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I. A munka- és szervezetpszichológia történetének vázlata 
 

A pszichológia a XIX. század második feléig a filozófia, a szépirodalom dédelgetett 

gyermeke volt. Ekkor azonban önállósodott és hagyományosan 1879-re (a Wilhelm M. 

WUNDT (1832-1920) által alapított lipcsei kísérleti pszichológiai laboratórium 

megszületésének évére) teszik a modern pszichológia megszületésének időpontját. A 

születési éven természetesen lehet vitatkozni. Tény azonban, hogy a modern 

pszichológia - az, amelyikről ebben a kötetben is szó van - céljaiban, módszereiben és 

jellegében egyaránt élesen különbözött múltbéli elődjétől. A változás leglényegesebb 

vonása, hogy a pszichológia a kifejezés legszigorúbb értelmében kísérleti tudománnyá 

vált. Mindenekelőtt meglátszott ez abból, hogy milyen kérdéseket vetett fel. Ezek a 

kérdések pontosan körülhatárolhatók, tapasztalati úton vizsgálhatók voltak: pl. mekkora 

időre van szükség, hogy egy külső inger mozgásos reakciót eredményezzen? Az ingerek 

nagyságában, erősségében mekkora eltérésre van szükség, hogy az érzékelés számára 

megkülönböztethetők legyenek stb. 

 

Wilhelm WUNDT (1832-1920) 

A modern szakirodalomban gyakran nevezik a Wundt előtti korszak „pszichológusait” 

„karosszéki pszichológusoknak”, utalva arra, hogy karosszékben, - elsősorban 

önmegfigyelés révén - igyekeztek a pszichés jelenségek törvényszerűségeit feltárni. A 

modern pszichológiától mi sem volt idegenebb - már születése pillanatában is - mint a 

karosszéki szemlélődés. Már a korai kutatók is úgy érezték, hogy találkozójuk van a 

gyakorlattal. Ez egyáltalán nem volt illúzió. A századforduló tudományos, technikai 

haladása és társadalmi körülményei egész sereg kérdésben vártak segítséget a fiatal 
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F. W. Taylor (1856 -1915) 

H. Münsterberg(1863 -1916) 

tudománytól. Nagy problémák jelentkeztek a nevelésben, az orvostudományban, 

reklámban, a társas kapcsolatokban stb.. Egyáltalán nem meglepő, hogy már igen korán 

találunk nyomokat, amelyek a pszichológiának a munka világa felé fordulására utalnak. 

 

A pszichotechnika 

 

A munkapszichológia kialakulására különösen sürgetően hatott a 

„tudományos” vállalatvezetés (Scientific Management), 

kiváltképpen F. W. Taylor és legkiválóbb követőinek 

tevékenysége. Taylor munkásságának jelentőségét ma már senki 

sem vitatja. Igaz, sokan hangsúlyozzák a taylorizmus kétarcúságát: 

egyrészt a munkások gátlástalan kihasználásának eszközét látják 

benne, másrészt kiemelik a taylori szemléletmód forradalmi 

jelentőségét a technika fejlődésében. Már maga Taylor is elismerte, hogy életművének 

lényege nem az alkalmazott módszerekben, hanem a megváltozott szemléletmódban 

keresendő. Ennek a szemléletmódnak legfontosabb eleme az volt, hogy felfedezte a 

termelés alapvető determinánsai között a műszaki és gazdasági mellett az emberi 

tényező jelentőségét is. Taylor nem egyszerűen csak hangsúlyozta az ember szerepének 

jelentőségét a termelésben, hanem e tényező szakszerű kezelését sürgette. Egyértelműen 

leszögezte, hogy az emberi munka helyes megtervezése, a megfelelő személyek 

kiválogatása stb. speciális ismereteket igényel. 

Az ipari szakemberek egy része komolyan felfigyelt az emberi tényezővel kapcsolatos 

problémákra és megjelent a tudományos vizsgálatok igénye. 

Ezeknek az igényeknek kívánt megfelelni a pszichotechnikai iskola. 

Megalapítója Hugo Münsterberg volt, egy Németországból 

Amerikába települt pszichológus. Lényegében őt tekinthetjük a 

munkapszichológia első valódi teoretikusának, könyvét (The 

psychology of industrial efficiency 1913, magyarul: Az ipari 

hatékonyság pszichológiája) pedig az első valódi ipari 

pszichológiai szakmunkának. Münsterberg jelentőségét nem egyszerűen abban kell 
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keresnünk, hogy szisztematikusan kifejtette az ipar és a pszichológia egymáshoz 

közelítésének elvi alapjait, valamint, hogy széles körű konkrét hozzájárulást is nyújtott a 

kutatásokhoz, hanem mindenekelőtt abban, hogy kidolgozta azt a tudományos 

koncepciót, amely pszichotechnika néven a munkapszichológia történetének első 

fázisában a kutatás és az alkalmazás uralkodó szemléletévé vált.  

A pszichotechnika merész célt tűzött ki maga elé: valamiféle technika kifejlesztését a 

pszichológiai ismeretek felhasználásával. A pszichotechnikusok lényegében azt a 

felfogást képviselték, hogy a pszichológiai ismeretek éppen úgy lehetnek egy sajátságos 

technika alapjai, mint azok, amelyeket a fizikából, vagy a kémiából nyerünk.  

