhez nem tartozik valamilyen cselekvés!
a) Az ülésvezetőnek minden napirendi ponthoz kapcsolódóan gondoskodnia kell arról, hogy a
szükséges intézkedésekkel mindenki tisztában legyen.
b) Kérdések:
„Mit kell tenni? Ki gondoskodik róla? Meddig kell elkészíteni a végleges- és köztes
beszámolókat?”
c) A kivitelezést és végrehajtást írásba kell foglalni.
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Megbeszélések - alapszabályok

6. A kétségek kinyilvánítását helyezzük a megegyezésre való törekvés elé!
a) Csak egyetlen lehetőség van arra, hogy egy igazán stabil megállapodásra jussunk: a
kétségek kinyilvánítása révén.
b) Csak egy út van rá, hogy a kétségeket kifejezésre juttassuk: nyitottan.
c) A gyors konszenzusra jutás mindig gyanús.
d) A hirtelen hozott döntések veszélyesek és megvalósításuk legtöbbször akadályozva van.
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Megbeszélések - alapszabályok

7. Ne legyen megbeszélés jegyzőkönyv nélkül!
a) Minden megbeszéléshez szükség van jegyzőkönyvre – akkor is, ha csak kevés közlés
hangzik el.
b) A határozatokat, intézkedéseket, felelősöket és határidőket mindig jegyzőkönyvbe kell
venni.
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Megbeszélések - alapszabályok

8. A legfontosabb dolog: megvalósítás és folyamatos nyomon követés!
a) Nem szabad arra hagyatkozni, hogy magától értetődő, hogy a dolgok igazából el is
lesznek végezve.
b) A feladatokat nyomon kell követni és ellenőrizni – és ennek semmi köze a hiányzó
bizalomhoz.
c) A menedzserek nem a döntéseikért, hanem a döntéseik megvalósításáért felelősek.
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Megbeszélések - alapszabályok

A hatékony megbeszélések alapszabályai (összefoglalás):
1. Csökkentsük a megbeszélések számát!
2. Minden megbeszélés megkíván előkészületeket és utólagos munkát!
3. Az eredményes ülés előfeltétele a fegyelem!
4. Nem szabad hagyni, hogy a megbeszélések szociális összejövetelekké zülljenek!
5. Ne legyen olyan napirendi pont, amelyhez nem tartozik cselekvés!
6. A kételyek kinyilvánítását helyezzük a megegyezésre való törekvés elé!
7. Ne legyen ülés jegyzőkönyv nélkül!
8. A legfontosabb: megvalósítás és folyamatos nyomon követés!
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Egy megbeszélés előkészítése
Napirendi pontok
Milyen eredményt
akarunk elérni?
1. Kevés pont
2. Eredményként
fogalmazni
Nem: Varga Úr
próbaidejének
értékelése
Hanem: Döntés Varga
Úr munkába állításáról

Résztvevők

Felelős

Idő

Ki vesz részt?

Ki ad elő?

Mennyi idő alatt lehet az
adott napirendi pontot
megbeszélni?

1. Mindig mindenkinek
részt kell vennie?

1. Nem mindig az ülés
összehívója

1. Percekben megadva
(tól - ig)

2. Pl.: a személyzetis
főnököt csak az őt
érintő témákba vonjuk
bele

2. A témákat ki lehet
osztani

2. Információ az
előadóknak > kellő
mélységben (előtte az
érintettekkel
egyeztetni)

3. Csak jó tervezésnél és
nagyon eredményes
üléseknél működik

3. A „házi feladatot” el kell
végezni

3. Az időszükségletet ne
becsüljük le, építsünk
be puffereket

A napirend a hatékony és hatásos megbeszélések legfőbb eszköze
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Példa egy napirendre
Hely: ___ Dátum: ___ Kezdés: ___
Résztvevők: A, B, C, D

1
7
8

2

Sorszám

7

1

Napirend/Témák

10

3

4

Cél Idő

6

Témafelelős

Napirend …
ABCD

Befejezés: ___

5

9

Előkészítés

11

Ki?

12

Mikor?

I

60´

A

XY
Dokumentáció

A

9.18

D

30´

B

XY prezentáció

B

12.23

E

30´

B

XY adatok

D

1.31

E

30´

C

XY adatok

D

1.31

Döntés
Napirend …

2

ABCD
Döntés
Napirend …

3

ABCD
Döntés
Napirend …

4

ABCD
Döntés

I = Információ, D = Döntés, E = Döntés-előkészítés
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Egy megbeszélés előkészítése
Világos, ellenőrizhető célok megállapítása
Napirendi pontok összeállítása
Időkeretek hozzárendelése a napirendi pontokhoz
Megbeszélési dátum, idő és hely megadása
A résztvevők körének célorientált meghatározása és értesítése
A tárgyalási pontok előkészítése ill. kiosztása
Megjelenítési segédeszközök (flipchart, parafa tábla) beszerzése

Egy rövid ellenőrző lista biztosítja a megbeszélés jó előkészítését.
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A megbeszélés teljesítményének meghatározó faktorai
2

1

6
A szó megadása és
visszavétele

9

10
Osztatlan figyelem
megkövetelése

13

A változtatások
megfontolása, ha az
időterv nincs
betartva

Először a félénk
résztvevők
véleményének
kikérdezése
A beszélgetés
helyzetének köztes
eredményként
történő
összefoglalása

14 A bizonytalanságok
felszínre hozatala,
hogy teherbíró
megegyezés
születhessen

4
Feszes és
fegyelmezett
levezetés

A jelentőség és célok
ismertetése

Formális megnyitás

Pontos kezdés

5

3

7

8
A sokat beszélők
visszafogása

11

15

A fontosabb
dolgok azonnali
jegyzőkönyvbe
foglalása
Az
intézkedésekhez
felelősök rendelése
és jegyzőkönyvbe
vétel a teljesítési
határidővel

Odafigyelés az
időkorlátra

12

Szemkontaktus,
abszolút
koncentráció
megteremtése

16 Az ülés pontos zárása,
az eredmények
összefoglalása, utalás a
következő
megbeszélésre, köszönet
a résztvevőknek
© malik-mzsg

127

A megbeszélés teljesítménye
KI MIT csinál, MENNYI IDEIG?

Függőben lévő feladatok ellenőrzése
(függőben lévő feladatok: a nem lezárt
teendők)

Körforgások lezárása

Eredmény

Minden napirendi pont egy határozattal zárul, és az ehhez kapcsolódó
intézkedések, felelősök és határidők jegyzőkönybe lesznek véve
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A munkakör kialakítás és megbízások, mint
eszközök
„A koncentráció az eredményhez vezető kulcs.“
(F. Malik)

© malik-mzsg

129

Vizsgálja meg, mivel foglalatoskodnak éppen a legjobb emberei…

A legjobb munkatársak
gyakran a jelenlegivel
foglalkoznak …

holott

… a jövőbelivel kellene

Problémamegoldás

Lehetőségek

Érdekes

Fontos

Termékmódosítások

Termékfejlesztés

Panaszok

Új ügyfelek megnyerése

Rutin

Újítás
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Egy jó munkaköri kialakítás eredményorientált és igénybe veszi a
munkatársat

... eredményorientált

... lehetővé teszi a
kevésre történő
koncentrálást

... önmotiváláshoz vezet

A jó munkakörkialakítás
... kihívó tevékenységet nyújt

... a lényegesre fókuszál

... felelőssé teszi a
munkatársat
teljesítményéért
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A hibás munkakör-kialakítás jelenti a demotiváltság, az elégedetlenség
és rossz hatásfok legfőbb forrását

A túl kicsi munka
• Tartósan alacsony
elvárások
• Következmény:
frusztráció, hiányzó
teljesítmény
• Veszély: ritkán veszik
észre
A túl nagy munka
• Tartósan túlzott
elvárások
• A munkatárs lekési a
határidőket, rendetlen
munkát ad le
• Könnyen felismerhető
és korrigálható

A látszat- vagy semmilyen
munka
• „Asszisztens" vagy
„koordinátor"
• magas befolyás, de
hiányzó felelősség
• ezen munkák számának
és idejének
minimalizálása

Hiba a munkakör
kialakításában

„Egy kicsivel
mindenből” munkák
• Széthullás, nincs
eredménye

A gyilkos munka
• A legkülönbözőbb
követelmények,
amelyekhez senki nincs
eléggé felnőve
• Jele: két-három jó
ember lemorzsolódik
A többszemélyes munka
• Más osztályokkal zajló
folyamatos kooperáció
és koordináció
szükséges
• Gyakori megbeszélések
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A munkaköri kialakítás egy hosszú távra érvényes feladatcsomagot határoz
meg, a megbízások pedig gondoskodnak a helyzetfüggő prioritásokról
Munkakör

Megbízás

• Személytelen
• A szervezeti felépítés és folyamatok
által meghatározott
• Feladatcsomag (állás)
- Feladatok
- Felelősség
- Hatáskör
• Hosszú távú időhorizont
• Csekély fokú megkülönböztetésre ad
lehetőséget

• Személytől függő
• Stratégiai és funkcionális kérdések
integrációja
• Kulcsfeladatok (a szerep betöltője
számára)
- Helyzetfüggő
- Problémára irányult
- Priorizált
• Rövidtől hosszú távú időhorizontig
• Magas fokú megkülönböztetés

Példa:
• Egy trombitás helye a zenekarban

Példa:
• A virtuózok előadnak egy Bach
trombitaszólót a következő öt hétben
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Példa megbízások értékesítési vezetői munkakörön belül
Különbséget képez, valamint teljesen más képességeket és tevékenységeket
követel meg, hogy a megbízás úgy hangzik-e, hogy:
1. Eddigi termékeket eladni – vagy a kínálatot 40 százalékkal csökkenteni
2. A meglévő ügyfelek gondozása – vagy az elpártolt ügyfelek visszanyerése
3. Együttműködés a jelenlegi ügynökhálózattal – vagy bővítsük ezeket, mert új piacra szeretnénk
belépni
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Egy megbízás levezetése Egy megfelelő célmeghatározás alapjai

Stratégia / stratégiai kihívás

(2. lépés)

Az állás főfeladatai

Aktuális helyzet / keretfeltételek
(személyes erősségek)

(3. lépés)

Megbízás(ok)
(Az 1-3 lépés következménye)

(1. lépés)
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Példa a megbízás kialakítására: James Bond 007
2. Stratégiai kihívás:
Ezeket közli M James Bonddal:
• Largo fenyegeti a világbékét
• Atombomba használatával

Jelenlegi helyzet / keretfeltételek /
személyes erősségek:
• Q játékszerei: motor, Rolex,
golyóstoll, …
• Jó kinézet, úriemberes fellépés
• Beszél spanyolul, tud búvárkodni, …

1. A munkakör fő feladatai:
• Ügynök
• 007 engedély gyilkolásra
• A világbéke megőrzése

Kijelölés:
• „Pusztítsd el az atombombát és öld
meg Largo-t a világbéke megőrzése
érdekében.“

(= személytől független, mindegy, hogy
Roger Moore, Sean Connery játssza-e?–
összevetve a munkaköri leírással)
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Egy kijelölés levezetése - Gyakorlás
Stratégiai kihívás:

Jelenlegi helyzet / keretfeltételek /
személyes erősségek:

A munkakör fő feladatai:

Kijelölés:
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A személyes munkamódszertan, mint eszköz

„A dolgok akkora fontossággal bírnak,
Amekkorát kölcsönzünk nekik.“
(J.P. Molière)
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A saját teljesítmény kulcsa egy tudatosan kiválasztott, egyénhez igazított
és időszakosan felülvizsgált munkamódszertan
1. Mivel az ember és a feladat egyéniek, ezért a személyes munkamódszertan testre szabott
munkát jelent
2. Amíg csak egy részét használjuk teljesítőkészségünknek, a saját munkamódszertan nagy
jelentőséggel bír
3. A hatékony vezető átgondolja saját munkamódszertanát
a) Minden 3 évben
b) A következő karrierfázisba történő átlépéskor
c) Egy új feladat belépésekor
d) Egy új főnök érkezésekor
e) A szakmai- és magánélet jelentős változásakor
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A személyes munkamódszer eredményessége attól függ, hogyan állunk
hozzá egy pár kulcskérdéshez
1. Időmenedzsment:
Hogy akarok bánni az időmmel?
2. Input-feldolgozás:
Hogy reagálok a naponta beérkező postára?
Hogyan tartom karban a tudásomat?
3. A telefon/fax/e-mailekhez való hozzáállás:
Mikor vagyok az ún. sürgős hírek számára elérhető és
és hogyan használom személy szerint a telefont?
4. Függőben lévő feladatok és határidők:
Hogy szervezem a munkám és a folytatást igénylő folyamatok ellenőrzését?
5. Megbeszélés-menedzsment:
Hogyan alakítom eredményessé a megbeszéléseket?
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Időmenedzsment: az idővel való bánásmód
1. A döntő kérdés nem úgy hangzik, hogy „Mennyi időm van?”, hanem úgy, hogy: „Hogyan
használom az időmet?“
2. A hatékony vezető tudatosan dönt arról, hogy használja ki az idejét. Ehhez idejében ki kell
alakítani az időbeosztást és megkérdezni magam, mennyi időt akarok tölteni a:
a) Hivatásommal?
b) Családommal?
c) Érdeklődési körömmel (hobimmal, barátokkal)?
3. Ugyanilyen fontos az a kérdés, hogy: „Mivel nem akarok már foglalkozni?“
4. Ahhoz, hogy tudjuk, hogyan használjuk ki az időnket, rendszerbe foglalt jegyzetet kell
készítenünk egyes napokról és értékelnünk kell azokat. Ehhez szolgál segédeszközként a
tevékenységelemzés.
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Tevékenységelemzés, mint a saját időnk optimalizálásának kiindulási
pontja
1. lépés:
Minden tevékenység és egyéb dolgok pontos, perc szerinti
rögzítése