Münsterberg kezdeményezése nagy hatást gyakorolt számos pszichológus 

munkásságára. Kiváló kutatók, mint Moede, Giese vagy Lippman, kifejlesztették a 

pszichotechnika gazdag, részletes inventárát. Kutatásaik három nagy kérdéskör köré 

szerveződtek: 

1. Amennyiben bizonyítható, hogy az egyének munkavégzése között lényeges 

eltérés van attól függően, hogy egy adott munkatevékenység elvégzésének 

követelményei mennyiben vannak összhangban az egyén tulajdonságjegyeivel - 

hogyan tudjuk feltárni ennek az összhangnak a jelenlétét, illetve hiányát? A 

kérdés az alkalmasság elbírálásának, a személyzet kiválasztásának 

problematikájába torkollik  

2. Mivel általában többféle mozgás eredményezheti ugyanazt a cselekvést, hogyan 

határozhatjuk meg azt a mozgást, amelyik az adott cselekvést legeredményesebb 

formájában (leggyorsabban, legkevesebb hibával, legbiztonságosabban stb.) 

valósítja meg? A kérdés a munka-tevékenység racionalizálására irányul. 

3. Bizonyítható-e, hogy a tárgyi környezet (pl. a zaj, megvilágítás stb.) és a 

munkavégzés élettani feltételeinek változásai befolyásolják a teljesítmény 

alakulását? Ha igen, milyen mértékben? Hogyan alakíthatók ezek a tényezők a 

megfelelő teljesítmény elérése érdekében? 

Kutatásaik során a pszichotechnikusok sok új vizsgálati módszert, tesztet dolgoztak ki a 

legkülönbözőbb készségek, képességek feltárása érdekében. Ezek közül sok - kisebb-

nagyobb változtatásokkal - a legtöbb pszichológiai laboratóriumban ma is használatos. 
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E. Mayo (1880-1949) 

Ezen túlmenően arra is gondot fordítottak, hogy kialakítsák az alkalmasság, a beválás 

kérdéseinek elméleti alapvetéseit is. 

Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy a pszichotechnikai iskola megszületésének és 

kivirágzásának kiemelkedő pozitív jelentősége volt. Bizonyította a pszichológiai 

ismeretek rendszeres alkalmazásának lehetőségét és fontosságát, kidolgozta az alapvető 

elemi eljárások legnagyobb részét. Mindamellett jelentős elméleti hiányosságokban is 

szenvedett. Az alkalmasság s-vizsgálatok hátterében egy meglehetősen túlegyszerűsített 

emberkép húzódott meg, amely nem vette - vagy legalábbis, nem kellőképpen vette 

tekintetbe a személyiség összetettségét, a munkavégzés érzelmi komponenseit, szociális 

és szemléleti determinánsait. A pszichotechnikai elméletalkotás atomisztikus, (tárgyát 

izoláltan közelíti meg), statikus (nem veszi figyelembe a fejlődés, a kölcsönhatások 

dinamizmusát), a pszichotechnikai gyakorlat pedig főként receptformáló jellegű. 

 

Az „emberi kapcsolatok” (human relations) irányzat 

 

A pszichotechnikai szemléletet és gyakorlatot kezdetektől több 

kritika érte és a 3o-as évek végétől kezdve egyértelműen 

túlhaladottá vált. Kétségtelenül azok a vizsgálatok mérték rá a 

legnagyobb csapást, amelyek az ipari termelés pszichikus 

problémáit a munkahelyi szervezet és a társadalom 

összefüggéseibe ágyazottan kezdték elemezni. Az ilyen típusú 

vizsgálatok között különös jelentőségű helyet foglal el az Elton 

MAYO által vezetett kutatássorozat, amelyet „Hawthorne-

vizsgálat” néven tart számon a pszichológia, valamint a szervezés- és 

társadalomtudományok története. A Mayo-féle kutatások legfontosabb megállapítása az 

volt, hogy a pszichotechnika evidenciái a valósághoz képest mértéktelenül 

leegyszerűsített mechanizmusok feltételezésén alapulnak. Az emberek munkahelyi 

viselkedésének determinánsai bonyolult összefüggésekben, társas struktúrákba 

ágyazottan működnek. Az egyéni képességek, a racionalizált munkafolyamatok, a 

kedvező tárgyi munkafeltételek, a jó kereseti lehetőségek egymagukban még korántsem 

szabályozzák a munkahelyi viselkedést, nem biztosítják a kívánt teljesítményszintek 
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elérését. A munkások viselkedésére minden addig feltételezettnél nagyobb hatással 

vannak a személyi, társadalmi kapcsolataik (mind az üzemen belül, mind az üzemen 

kívül), kulturális normatíváik, mindazok a tényezők, amelyek szemléletükkel, affektív 

viszonyulásaikkal kapcsolatosak. A Mayo-féle vizsgálatok egy újabb iskola, az „emberi 

kapcsolatok" (human relations) iskolájának alapjait rakták le.  

Láthatjuk, hogy tulajdonképpen Mayot és követőit is a technika megteremtésének 

gondolata foglalkoztatja. A pszichotechnikát ért kritika lényege nem a technikát, hanem 

szűkre szabottságát és egysíkúságát támadja. Az „emberi kapcsolatok" technikai 

készlete olyan területekkel gazdagodik, mint a kiscsoport-kutatás, a munkahelyi 

ösztönzés, a vállalattal szembeni attitűdök stb. Innen meríti új eszközeit és egyben 

kutatása új tárgyait. 