Közös
ellenőrzési lista

+/–

2. lépés:
Elemzés

Az idő több, mint 10%ában a tevékenységek
nem fontosak:

Az idő több, mint 10%ában az időfelhasználás
nem indokolt:

Az idő több, mint 10%ában az időpont hibás
vagy célszerűtlen:

• Prioritások

• Időveszteség

• Tervezés

• Delegálás, ellenőrzés
• Megbízás

(mások által okozott)

• Időpazarlás
(mert kellemesebb, mint
egyéb fontosabb dolgok)
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Alapmegfontolások
Határidők / Feladatok

Visszatérő, ismétlődő

Projekt 1
Csak itt kell
priorizálni

Projekt 3
Projekt 2

Projekt 6

Projekt 4

Projekt 5
Idő

Jan

Feb

Már

Ápr

Máj

stb.
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Hibásan választotta ki az időpontot? – A TIPPEL módszere

T evékenységek:
A munkanapok tevékenységeinek és feladatainak meghatározása.
Gyakran már a heti-, ill. havi tervek, vagy akár az aktuális határidők célkitűzésnél
megmutatkoznak.

dőhossz: A tevékenységek hosszának (időszükséglet) megbecslése – időkorlát
Ibeépítése,
zavarok elkerülése.
ufferidő: felesleg tartalékolása
P Alapszabály:
a munkaidőnek csak kb. 70%-át tervezzük be!
Döntéshozás a prioritásokról, csökkentésekről vagy delegálásról.
P riorizál:
A maradékot kíméletlenül el kell tolni, el kell törölni vagy pedig túlórában nyújtani!

E ldob: Azokat a feladatokat, amelyeknek nincs prioritása, egyszerűen el kell törölni
A napi célok utólagos ellenőrzése ellenőrző lista révén
L ista:
Átvitel a következő napra egy új napi tervbe?
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Időmenedzsment: 10 tipp a napi tervezéshez
1. A megelőző estén tervezzük meg a következő munkanapot!
2. Ellenőrizzük le az előző nap elintézetlen feladatait…!
3. Írjunk fel minden határidőt és telefonhívást!
4. Vegyük át a „nyitott feladatok” listájának aktuális pontjait!
5. Minden feladatra érvényes: priorizáljunk!
6. Képezzünk blokkokat az A-feladatoknak!
7. Foglaljunk le pufferidőket az előre nem látott eseményeknek és zavaroknak!
8. Tartsuk szem előtt a személyes napi teljesítményritmusunkat!
9. Rögzítsük és élvezzük a sikereket!
10. Kezdjük el, gyűrjük le és fejezzük be pozitívan a napot!
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Időmenedzsment: az idővel való bánásmód
Senki nem ismeri jobban személyes munkaproblémáit, mint Ön. Ezért próbálja ki maga
idővesztesége, időpazarlói okainak címszavas elemzését és keressen megfelelő intézkedéseket
és megoldási lehetőségeket a következő táblázat segítségével.

Időveszteség /
időpazarlás

Lehetséges okok

Intézkedések /
megoldások

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.
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C

A

Delegálás

Most azonnal

Ki más rajtam kívül?
Miért ebben a
formában?

Miért éppen én?

D

B

Miért egyáltalán?

Bevezetés, hogy
utána delegálható
legyen

kicsit

SÜRGŐS

nagyon

Fontos-e a tennivaló? – Priorizálás / Delegálás

Mikor jobb?
kicsit

FONTOS

nagyon
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nagyon

Fontos-e a tennivaló? – Priorizálás / Delegálás

Hogyan delegáljunk?
Delegálási szabályok
b) Kinek? (személy)
c) Miért? (cél)

SÜRGŐS
SÜRGŐ

a) Mit? (tartalom)

C

A

Delegálás

Most azonnal

Ki más rajtam kívül?
Miért ebben a formában?

Miért éppen én?

D

B

Miért egyáltalán?

Bevezetés, hogy utána
delegálható
legyen

e) Mikorra? (határidő)

kicsit

d) Hogyan? (részletek)

Mikor jobb?

kicsit

FONTOS

nagyon

Több bátorságot a delegáláshoz!
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Fontos-e a tennivaló? – Priorizálás / Delegálás

Az eredményes delegálás 6 foka

Tedd amit kell, tudósíts, ha
kérdezlek!
Tedd amit kell – utána tudósíts!
Mondd, mit akarsz tenni, tedd meg, hacsak nem,
mondom azt, hogy „Nem”!

Mondd, mit akarsz tenni – várj, míg azt mondom „Igen”!

Adj alternatívákat – megmondom, melyiket válaszd!
Adj nekem tényeket – megmondom, mit kell tenned!
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Önteszt – miért nem delegálok eleget?

Túl keveset delegálok, ennek okai:
•

Nincs alkalmazott akinek delegálhatnék

•

Túlságosan jólelkű vagyok, feszélyezve érzem magam afelől, hogy másra
ruházzam át a feladatot

•

Legtöbbször túl sok időbe telik (elmagyarázás, visszakérdezések miatt)

•

Nem bízom a másikban

•

Félek attól, hogy mások veszélyt jelenthetnek nekem

•

Mi mást kellene egyébként tennem

•

Örömet okoz nekem a munka

•

A főnököm elvárja, hogy magam végezzem el

•

A többiek is túlterheltek

Igen

Részben

Nem
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Fix blokk számítás (egy kis példa)
Óra/nap

Óra/hét

Óra/hónap

0,4

2,0

8,0

Heti megbeszélés

1,0

4,0

Ellenőrzés

1,5

6,0

Menedzsment megbeszélések

2,0

8,0

Nap/hónap

Hét/év

Megbeszélések
Reggeli megbeszélés

Rutinfeladatok
Posta

0,25

1,5

6,0

Szakirodalom

0,5

2,5

10,0

0,75

3,0

15,0

60,0

Statisztikák

Napi problémák és előre nem látott események
(Érték a tevékenységelemzésből)

Total

3,0

26,25
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Összefoglalás: 10 tipp az időspórolásra
1. Foglalkozzunk az igazán lényegessel (80/20 szabály betartása)
2. Vezessük be a „priorizálást”, mint a működés alapelvét
3. Használjuk ki teljesen a delegálási lehetőségeket
4. Képezzünk időblokkokat a „nagy” feladatoknak
5. Szedjük szét a nagyobb feladatokat kisebb részekre
6. Kezdjük el idejében az igazán lényeges feladatokat (kerüljük a párhuzamos munkavégzést)
7. Vegyük figyelembe a nap folyamán nyújtott egyéni csúcs- és alulteljesítő időszakainkat
8. Nyugtassuk le magunkat célzottan, „csendes órák” biztosítása
9. Egyeztessük a határidőket az A-feladatokhoz
10. Jelöljünk ki időkorlátokat a saját határidőkhöz

© malik-mzsg

152

A személyes munkamódszertan hatékonysága attól függ, hogyan állunk
hozzá egy pár kulcskérdéshez
1. Időmenedzsment:
Hogy akarok bánni az időmmel?
2. Input-feldolgozás:
Hogy reagálok a naponta beérkező postára?
Hogyan aktualizálom a know-how-mat?
3. A telefon/fax/e-mailekhez való hozzáállás:
Mikor vagyok fogékony az ún. sürgős hírekre
és hogyan használom személy szerint a telefont?
4. Függőben lévő feladatok és határidők:
Hogy szervezem a follow-up und follow-through (folytatást igénylő munkák) folyamatokat?
5. Megbeszélés-menedzsment:
Hogyan alakítom hatékonnyá a megbeszéléseket?
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C

A

Delegálás

Most azonnal

Ki más rajtam kívül?
Miért ebben a
formában?

Miért éppen én?

D

B

Miért egyáltalán?

Bevezetés
Delegálhatóság
biztosítása

kicsit

SÜRGŐS

nagyon

Input feldolgozás: hogy járok el azokkal a dolgokkal, amelyek minden
nap az asztalomra kerülnek? „A” verzió
Iratok, amelyek az
asztalomra kerülnek

Mikor jobb?
kicsit

FONTOS

nagyon

1

2

3

4

A.
Azonnal magam
elintézem
(rövid ügy)

B.
Magam intézem,
de nem azonnal

C.
Megcsináltatom
valakivel.
Ki, meddig,
hogyan/ Milyen
információra van
szüksége
pótlólagosan a
feladat
átvevőjének?
Újra-elővétel

D.
Tudomásulvétel

Titkárságon
keresztül

Tervezés

Szemétkosár
Elraktározás
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Input feldolgozás: hogy bánok azokkal a dolgokkal, amelyek minden nap
az asztalomra kerülnek? „B” verzió
Bejövő posta

Mi ez?

Van tennivaló?

Nincs

Később:
újraelővétel

Igen

Elraktározás
(hivatkozás)

Mi a következő
lépés?

Szemétkosár

Projektek

Projekttervek
Kevesebb, mint 2 percet vesz igénybe?
Igen

Nem

Azonnal
elintézni

Forrás: David Allen,
Getting Things Done

Napirend,
tervezés

Nekem kell elintéznem?

Igen

Nem

Valaminek a bevezetése

Delegálás

Olyan
hamar,
amennyire
lehetséges

Újraelővétel
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A diktafon, mint segédeszköz
1. Legalább kétszer olyan gyorsan beszélünk, mint ahogy írunk (tíz ujjal, vakon).
2. Bevetése nem csak a szokásos levelezéshez javasolt, hanem utasításokhoz, információk,
hosszabb levelek, telefonjegyzetek stb. esetében, útközben is használható!
3. Felhasználási szabályok:
a) Felkészülés, zavaró tényezők nélkül
b) Összefüggés diktálása (miről van szó, milyen sürgős, mit kell vele tenni…)
c) Mindent diktálni (mondatjelek, cím, idegenszavakat betűzni, köszönőformula típusa,
milyen levelezőlap,….)
d) Beütemezni, amennyiben nem azonnali intézkedést igényel
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Együttműködés a titkársággal
1. Egy vezető hatékony együttműködése a titkársággal mindkét oldalon nagyságrendekkel
javíthatja a hatékonyságot.
2. Tippek a titkársággal, team-asszisztenciával való együttműködésre:
a) A titkárságnak szüksége van a naptár tükörképére. Ezentúl a határidőkről történő
megegyezésre vonatkozóan világos játékszabályokra van szükség.
b) Az első óra az irodában a titkárságé
c) Hozzá kell szokni, hogy hangosan gondolkodjunk, hogy az események összefüggései
felismerhetőek legyenek.
d) A titkárságnak tudnia kell, milyen formában akarom megkapni a dolgokat, ismernie kell a
munka- és gondolkodási módszeremet.
e) Mindig pontosan tudja, hol vagyok és hogyan (és kinek) vagyok elérhető.
f)

A telefonhívások a titkárságon keresztül érkeznek be.

g) A titkárságnak van egy állandó érvényű megbízása: mit tudunk jobbá tenni?

© malik-mzsg

157

A személyes munkamódszertan hatékonysága attól függ, hogyan állunk
hozzá egy pár kulcskérdéshez
1. Időmenedzsment:
Hogy akarok bánni az időmmel?
2. Input-feldolgozás:
Hogy reagálok a naponta beérkező postára?
Hogyan aktualizálom a know-how-mat?
3. A telefon/fax/e-mailekhez való hozzáállás:
Mikor vagyok fogékony az ún. sürgős hírekre
és hogyan használom személy szerint a telefont?
4. Függőben lévő feladatok és határidők:
Hogy szervezem a follow-up und follow-through (folytatást igénylő munkák) folyamatokat?
5. Megbeszélés-menedzsment:
Hogyan alakítom hatékonnyá a megbeszéléseket?
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A telefon, mint munkaeszköz
Felhasználási szabályok:
a) Előbb tegyük fel a kérdést: el tudunk-e, kell-e egy egyáltalán egy bizonyos eseményt
telefonon keresztül elintézni?
b) Előkészítés folyamán gondoskodni: a beszélgetés céljáról, dokumentumokról, stb.
c) Amennyire lehetséges, korlátozzuk a kimenő hívásokat egy meghatározott
időintervallumra (pl. 10-től 11-ig).
d) Tervezzük meg a hívásokat, spóroljuk meg a kapcsolgatást
e) Amennyire tőlünk telik, korlátozzuk a beszélgetések időtartamát
f)

Ne szakítsuk félbe a beszélgetést egy harmadik személy jelenléte miatt (kivéve titoktartás)

g) A beszélgetés végén ismételjük meg, hogy miben állapodtunk meg a másik féllel
h) Intéztessük a titkársággal az adminisztratív ügyeket
i)

Mobiltelefon: minél több embernek adja meg a telefonszámát, annál többen fogják hívni.
Az „inputcsatornák” számát lehetőleg alacsonyan kell tartani.
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Az e-mail, mint munkaeszköz
Felhasználási szabályok:
a) A „Címzett“ az a személy, aki felelős az adott témában, akinek tennie kell valamit. A
„Másolatot kap” az a személy, akinek csak figyelmébe ajánljuk a levelet.
b) Ne éljünk vissza a tömeges címzett-listából adódó egyszerű lehetőséggel.
c) Legyen világos a „Tárgy”: Miről van szó? Mit kérünk?
d) Használjunk sürgősségi fokozatokat
e) Törekedjünk egy „inputeszköz” használatára
f)

Koncentráljunk az e-mail-ek szakaszos feldolgozására

g) Szokjunk rá, hogy a folyamatokat lehetőleg első olvasásra véglegesítsük
h) Használjuk a kézhezvételi értesítést, hogy ezzel lezárhassuk a körforgást
i)

Kapcsoljuk ki az új e-mail érkezésekor fellépő vizuális és akusztikus jelzéseket

j)