E vizsgálatok jelentőségét a korszerű munka- és szervezetpszichológia kialakításában 

nem tagadhatjuk, azonban szólnunk kell róla, hogy a „human relations” irányzatot 

számos bírálat érte és a bírálatok egy része vitathatatlanul megalapozott volt. Így többen 

rámutattak, hogy a human relations gyakorlata nem egy esetben tervszerű szociális 

manipulációval volt azonosítható. Herzberg például azt hangsúlyozta, hogy az emberi 

kapcsolatokkal folytatott operációk nem pótolhatják a munkamotivációnak azt a fajtáját, 

amely az egyén feladat- és felelősségvállalásából ered. Mindamellett kétségtelen, hogy 

az a gazdag, kísérleteken és rendszeres megfigyeléseken alapuló pszichológiai 

ismeretanyag, amelyet a human relations kutatóinak köszönhetünk, egyrészt 

megalapozó jelentőségű a korszerű munkapszichológiában, másrészt komolyan 

hozzájárult, hogy a tudományos kutatásban új utak nyíljanak meg és új koncepciók 

szülessenek. Ezenkívül közelebb hozta a pszichológiai, szociológiai gondolkodásmódot 

az ipari szakemberekhez.  

 

A műszaki pszichológia és a szervezetpszichológia kibontakozása 

 

A II. világháború hozta talán a legtöbbet a termelés, az ipar és a szervezetek 

problematikája felé orientálódó pszichológia fejlődésében. Ez a korszak eredményezte 

az alkalmassá-vizsgálatok igen gyors ütemű fejlődését, a vezetéslélektani kutatások 

nagymérvű kiteljesedését stb. Nem egészen hagyományok nélkül, de mai arculatában, 
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ebben az időszakban jelentkezik a műszaki pszichológia, amely a modern 

munkapszichológiának egyik bázisává fejlődött. Mindaz, amit a háború során a 

katonaságnál a harci repülőgépeken, hadihajókon és a hadüzemekben kikutattak 

volumenében és jelentőségében messze túlszárnyalta a békeidők tudományos 

produktumát és megteremtette a munkapszichológia napjainkra jellemző arculatát. 

A munkapszichológiai gyakorlat fejlődését a világháború után rendkívüli módon 

segítette elő - sőt sok tekintetben forradalmasította - az előrehaladás, amely néhány más 

tudományágban érvényesült. Mindenekelőtt a kibernetikára, az információelméletre, a 

bionikára és a rendszerelméletre gondolunk. Ezeknek a tudományoknak a felhasználása 

egyszerre jelentett szemléleti sorsfordulót a kutatásokban, és praktikus segítséget a 

kutatások végrehajtásában. Lehetővé vált a szervezetek bonyolult felépítésének minden 

eddiginél sokoldalúbb és szélesebb körű áttekintése, az ember és gép viszonyának 

kibernetikai rendszerszemléleti megközelítése, modellezési eljárások bevezetése stb. 

Többek között ennek is köszönhető, hogy a pszichológiai kutatások szoros kapcsolatba 

kerülhettek és kooperálni tudtak a műszaki és a társadalomtudományok hasonló irányú 

vizsgálataival. Létrejöhettek olyan integrált tudományterületek, mint az ember és a gép 

együttműködését vizsgáló ergonómia (pszichológia, fiziológia, kibernetika, műszaki 

tudományok stb.), a vezetés és a szervezetek kérdéseivel foglalkozó 

szervezetpszichológia stb. 

 

A munkapszichológia mint technika 

 

A pszichotechnikusok alapkoncepciója tehát - a már ismertetett fenntartásokkal - 

mindmáig érvényesnek tekinthető. Vajon mi indokolja egy ilyen technika 

kifejlesztésének szükségességét? Mire irányul ez a technika? 

Ha visszamegyünk az alapokig, akkor erre a kérdésre azt a választ kell adnunk, hogy ezt 

a technikát lényegében a fejlődés harmóniájának megteremtése teszi szükségessé és a 

harmónia megteremtésére irányul. 

Ez a harmónia koránt sincs meg, önmagától semmiképpen sem jön létre, igénye égető 

valóságos szükségletekből fakad. Ha megvizsgáljuk a műszaki tudományok fejlődését 



 15

az utóbbi két évszázadban, azt tapasztaljuk, hogy a feltárt ismeretanyag az idő 

függvényében exponenciális görbét, vagyis egy állandó, igen erős felgyorsulást mutat. 

Ha megvizsgáljuk ugyanakkor azoknak a tudományoknak a fejlődését, amelyek az 

emberrel, különösképpen az ember pszichikumával, képességeivel, viselkedésével, 

kultúrájával foglalkoznak, egyelőre inkább egyenes mentén haladónak találjuk őket. A 

tudományok e két típusának fejlettségi szintje között ma még elég nagy a különbség. Ha 

ez pusztán csak verseny kérdése volna, nem lenne baj. De a műszaki tudományok 

fejlettségi szintje meghatározza az emberi életteret, a környezetet, amelyhez 

alkalmazkodnunk kell. Ha az emberi alkalmazkodással foglalkozó tudományok 

lemaradnak, létrejön az a különös ellentmondás, hogy egy magasan mesterséges 

környezethez, mélyen természetes eszközökkel kell alkalmazkodnunk. Természetesen 

ez már ma is nehezen megoldható feladat, a jövőben pedig egyre nehezebbé válik. 

Ugyanakkor az alkalmazkodás „ösztönös” megszervezése nem sok reménnyel 

kecsegtet. 