Az e-mail váltások során gyorsan alakulhatnak ki konfliktusok. Még ez előtt szakítsuk meg
a folyamatot és keressünk alkalmat a személyes beszélgetésre
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A személyes munkamódszertan hatékonysága attól függ, hogyan állunk
hozzá egy pár kulcskérdéshez
1. Időmenedzsment:
Hogy akarok bánni az időmmel?
2. Input-feldolgozás:
Hogy reagálok a naponta beérkező postára?
Hogyan aktualizálom a know-how-mat?
3. A telefon/fax/e-mailekhez való hozzáállás:
Mikor vagyok fogékony az ún. sürgős hírekre
és hogyan használom személy szerint a telefont?
4. Függőben lévő feladatok és határidők:
Hogy szervezem a follow-up und follow-through (folytatást igénylő munkák) folyamatokat?
5. Megbeszélés-menedzsment:
Hogyan alakítom hatékonnyá a megbeszéléseket?
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Határidőrendszer/ az elintézetlen feladatok kontrollja
1. Cél: biztosítani, hogy ne kerüljön ki határidő az ellenőrzésünk alól!
2. Felhasználási szabályok:
a) Gondoljon át alaposan minden folyamatot az időbeni lefutásával együtt és készítsen
hozzá ütemezést.
b) Tűzzön ki minden egyes időpontot, amit kollégáinak és saját magának kijelölt.
3. Fontos: a rendszernek biztosítania kell, hogy észrevegye, amikor kimaradt valamilyen feladat,
aminek el kellett volna intéződnie!
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A rekesz (fakk), mint segédeszköz
1. A rekeszek lehetővé teszik, hogy az íróasztalától függetlenül is tudjon dolgozni.
2. Leggyakoribb felhasználás: bejövő postafiók esetében
3. Egy hangfelvevővel kombinálva jelentősen növelni lehet a személyes hatékonyságot. Minden
teli rekeszt áthelyezünk egy üresbe méghozzá úgy, hogy a feldolgozási folyamatot a szalagra
diktáljuk. A főnök és a titkárság ezáltal egyaránt hatékonyan (zavartalanul és függetlenül)
tudnak dolgozni.
4. További felhasználási lehetőségek:
a) Megbeszélések
b) Teljes folyamatok
c) Előadások
d) Hosszabb tudósítások
e) Napi ülések
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Koncentráljunk a lényeges dolgokra
A heti és napi tervezés alapelvei
Bármi miatt, amit teszünk, elszalasztunk valami mást.
Bármi miatt, amit elszalasztunk, időt nyerünk valami másra.
A hatékony időmenedzsment azt jelenti, hogy igazán tudatosan döntünk.
1. Készítsünk egy áttekintést feladatainkról egy írásos tervezéssel.
2. Döntsünk arról, mely feladatok visznek előre és melyeknek van a legnagyobb hatása a
sikereimre.
3. Kezdjünk el idejében azokkal a hosszú távú feladatokkal foglalkozni, amelyek erős kihatással
bírnak.
4. Különböztessük meg a sürgőseket és a fontosakat a többi feladattól.
5. Mondjunk nemet azokra a dolgokra, amelyek visszatartanak a fontosabbaktól.
6. Rugalmasan alakítsuk ki a feladatlistát.
7. A munkát és a magánéletet együtt tervezzük meg.
8. Határozzuk meg a kulcsfeladatokat és időben ütemezzük be a naptárunkba.
9. Minden napra hagyjunk időt az előre nem betervezett feladatoknak (legalább 2 óra naponta).
Forrás: Lothar Seiwert „Időmenedzsment a Microsoft Office Outlook felhasználásával” c. könyv
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Kitérő: az Outlook használata

Forrás: Lothar Seiwert „Időmenedzsment a Microsoft Office Outlook
felhasználásával” c. könyve
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„E-szemét csak Neked!“ – Hogy tudom megállítani a híráradatot?
Nem az e-mailekkel van probléma, hanem azzal, ahogyan bánunk velük.
1. Ne hagyjuk magunkat eltéríteni – Tudatosan és megfontoltan válaszoljunk, ahelyett, hogy
minden hírre azonnal reagálnánk
2. A e-maileket csak azoknak a címzetteknek küldjük, akiknek igazán szükségük van a
levélre.
3. Neveljük a sürgető feladókat – ha egy sürgős válaszra van szükség, akkor egy telefonos
beszélgetést részesítsünk előnyben az e-maillel szemben.
4. Kapcsoljuk ki az új e-maileket jelző értesítést
5. A varázsló segítségével hatástalanítsuk a kívülről kontrollált, a határidőkre és feladatokra
vonatkozó riasztásokat
6. Szinkronizáljuk mobiltelefonunkat „manuálisan“ vagy pl. csak egyszer egy nap.
7. Az e-maileket blokkokban dolgozzuk fel a SZEM rendszer segítségével
8. A postafiókot tartsuk rendben – az átláthatóság érdekében maximum 50 levelet
tartalmazzon.
Forrás: Lothar Seiwert „Időmenedzsment a Microsoft Office Outlook felhasználásával” c. könyve
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Tartsuk rendben postafiókunkat!
Az e-mail blokk rendben tartása a SZEM rendszerrel
1. SZ = Szemét – Legyen a törlés gomb a legjobb barátja
Kitörölhető-e az e-mail gondolkodás nélkül? Kérdések, amelyek segítenek ezt eldönteni:
a) Egy (jogos és szükséges) reakciót ill. soron következő tevékenységet várnak el tőlem ?
b) Ha nem: csupán egy választ várnak el tőlem ?
c) Ha nem: szükségem lesz még később erre az e-mailre és meg is fogom találni?
d) Ha nem: ki vele - Delete!
2. E = Elvégzés
a) A fontos és sürgős leveleket azonnal válaszoljuk meg
b) Az apróságokat, amelyek max. 2-5 percig tartanak szintén végezzük el. Nem éri meg
ezeket feladatként vagy határidőként bejelölni és később visszatérni rájuk.
3. M = Mappastruktúrában történő elrendezés – mint határidő / feladat
a) Szükség van egy soron következő feladat elvégzésére vagy az információ egy határidőre
vonatkozik? – állítsunk be direkt feladatot vagy határidőt
b) Egy későbbi visszajelzést várnak el? – Állítsuk be a „Feldolgozandó e-mail” ismertetőjelet
c) Sem visszajelzést, sem pedig feladatelvégzést nem várnak el? Rendezzük be a levelet
saját mappastruktúránkba
Forrás: Lothar Seiwert „Időmenedzsment a Microsoft Office Outlook felhasználásával” c. könyve
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Feladatok és határidők létrehozása közvetlenül egy e-mailből (DEMO)
1. Feladat létrehozása egy e-mailből
a) Húzzuk át az e-mailt a feladatlistánkba
b) Jobb egérgomb -> „Nyomon követésre“ -> esedékességi dátum beállítása
c) Nevezzük át a feladat tárgyát úgy, hogy a feladat azonnal egyértelmű legyen
2. Határidő létrehozása egy e-mailből
a) Húzzuk át az e-mailt a feladatlista naptárában a megfelelő dátumhoz
b) Jobb egérgomb nyomva tartásával megnyitjuk a dialógust és beállítjuk, hogy a határidőt
melléklettel vagy anélkül szeretnénk-e létrehozni.
3. Elvárások a delegálással szemben
a) Intézzük el a C típusú feladatokat a delegálás eszközével
b) Küldjük el a feladatfelelősnek a státusz-értesítést (Köztes- REX)
c) A feladat lezárásakor a felelős kapjon automatikus értesítést. (REX)