Amikor az ősünkként tisztelt majomszerű lény lemászott a fáról és megkezdte 

pályafutását a szilárd talajon, évmilliókra volt szüksége, hogy az új környezeti 

feltételekből adódó feladatoknak teljes mértékben meg tudjon felelni. 

Leszármazottjának mindössze néhány hónapnyi időt adunk, hogy felkészüljön a 

holdbeli életvitelre, és egyetlen percig sem készítjük elő arra, hogy hat-hét kilométer 

magasságban repüljön a föld felett. 

Annál is inkább hangsúlyoznunk kell ezt, mert nem csupán arról van szó, hogy 

számolnunk kell a műszaki fejlődés nyomán keletkező emberi problémákkal, hanem 

fordítva, a műszaki fejlesztésnek is figyelemmel kell kísérnie bizonyos pszichológiai 

útmutatásokat. Műszáki lehetőségeink egyre inkább olyanok, hogy többé-kevésbé 

tetszésünk szerint határozhatjuk meg, hogy a közeljövő termelési folyamatában mit 

bízzunk a gépre és mit bízzunk az emberre. Erre a kérdésre azonban nem könnyű 

válaszolni, a műszaki ismeretek egymagukban semmiképpen sem elégségesek hozzá. A 

probléma sokkal nagyobb horderejű, mint első pillanatban látszik. Úgy is 

megfogalmazhatjuk, hogy míg a múltban a műszaki fejlesztés irányát a rendelkezésre 

álló lehetőségek többé-kevésbé egyértelműen megszabták, addig a jelenlegi bázis a 

műszaki haladás több különböző alternatíváját teszi lehetővé. Azaz, döntenünk kell 

arról, hogy milyen irányba fejlesszük tovább a műszaki civilizációt. A döntés 

természetesen sok mindentől függ. De azért semmiképpen se mondhatjuk túlzásnak 
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vagy elfogultságnak, ha azt állítjuk: a legfőbb szempont az, hogy az ember 

természetének melyik alternatíva felel meg legjobban. 

Számításba kell vennünk azt is, hogy a műszaki fejlődés súlyos tehertételeket és 

ártalmakat is hordoz magában. Ezekről mostanában sok szó esik. Ritkábban beszélnek 

azonban arról, hogy a negatívumok nagy része pszichikus síkon érezteti hatását. 

Kiküszöbölésük nagyon is kézenfekvővé teszi a pszichológiai technika szükségességét. 

A műszaki fejlődés nyújtotta lehetőségek kiterjesztették az egyéni cselekvés 

„hatósugarát". Az egyén cselekvésének hatásfoka egészen a legutóbbi néhány 

évszázadig az esetek többségében nem sokkal haladta túl a szervezet által nyújtott 

közvetlen biológiai lehetőségeket. A nyíl röptének hossza nagymértékben függött a 

harcos testi erejétől, az egymással beszélő felek maximális térbeli távolsága hangképző 

szerveik kapacitásától. Ma - amikor interkontinentális rakétákat indíthatunk útnak 

különösebb fáradtság nélkül és Budapestről átsuttoghatunk Rio de Janeiróba - ez a 

helyzet alapjaiban változott meg . Ezek a változások a termelés területén az 

automatizálás elterjedése következtében mind hatalmasabbak lesznek. Ez rendkívüli 

követelményeket támaszt a munkát végző, a döntést hozó emberekkel szemben. Ha egy 

bizonyos automatarendszer 1000 ember munkáját képes ellátni, akkor kezelőjének 

egyetlen hibája annyit tesz, mintha régebben 1000 munkás egy időben hibázott volna. 

Egy számítógép nem hibázik annyiszor, mint egy ember, de egy ember nem tud akkora 

hibákat elkövetni, mint egy számítógép. 

Vagy például: a műszaki fejlődés gyorsabb, mint ismereteink bővülése. Az iskolai 

oktatás tempója nem tudja nyomon követni ezt a fejlődést. A technológiák egyre 

gyorsabban változnak. Egyre kevesebb időnk van a dolgozók átképzésére. 

Tudatlanságunk következtében egyre több lehetőséget hagyunk kihasználatlanul stb. A 

hagyományos tanítási, tanulási módszerek nem képesek lépést tartani a világ 

változásaival. Nyilvánvaló, hogy különleges hatékonyságú oktatási technikákat kell 

kidolgoznunk, ha nem akarjuk, hogy a fejlődés kicsússzon a kezeink közül. 

 

Szervezeti formák fejlődése és a pszichológia 
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Nem csupán a műszaki feltételek fejlődési tempójának állandó felgyorsulása okoz 

alkalmazkodási nehézségeket. Hasonló nehézségek keletkeznek a munkahelyi 

szervezetek mindinkább felgyorsuló mutációiban is. A szervezetek rendkívül gyorsan 

növekednek, specializálódnak, illetve differenciálódnak, mind heterogénabb csoportokat 

foglalnak magukba stb. Az új és új helyzetekből nem csupán az alkalmazkodás 

intellektuális problémái származnak, hanem a helyzetből fakadó súlyos emocionális 

terhelések is. 

A munkahelyi szervezetek komplexitása folytonosan és rohamosan nő. Mindinkább 

beláthatatlanokká válnak, illetve mind több lehetőséget nyújtanak téves ítéletek 

kialakítására. Csökken a döntések megbízhatóságának valószínűsége, mind jelentősebbé 

- és nehezebbé - válik a kooperáció, a vezetői döntések mind távolabbi és mind 

nehezebben korrigálható konzekvenciákkal járnak. Új technikákra van tehát megint 

csak szükség, amelyek növelik a szervezet emberi tényezőjéről nyert információk 

biztonságát, fokozzák a szervezet tagjai jövőbeni viselkedésének prognosztizálási 

lehetőségeit, útmutatással szolgálnak a hatékonyabb kooperáció kialakítására 

vonatkozóan stb. Ilyen technikák kialakítása szakszerű, pszichológiai ismeretek 

feltételezése nélkül elképzelhetetlen. 

Az automatizálás és a számítógépes irányítás korában minden eddiginél 

összehasonlíthatatlanul nagyobb szükség van a szervezet és a műszaki bázis 

funkcionálási módjának teljes konszonanciájára. A konzervatív üzemszervezési 

gyakorlat ezt úgy próbálja elérni, hogy növeli a szervezet centralitását, részletekbe 

menően és igen szigorúan meghatározza a szervezet egyes pontjainak működési 

szabályait. Ma már tényként állapítható meg, hogy ez az elképzelés kudarcra van ítélve 

- éppen a pszichikus tényezőkre visszavezethető okok következtében. A harmonikus 

szervezetek kialakítása tehát szintén nem nélkülözheti a pszichológiai vonatkozású 

technikák alkalmazását. 

Más irányból jövő - de el nem hanyagolható - kérdésfelvetés: mi lesz az egyénnel a 

modern munkahelyi szervezetben? Ha ismerjük az üzemi neurózisok problematikáját, 

azt a jelenség együttest, amelyet „szervezetek elidegenedésének" szoktak nevezni, akkor 

erre a kérdésre csak úgy adhatunk optimista választ, ha feltételezzük, hogy a 

munkahelyi szervezetek jövőbeni politikájában és mindennapos gyakorlatában központi 
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szerepet foglal majd el egy megfelelően fejlett pszichológia ismeretanyagának és 

szemléletmódjának szem előtt tartása. 

A közeljövő néhány példaként felidézett gondja mögött egy olyan kiterjedt és bonyolult 

problémaháttér fedezhető fel, amelyik a maga teljes egészében érezteti, és mindinkább 

éreztetni fogja jelenlétét a modern szervezetek vezetésében. Egyszerűen, nehéz 

megérteni, hogyan vethető fel: a szervezeteknek milyen gyakorlati haszna származik az 

ilyen irányú kutatásokból, illetve az ilyen technikák alkalmazásából? Sokkal inkább azt 

kellene kérdezni: hogyan képzelhető el a jövőben hatékony és gazdaságos 

vállalatvezetés, ha például nem rendelkezünk bőséges és megbízható információkkal az 

emberi tényezővel kapcsolatos kérdésekről (beleértve a különböző intézkedések 

nyomában kialakuló helyzetek megbízható előrejelzését)? Vagy nem rendelkezünk 

minden eddiginél sokszorosan hatékonyabb képzési, oktatási eljárásokkal, az optimális 

tervezéshez és a szervezeti struktúra kialakításához szükséges pszichológiai elvekkel, 

hatékony ösztönzési eljárásokkal? - hogy csak néhányat említsünk a fontosabbak közül. 

 

A munka- és szervezetpszichológia alapkérdései 

 

A munka- és szervezetpszichológia érdeklődési irányainak kijelölése előtt tisztáznunk 

kell a szervezet pszichológiai fogalmát. 

 

Mi a szervezet, mit értünk alatta? Milyen problémákat rejt, ezek közül főként melyek 

érdeklik a pszichológust? 

 

 Szervezetek definíciói és funkciói 

Életünk jórészét valamennyien különféle szervezetekben - iskolákban, klubokban, 

vállalatnál, hivatalban, kórházban, politikai párt és egyház kötelékében - töltjük. 

Mégsem könnyű pontosan meghatározni, hogy mi a szervezet. Kiindulásként utalnunk 

kell szociológusok és politológusok néhány - jól ismert - definíciós javaslatára.  

 

A szinergia 
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Közismert, hogy a szervezet alapeszméje abból a tényből fakad, hogy az egyén 

önmagában képtelen valamennyi igényét, kívánságát teljesíteni. Saját szükségleteinek 

kielégítése érdekében - elégtelen képességei, ereje, ideje vagy éppen kitartása miatt - rá 

van utalva mások segítségére. Ha több ember koordinálja erőfeszítéseit, akkor úgy 

találják majd, hogy együtt többet tehetnek, mint önmagában bármelyikük. 

 

A koordináció 

A szervezetfogalom megalapozásában tehát lényeges gondolat az erőfeszítések 

összehangolása a kölcsönös segítségnyújtás céljából. Ahhoz azonban, hogy ez a 

koordinált tevékenység hasznos legyen jól definiált célokra, a kitűzött célokat illetően 

megállapodásra van szükség. 

 

A szervezetkoncepció másik fontos alapeszméje tehát a koordinált tevékenység útján 

megvalósított közös célok és tervek. 

 

A szervezeti struktúrák kialakítása 

 

Amint azt valamennyien jól tudjuk, a szervezeteken belül kisebb alegységek léteznek. 

Ezekbe az alegységekbe kisebb embercsoportok tartoznak, amelyek bizonyos 

értelemben szintén szervezetek: termelési és értékesítési osztályok, a vállalaton belüli 

érdekcsoportok. 