Forrás: Lothar Seiwert „Időmenedzsment a Microsoft Office Outlook felhasználásával” c. könyve
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Hagyja, hogy az Outlook szétválogassa leveleit (DEMO)
1. Állítson be olyan szabályokat, amelyek révén a levelek a megfelelő mappákba
rendeződnek
a) Állítson be olyan szabályokat amelyek az e-maileket bizonyos küldőktől vagy bizonyos
szöveggel automatikusan egy előre meghatározott mappába helyezik (alkalmas a
visszatérő levelekre mint pl. reklám e-mailek stb.)
b) Rendeljen a levélhez automatikusan kategóriákat, ha tartalmaz bizonyos szavakat (pl.
projektnév vagy projektszám, stb.)
c) Használja a varázslót, hogy további szabályokat tudjon beállítani
2. Használja postafiókjában az „automatikus formázást”
a) Lásson el minden olvasatlan levelet félkövér és piros jelöléssel
b) Minden olyan levelet, amely kapcsán másokkal CC viszonyban áll, lásson el dőlt és zöld
jelöléssel
3. Hozzon létre keresőmappákat
a) Minden levélre vonatkozóan, amely „nyomon követésre” címszóval rendelkezik
b) Minden olvasatlan levélre
c) Az utóbbi 7 nap minden levelére (küldöttekre is)
Forrás: Lothar Seiwert „Időmenedzsment a Microsoft Office Outlook felhasználásával” c. könyve
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Heti tervezés az Outlook-kal (DEMO)
1. Fogjuk össze a feladatokat kategorizálással és színezéssel
2. Elemezzük a megelőző hét feladatait – új nézet beállítása „az elmúlt 7 nap elvégzett feladatai“
címmel.
3. A megmaradt feladatok elemzése
a) Miért nincsenek ezek még elintézve?
b) Törölhetőek?
4. Rögzítsük a még nem bevitt feladatokat
5. Osszuk fel a létrejött feladatokat a hétre a naptárnézet: hét segítségével
6. Rögzítsük az elkövetkező hét standard feladatait
a) E-mail blokk feldolgozása
b) Napi jelentések
7. Vigyük fel a naptárba a feladatokat határidőkként
a) Figyelem: tartsuk szem előtt az előre nem betervezett feladatokat (kb. 2 óra naponta)
b) Kalkuláljuk be a megbeszélések elé és mögé az előkészületek és utómunkák időigényét

Forrás: Lothar Seiwert „Időmenedzsment a Microsoft Office Outlook felhasználásával” c. könyve
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A teljesítményértékelés, mint eszköz

„Senki nem tud embereket jól vezetni, ha nem tud örülni azok
sikereinek.“
(Thomas Mann)

© malik-mzsg

171

Bevezetés
1. A teljesítményértékelő rendszereket eredetileg a klinikai pszichológiában
fejlesztették ki – ezek a gyengeségekre és hiányosságokra irányulnak (amiket
gyógyítani kell).
2. A menedzsment részeként az emberek erősségeire kell figyelni; a munkaviszony
tartós és folyamatos fenntartására.
3. A menedzserek általában nem a teljesítményértékelést, hanem a standardizált
rendszereket utasítják el.
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A teljesítményértékelés alapelvei
1. Legyen egyéni és specifikus!
a) Meg kell állapítani, ki milyen erősségekkel rendelkezik a szervezeten belül.
b) A teljesítményt a személytől függetlenül kell megítélni.
c) Értékelni kell a teljesítő személy egyéni, specifikus erősségeit és gyengeségeit is.
d) Az ítélőképességet lehet fejleszteni és tanítani.
Alapkérdések:
„Mihez ért ez a személy különösen jól és mihez nem?“
„Ezt miből látom és mivel indoklom?“
„Vannak-e látens erősségei, amelyek bizonyos mértékben felismerhetőek és bátorításra
szorulnak, és amelyeket alaposan meg kellene vizsgálni?“
„Hogy gondoskodjunk azokról a feladatokról, amelyekkel a feltételezésünket meg tudjuk
erősíteni vagy meg tudjuk cáfolni?“
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A teljesítményértékelés alapelvei
2. Hogy csinálják ezt a profik?
a) Folytatólagos és gondos értékelés a „kis, fekete könyvecskével“, amiben minden olyasmi
rögzítve van, ami feltűnő és amit érdemes feljegyezni.
b) A megbízásokkal tisztában kell lenni
c) Critical Incidents: kisebb esetek, amelyek összefüggésben kritikus eredményt mutatnak és
megmutatják, milyen valójában egy adott ember.

3. Minden igazi teljesítményt nyújtó akarja tudni a helyét!
a) Aki nem akarja tudni, hogy hol helyezkedik el (a többiekhez képest), annak megvan rá az
oka. Általában ez egy olyan okot takar, amely egy szervezet számára sem pozitív és
tolerálható.
b) Az egyetlen ok, amely mindig napvilágra kerül, az a rossz teljesítmény.
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Teljesítményértékelés a munkatárssal történő beszélgetés keretein belül

Hogyan élték meg az alkalmazottak a főnökükkel folytatott beszélgetéseket:
•

A végén világos volt, hogy mit kell tenni:

59%

•

A beszélgetést jogosnak:
célzottnak:
teljesítménytámogatónak érezte:

52%
42%
34%
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Az értékelő és a munkatársi beszélgetés közötti különbségek

Értékelő rendszer
Összehasonlítás
másokkal fentről
lefelé

Megmutatja a
legjobbakat

Filozófia
Partnerségi
párbeszéd;
egyéni
elemzés

A vezető
mint
tanácsadó

A magatartás
megfigyelésének
értékelése

Célok
Megállapodás A célelérés
az egyéni
egyéni
célokról
feltételeinek
elemzése

Visszajelzés
csak egy
irányba

Összehasonlítás egy
anonim
csoporttal

Módszertan
Visszajelzés
mindkét
irányba

Beszélgetés a munkatárssal
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A munkatársi beszélgetés alapelvei
1. Jövőorientáltság és nem a múlttal való megbirkózás
a) Mottó: „Hogyan válhat a jövőben még jobbá?“
2. Partnerségi párbeszéd
a) A munkatárs és vezető között
b) 180 fokos visszajelzés
3. A vezető mint tanácsadó
a) A célelérés egyéni feltételeinek elemzése
b) Új célok megállapítása
4. A személyes fejlődés alapja
a) Az embereket egyénileg kell támogatni
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Felkészülés egy munkatársi beszélgetésre
Mindenképpen vegye a fáradságot, hogy alaposan felkészüljön a beszélgetésre:
1. Gyűjtse össze időben a szükséges információkat „első kézből”.
2. Jelöljön ki egy célt a beszélgetéshez (adott esetben egy minimál célt).
3. Helyezze a saját álláspontját világosan szembe a beosztottja álláspontjával.
4. Helyezkedjen bele alkalmazottjának szerepébe (hogyan ítélheti meg a helyzetet?).
5. Gondoskodjon a beszélgetés zavartalan légköréről (lehetőleg zárt ajtónál és külső zavarás
nélkül, pl: telefon, stb.).
6. Helyezze a beszélgetést egy szűk időkeretbe.
7. A beszélgetés után rögzítse írásban a fontos pontokat (pl.: célmegegyezés, határidők,
kívánságok, megfigyelések, javaslatok, stb.).
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A munkatársi beszélgetés
Visszatekintés – mérleget vonni