Egyes elméletek szerint ez a differenciálódás a munkamegosztás alapeszméjéből 

következik. A koordináció és a kölcsönösen elfogadott célok racionális 

megvalósításának fogalma mellett ez a gondolat azt jelenti, hogy a célok úgy érhetők el 

a legkedvezőbben, ha a különböző emberek különféle teendőket végeznek. Az 

elvégzendő feladatokat a más-más funkciók között felosztva, sikerült az emberi 

társulásoknak céljaik optimális elérését biztosítaniuk. Előnyös, ha ez a munkamegosztás 

veleszületett tehetségre vagy ügyességre épül, de ez nem szükségszerű, mivel az 

emberek sokféle teendőre oktathatók. 

 

A munkamegosztás és a koordináció köréhez szorosan kapcsolódik a tekintélyi 

hierarchia szükségessége. Nyilvánvaló, hogy sok különböző egyén és szervezet 

koordinációja nem lehetséges a különféle egységek szabályozása, irányítása, 
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korlátozása, egyszóval a vezetés valamilyen eszköze nélkül. A koordináció alapelve azt 

jelenti, hogy minden egyes szervezeti egységet alárendelnek valamely tekintélynek a 

közös feladat végrehajtása érdekében. Ha minden egység a saját érdekei szerint 

tevékenykedne, és figyelmen kívül hagyná a többiek munkáját, akkor a koordináció - 

meghatározásunk alapján -összeomlana. A tekintélyi elv azonban nem jelenti azt, hogy 

az autoritás gyakorlásának 

Feltétlenül kívülről kell történnie. A koordináció biztosítható önkéntes fegyelmezett 

tevékenységgel, mint ahogy például két gyermek egy mérleghintát működtet. A 

koordinációt biztosító autoritás jellege így a teljes önirányítástól a teljes autokráciáig 

terjedhet, hozzátéve, hogy az autoritás valamilyen formája a szervezetfogalom 

lényegbevágó eleme. 

 

Amint azt mindennapos tapasztalatainkból tudjuk, a legtöbb szervezetnél, amellyel 

kapcsolatba kerülünk, a hatalmat rendszerint rangra, hivatali beosztásra épülő komplex 

hierarchia testesíti meg. Minden egyes beosztáshoz egy felelősségi kört kell 

hozzárendelni 

(amely a munkamegosztásból adódik), és elvileg az autoritásnak kell biztosítani azt, 

hogy a reá kirótt feladat megvalósuljon. Így a koordináció egy sajátos „ki-miért-felelős” 

terv meghatározása útján valósul meg. A tervet többnyire, de nem szükségszerűen, a 

legfőbb tekintélyi szerv készíti a munka legelőnyösebb beosztásának és koordinálásának 

ésszerű kritériumai alapján, a kívánt cél szem előtt tartásával. 

 

A fentieket figyelembe véve, a szervezetek definíciója az alábbiak szerint fogalmazható 

meg: 

A szervezet több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös, 

kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a munkamegosztás és a tevékenységi 

körök megosztása, a tekintély és a felelősség hierarchiája alapján. 

 

A definíció fontos kitétele, amelyről eddig nem esett szó, hogy a koordináció tárgya a 

tevékenység és nem az emberek. Egy adott személynek csupán bizonyos tevékenysége 

lényeges egy meghatározott cél elérésére. Ugyanaz a személy tartozhat több különböző 

szervezethez, mivel ezek mindegyikében csak bizonyos tevékenységére van szükség. A 

szervezet részéről tehát elegendő pontosan körülírni a cél érdekében elvárt 

tevékenységet vagy szerepet. Hogy pontosan melyik személy játssza a szerepet, az 
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teljesen közömbös a szervezet fogalma szempontjából, noha nyilván nem közömbös 

kérdés a szervezet tényleges működése szempontjából. 

 

Mivel a szervezetet alapjában véve szerepminták és azok koordinálására szolgáló tervek 

alkotják, léte az egyes személyektől független, fennmaradhat tagságának 100 százalékos 

cseréje esetén is. Elvileg a szervezet csak akkor változik, ha tekintélyi csúcsszervei 

megváltoztatják a tervet vagy újradefiniálják a szerepeket. 

 

A szervezet típusai 

 

A szervezetet, ahogyan azt az előzőekben meghatároztuk, a szociológusok formális 

szervezetnek nevezik azért, hogy megkülönböztessék két másik típusától, a társadalmi 

szervezettől és az informális szervezettől.  

 

A társadalmi szervezetek olyan koordinációs minták, amelyek spontán módon 

burkoltan, az emberi interakciók körén kívül, anélkül keletkeznek, hogy beletartoznának 

valamilyen kinyilvánított, közös célokért létesített koordinációba. Barátok egy csoportja 

nagymértékben koordinálhatja tevékenységét és lehet nem kinyilvánított céljuk, például 

jól szórakozni, anélkül, hogy formális szervezetet alkotnának. Ha úgy határoznának, 

hogy kinyilvánítják céljaikat és formálisan egyetértenek a koordináció bizonyos mintáit 

illetően azért, hogy biztosítsák jó szórakozásukat, továbbá elfogadnának bizonyos 

hierarchiát a megfelelő koordináció biztosítására, akkor formális szervezetté válnának. 

A társadalomban számos mintát találunk társadalmi szervezetekre, ilyen például a 

család. Ezeket meg kell különböztetnünk a formális szervezetektől (üzleti 

vállalkozások, iskolák, kórházak, egyházak, egyesülések, börtönök stb.). 