Előretekintés - jövőtervezés

Az elért munkaeredmények és
átalakított értékek kiértékelése

Megegyezés új célokról
(Céldialógus)

A munkatárs erősségeinek értékelése
(beleértve a kivitelezett fejlesztési
intézkedéseket)

A személyes és szakmai célok megvitatása
és megegyezés a konkrét támogató
intézkedésekről

A munkatárs és felettesének
együttműködésének értékelése (180
fokos visszajelzés)

Megegyezés konkrét célokról/értékekről a
munkatárs és a vezető között az
együttműködés javításának érdekében

A teambeli kollégákkal és más
osztályokkal tapasztalt
együttműködés értékelése

Megegyezés konkrét célokról/értékekről
teambeli kollégákkal és más osztályok
kollégáival az együttműködés javításának
érdekében
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7 kulcskérdés egy munkatársi beszélgetéshez
1. Mit tesz a munkatárs?
2. Mit kell elérnie?
3. Mit ért el?
4. Miért ezt a teljesítményt tűzte ki?
5. Milyen erősségei és gyengeségei vannak?
6. Milyen támogató- és fejlesztési intézkedéseket kell hozni?
7. Mit szól ehhez a munkatárs?

Általában ezek a kulcskérdések az előkészítés és a beszélgetés
lebonyolításának vezérfonalául szolgálnak.
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Munkatársi beszélgetés – a professzionális visszajelzés alkalmazása
1. Bátorítsunk az egyéni visszajelzésre:
a) Mi zajlott jól? Milyen erősségek váltak láthatóvá? Mi volt a hatás?
b) Mit csinálna máshogy? Mi volt a (negatív) hatás?
c) Mit tanult / vitt magával ebből tovább?
2. Adjunk külső visszajelzést: (= cél + érintett magatartás + kihatás)
a) Megerősítő visszajelzés: arra, ami jól zajlott!
-

„A cél volt: ... ! Erre a megfigyelési időszakra Ön ezt mutatta... ! Ebből adódott, hogy…”

b) Visszajelzés a fejlődésre: arra, ahol változtatás történt…!
-

„Ez volt kitűzve: ... ! Ehhez (túl) kevés volt ... ! Így ez zavaros maradt ... !

-

A jövőre nézve fontos lesz, hogy Ön ..., és ezzel ...!“
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Beszélgetési vezérfonal a munkatársi elbeszélgetésre
1. fázis:

A beszélgetés előkészítése

2. fázis:

A beszélgetés megnyitása

3. fázis:

Az alkalom és cél elmagyarázása

4. fázis:

Párbeszéd

5. fázis:

A megoldás kifejlesztése és elköteleződés

6. fázis:

Lezárás
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Kitérő: személyes elismerés és kritizáló megbeszélés
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Tippek a személyes elismerés kifejezésére
Az elismerő beszélgetés egy jelentős tényező a munkatárs motiválására, amely magas „outputtal”
rendelkezik a relatív kevés „inputtal” szemben. Azonban itt is figyelembe kell venni néhány
dolgot:
1. Az elismerésnek aktuálisan kell következnie, tehát egy nyomon követhető összefüggésben
kell állnia az adott teljesítménnyel.
2. Ne csak a csúcsteljesítményt ismerje el – a konstans jó teljesítmény is megérdemel elismerő
szavakat.
3. Az elismerés a munkatárs teljesítményére vonatkozzon, ne a személyre.
4. Mutassa ki az elismerést helyénvalóan és őszintén – a túlzások és hamisságok
észrevehetőek és ellentétes hatást válthatnak ki.
5. Magától értetődő: nevezze meg konkrétan az elismerés okát.
6. A pozitív magatartást is ismerje el, pl.: megbízhatóság, segítőkészség, őszinteség, stb.
7. Legyen óvatos mások elismerésével, különösen a többi kollégától történő elhatárolásnál
(„Szép, hogy legalább egy valaki megértette, miről is van szó”).
8. Kerülje el a kritikával történő kombinálást.
9. Lehetőleg hagyja összekötni a teljesítményt a gyakorlati következményekkel pl.:
kompetenciabővítés. Lehetőség szerint tegyen eleget munkatársa kívánságainak.
10. Ünnepelje a sikereket a beosztottakkal!
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A kritizáló beszélgetés - bevezetés (1/2)
A kritizáló-, ill. korrektúrabeszélgetés a legfontosabb vezetői feladatok közé tartozik, mivel ez
különösképpen hozzájárul a munkatárs magatartásának fejlődéséhez.
A kritizáló-, ill. korrektúrabeszélgetés:
1. érdeklődést mutat a munkatárs felé
2. optimizmust mutat a munkatárs javulási képességeire vonatkozóan
3. támogatást és magatartásbeli tájékozódást tesz lehetővé
Amit feltétlenül figyelembe kell venni
1. minden negatív kritikát – jellegéből adódóan - leggyakrabban a kellemetlen érzések és a
védekező magatartás vált ki
2. ezt a kellemetlen érzést a felettes maga is (ha a beszélgetés kellemetlen számára) átviheti a
munkatársra
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A kritizáló beszélgetés – bevezetés (2/2)
Tipikus kritikus pontok:
a) A felettes érzelmileg reagál, pl.: hangosabban kezd beszélni.
b)

Általánosítások és gyilkos fázisok

c)

A kritika elcsúszik a tárgyi síkról a vonatkozási síkra

d)

Előkerülnek a munkatársakkal történő összehasonlítások

e)

Fenyegetések hangzanak el

f)