 

Az informális szervezet megnevezés azokra a koordinációs sajátságokra utal, amelyek a 

formális szervezet tagjai körében keletkeznek, de a szervezeti rend nem kívánja meg 

ezeket a kapcsolatokat. A szervezeti terv csak bizonyos tevékenységet illető 

koordinációt követel meg. Több okból azonban a közreműködő személyek ritkán tudják 

tevékenységüket az előírt szerepekre korlátozni. Futószalagon dolgozó két munkásról 

feltételezzük, hogy kiadott feladataikat ellátják majd, jóllehet emellett beszélgetni 

kívánnak egymással, együtt ebédelnek, esetleg panaszkodnak egymásnak a munkára, a 
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főnökre, ily módon létesítenek kapcsolatokat a formálisan megkívánt szerepen 

túlmenően. Minden formális szervezetnél van tendencia ilyen kapcsolatokra.  

 

 

A munka- és szervezetpszichológia alapfeladatai 

Amennyiben elfogadjuk a szervezet előzőekben idézett meghatározását, 

körvonalazódnak azok a pszichológiai problémák, amelyek megoldására a munka- és 

szervezetpszichológiának kell vállalkoznia. Ezeket nevezzük a munka- és 

szervezetpszichológia alapkérdéseinek. Ezek a következők: 

 

• munkaerő-gazdálkodás (toborzás. kiválasztás, oktatás) 

• a munkaerőforrás hasznosítása (pszichológiai szerződés) 

• a szervezet részei közötti integráció (szervezetfejlesztés) 

 

Nyilván ezeken kívül is léteznek olyan szervezeti jelenségek, amelyeknek szintén 

vannak pszichológiai vonatkozásai (pl. szervezeti kultúra, munkahelyi légkör stb.). Ám 

ezek közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak az alább részletesebben ismertetendő 

alapkérdések valamelyikéhez. 

 

 

Toborzás, kiválasztás, oktatás és munkaerő-gazdálkodás 

 

A szervezetek az emberi tevékenység tervezésén alapulnak, de működésüket csak akkor 

kezdhetik el, ha a speciális szerepek betöltéséhez, a teendők ellátásához szükséges 

személyekkel rendelkeznek. Az első és talán egyik legsúlyosabb pszichológiai kérdése 

egy szervezetnek: a munkavállalók toborzása, kiválasztása, oktatása és beosztása a 

szerepek leghatékonyabb betöltésére. 

 

A fő kérdés részekre bontható. 

 

Először: a toborzás, a kiválasztás, az oktatás, a munka megtervezése a legkedvezőbb 

munkateljesítmény biztosítása nem jelenti automatikusan azt, hogy az egyéni igények 

(amelyeket a dolgozók a szervezethez magukkal hoztak és teljesítésüket a szervezeti 
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tagsággal összefüggésben várják), valóban a várakozásnak megfelelően teljesülnek. 

Ilyenformán a munka- és szervezetpszichológia egyik legsúlyosabb dilemmája abból 

adódik, hogy a szervezet hatékonyságát biztosító gyakorlati munka esetleg 

kielégítetlenül hagy valamilyen egyéni igényt. Ily módon az egyén elidegenültté, 

bizonytalanná, keserűvé válhat, ha a szervezet elmulasztja a biztonságára, az 

önbecsülésére irányuló minimális igényeinek teljesítését. 

 

Milyen szervezeti politika vagy társadalmi gyakorlat szolgálja az emberi igények és a 

szervezeti követelmények összhangjának lehetőségét? Ha az igények és követelmények 

alapvetően összeegyeztethetetlenek, akkor a pszichológusnak keresni kell, hogy milyen 

más szervezetek létezhetnek vagy létesülhetnek a jövőben az egyén-szervezet teremtette 

konfliktus feloldására. 

 

Másodszor: a munkaerő elosztása és tényleges hasznosítása alapjában két különböző 

stratégia szerint folytatható, s e stratégiák eltérő megfontolásra épülnek. Az egyik, 

amely lényegében a személyzeti pszichológiával azonosítható, a hangsúlyt az egyén 

kiválasztására és munkaköri betanítására helyezi. Ez a szemlélet a munkát tekinti az 

állandó, míg a kiválasztható, tanítható egyént a változó tényezőnek. A teljes 

munkaerőforrásokból megkísérlik kiválasztani azokat a személyeket, akik már készek a 

szervezeti kívánalmak teljesítésére, vagy akiket a legkevésbé kell képezni az 

alkalmassághoz. 

A másik megközelítés, amelyet mérnöki pszichológia néven azonosíthatunk, a munka és 

a fizikai környezet áttervezésével az egyén képességeihez igazítja a munkafeltételeket. 

Itt a személy az állandó, a munka pedig a változó. Ideális esetben a munkát úgy 

tervezik, hogy ellátására bárki alkalmas legyen. Mindkét felfogás alkalmazható és 

alkalmazták azokat a múltban is. 

 

A munkából kiinduló alkalmasság-kiválasztás szemlélet, illetve a munka áttervezésére 

épülő mérnöki pszichológiai szemlélet között úgy kell egyensúlyt teremteni, hogy az 

lehetőleg növelje a szervezet rendelkezésére álló emberi képességeket. 