A kritika nyilvánosságot kap
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A kritizáló beszélgetés – javaslatok
1. Maradjon tárgyilagos a kritizáláskor, korlátozódjon a konkrét magatartásra / teljesítményre
és ne az alkalmazott személyére.
2. Szorítkozzon a biztos tényekre és kerülje el a feltételezéseket.
3. Csak négy szem közt kritizáljon.
4. Kritizáljon konkrétan és magatartásra vonatkozóan.
5. Válasszon egy megfelelő időszakot és egy megfelelő időpontot.
6. A kritizáló beszélgetés céljában lássa korrektúrát/motiválást a jövőre vonatkozóan (70%) –
kevésbé legyen szó a múltról (30%).
7. Informálja a beosztottját előzetesen a beszélgetés témáiról, így biztosítva számára a
felkészülés lehetőségét.
8. Hagyja beosztottját állást foglalni a kritikával kapcsolatban.
9. Követeljen meg információkat!
10. Dolgozzanak ki lehetőleg közösen egy megoldást arra vonatkozóan, hogyan lehetne a
kritizált magatartást vagy teljesítményt javítani.
11. Viselkedjen munkatársával mindig tiszteletteljesen.
12. Gondoskodjon a konstruktív légkörről.
13. Fejezze be a beszélgetést konstruktívan-pozitívan úgy, hogy a tartalmi kritika utólag mégse
híguljon fel.
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A kritizáló beszélgetés 7 fázisos modellje
1. fázis:

Kapcsolat kialakítása

2. fázis:

Az alkalom megnevezése

3. fázis:

A munkatárs állásfoglalása

4. fázis:

A felettes értékelése

5. fázis:

Közös megoldás kidolgozása

6. fázis:

Kötelezettségek vállalása

7. fázis:

Zárás
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A kritizáló beszélgetés 7 fázisos modellje
1. fázis: Kapcsolat kialakítása
1. Oszlassa el beosztottjában a negatív hozzáállást egy baráti üdvözléssel (és lehetőleg
beszéljenek röviden egy semleges témáról). Figyelem: Elviekben azonban érvényes –
„minél kritikusabb az alkalom, annál közvetlenebbül vágjunk bele a beszélgetésbe!”
2. fázis: Az alkalom megnevezése
1. Jelölje meg a beszélgetés alkalmát ítélkezés nélkül.
2. Tegye érthetővé, hogy egy szakmai problémáról van szó és nem a munkatárs
személyiségéről.
3. Ha egy harmadik személy általi nem tisztázott megvádolásról van szó, hangsúlyozza ezt és
mutassa semlegességét.
3. fázis: A munkatárs állásfoglalása
1. Adja meg beosztottjának az alkalmat, hogy kifejtse álláspontját.
2. Aktívan figyeljen oda.
3. Gyűjtsön információkat, beleértve a jól célzott kérdéseket.
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A kritizáló beszélgetés 7 fázisos modellje
4. fázis: Értékelés a felettes által
1. Értékelje a kritizált magatartást tárgyilagosan és konstruktívan, pl.: a hivatalos elvárásokhoz
történő kell-van összevetéssel.
2. Magyarázza el az összefüggéseket.
3. Mutasson rá a hibás magatartás lehetséges következményeire.
5. fázis: Közös megoldás kidolgozása
1. Dolgozzanak ki lehetőleg közösen megoldásokat és javításokat a jövőre vonatkozóan.
2. Ajánlja fel a támogatását.
3. Egy hibás magatartás okai mögött gyakran a nem optimális munka- és üzemi folyamatok
állnak (vegye ezt fontolóra!).
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A kritizáló beszélgetés 7 fázisos modellje
6. fázis: Kötelezettségek vállalása
1. Minden kritizáló beszélgetésnek egy konkrét eredménnyel kell zárulnia: KI MIT csinál meg és
MEDDIG?
2. Adjon meg határidőt, ameddig a további fejlődés és az érintett intézkedés sikerét ellenőrizni
fogja.
3. A szituációnak megfelelően: Írásosság! (különösen a súlyosan hiányos magatartás
esetében!)
7. fázis: Zárás
1. Zárja le a beszélgetést konstruktívan – pozitívan, amiben pl.: kifejezi optimizmusát egy sikeres
jövőbeni együttműködés irányában.
2. De: „ne hígítsa fel” a fáradságosan elért eredményeket azzal, hogy a beszélgetést utólag
lekicsinyli.
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A szisztematikus hulladék-felszámolás, mint eszköz
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Bevezetés
1. Minden szervezetben végbe kell mennie olyan folyamatoknak, amelyek megszabadítják a
szervezetet az elavult, felesleges dolgoktól.
2. Az emberi szervezetnek vannak olyan rendszerei, amelyek megszabadítják a felesleges
anyagoktól – vese, belek, bőr, stb.
3. Minden egyes sejt rendelkezik a károsanyag-elszállítás mechanizmusával – szisztematikus,
folytatólagos méregtelenítés nélkül nem lehetséges a túlélés.
4. A szervezetekre érvényes: a legegyszerűbb és egyszerre a legrosszabb az, ha a dolgokat úgy
űzzük tovább, ahogy eddig is csináltuk – ez letargiához és tunyasághoz vezet.
5. Következésképpen itt is: Az elavult dolgok feladása és a ballaszt kidobása a szervezet
újjáéledéséhez és önmegújulásához vezet.
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Szisztematikus hulladék-felszámolás– az ötlettől a módszerig

„Melyek azok a dolgok az összes ma végzett tevékenységből, amit nem
folytatnánk, ha elölről kellene kezdeni?”

Nem, ezzel már nem kezdenénk
semmit!

Ezt világosan és korlátozás nélkül
újra tennénk!
1.

Milyen gyorsan tudunk ettől
megszabadulni?

2.

Hogy tudnánk ezt a feladatot
korlátozni?

3.

Hogy tudjuk azt biztosítani, hogy
semmilyen további eszközt ne
fektessünk bele?
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Szisztematikus hulladék-felszámolás – az ötlettől a módszerig
1.

Termékek/
Szolgáltatások

2.

Piacok

3.

Ügyfelek

4.

Technológiák

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igazgatási folyamatok
Software
Űrlapok
Beszámolók
Megbeszélések
...

Három évente átvizsgálni

Évente egyszer vessük fel a
hulladékkivitel kérdését

A szervezet szisztematikus, belülről érkező önmegújulása érinti az egyes
területek minden belső és külső területét.
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Szisztematikus hulladék-felszámolás
1. Hatékony Lean-Management - helyes Business Process Redesign
Nem az a kérdés: „Hogyan tudnánk mindent, amit ma teszünk jobban, olcsóbban és
gyorsabban végezni?,
hanem: „Mi az, amit már egyáltalán nem akarunk csinálni?„
2. Hatékony Change Management – hatékony innováció
A feladat nem ez: az eddigiek bebetonozása,
hanem: „Hagyjunk fel a hibás tevékenységekkel”.
3. A lényeges dolgokkal való hatékony foglalkozás,
a vállalat alapvető céljának megfelelően hasznon-maximalizáló kultúra létesítése.

A szisztematikus hulladékkivitel optimális költség-, haszon-viszonyokat
eredményez.
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Szisztematikus hulladék-felszámolás
Amit nem kellene már csinálnom…
1. ... mert eddig kihúzta
2. ... mert kinőttem ezekből a dolgokból
3. ... mert másik irányba fejlődtem tovább
4. ... mert vannak jobb módszerek
5. ... mert fontosabb tennivaló adódott?

A saját feladatok és eljárásrendek időszakos megkérdőjelezése személyes
hatékonysághoz vezet.
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