 

 

A munkaerőforrás hasznosítása - autoritás, befolyás és a pszichológiai szerződés 
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A toborzást és a munkaerő-gazdálkodást elsőrendű kérdésnek tekintettük. Ám 

ugyanilyen fontos problémája a szervezetnek emberei motiválása a magas szintű 

munkateljesítés érdekében. A hagyományoknak megfelelően a feladat megoldását a 

munkások motivációinak és igényeinek katalogizálásával kezdték, majd ezeket a 

szervezet által biztosított ösztönzőkhöz, jutalmakhoz viszonyították. A tanulmányok 

végeredményben tisztázták, hogy a kérdéskör összetett, és mint valamiféle 

„pszichológiai szerződés” jobban megérthetők. 

 

A pszichológiai szerződés fogalom arra utal, hogy egyénnek és szervezetnek egyaránt 

kölcsönös elvárásai vannak egymással szemben. Az elvárások nemcsak az elvégzendő 

munkával és az érte fizetendő bérrel kapcsolatosak, ide érthető a szervezet-egyén 

viszonylatban a jogok, kiváltságok, kötelezettségek teljes rendszere. Az egyén 

elvárhatja például, hogy bizonyos számú szolgálati év után ne tegyék ki, a vállalat 

részéről elvárás lehet, hogy a munkás ne rontsa a vállalat hírnevét, közbecsülését, vagy 

ne áruljon el vállalati titkokat a konkurensnek. Ezeket nem szokás írásos 

megállapodásba foglalni, e nélkül is hathatósan befolyásolják a munkavállaló-szervezet 

kapcsolat magatartásformáit. 

 

A szervezet részéről a pszichológiai szerződésbe az autoritás fogalmát is beleértik. 

Eszerint az elhatározás a szervezethez való csatlakozásra egyben kötelezettséget jelent a 

szervezet tekintélyi rendszerének elismeréséhez is. Amint az előbb már utaltunk rá, a 

szervezetek különféle funkcióikat valamilyen tekintélyi hierarchia útján koordinálják 

(ld. 6.1.5. alfejezet). Bizonyos definiált hatáskörön belül az egyénnek mások utasításait 

készségesen végre kell hajtani, vagy valamely írott utasítás, szabály szerint kell 

ténykednie (saját elgondolásait akár meggyőződése ellenére is korlátozva). Az autoritás 

nem azonos a nyers erővel. Az utóbbi azt jelentené, hogy pusztán a fizetség és az 

erőszak alkalmazásával (akarata ellenére is) kényszeríthető valaki cselekvésre. Az 

autoritás fogalmába ezzel szemben beletartozik az alárendelt hajlandósága az 

engedelmességre, mert egyetért azzal, vagyis elismeri a tekintéllyel felruházott személy 

vagy a törvény jogát az utasításra. 

 

Ahhoz, hogy ez az egyetértés hathatós legyen egy csoportnál vagy szervezetnél, az 

autoritás jogosságát illetően közmegegyezésen kell alapulnia. Vagyis egy szabály csak 

akkor nyeri el egyetértésünket, ha azt törvényesnek tartjuk, ha joggal kormányoz. Egy 
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szervezet csak akkor ruházhatja fel jelentős tekintéllyel pl. a művezetőjét, ha a 

munkások elismerik azt a rendszert, amelynek révén valaki művezetővé válhat. A 

rendszerrel való egyetértés teszi lehetővé a munkás számára, hogy elviseljen egy esetleg 

rossz művezetőt, elfogadja annak utasításait. 

 

A munkás részéről a pszichológia szerződés annak felismerésével jön létre, hogy képes 

kellően befolyásolni a szervezetet vagy saját pillanatnyi helyzetét és ezzel biztosítani 

tudja, hogy ne használják ki. Az a véleménye, hogy képes helyzetének befolyásolására, 

részben a tekintélyi rendszerrel való egyetértés eredménye: elfogadja a rendszert, amely 

az embereket tekintélyi pozícióba emeli. Másrészt úgy érzi, képes az autoritás közvetlen 

befolyásolására, képes saját helyzetét a szervezetben megváltoztatni. A befolyásolás 

módja - amely a munkás részéről lehet egyedi akció vagy felléphet mint szakszervezeti 

tag - kevésbé lényeges, mint mély meggyőződése, hogy van ereje a közbelépésre, ha a 

pszichológiai egyezséget véleménye szerint nem tartják be. A szervezet tehát az 

egyezséggel kapcsolatos szempontjait tekintélyi apparátusa útján, a munkavállaló pedig 

alulról jövő befolyásként érvényesíti. 

 

Az autoritás és befolyás modellje, amely egy adott helyzetre jellemző, részben a 

tekintélyi rendszerrel való egyetértés alapjától függ. Társadalomtól és szervezettől 

függően változhat az alap, amelyből kiindulva az autoritás jogosságát elfogadjuk. 

Először a szociológus Max Weber mutatta ki, hogy a legitimitás három fő támasza: 

 

• a hagyomány  

• a racionális-jogi elvek 

• és a karizma 

 

A hagyomány, mint a törvényesség alapja azt jelenti, hogy az alárendelt tekintélyt 

tulajdonít a vezetőnek abban a meggyőződésében, hogy annak pozíciója mindenkor 

elfogadásra talált. Legtisztább példája ennek a monarchia, amely végső soron az 

uralkodó család isteni eredetébe és jogaiba, valamint a legidősebb fiúgyermek 

trónöröklési jogába vetett hiten alapul. A hatalom alacsonyabb szintjei annyiban 

elfogadottak, amennyiben a király hatalmat ruházott át ezekre. Ami az egész rendszert 

„jogossá” teszi: a monarchia eszméjét átszövő hit és hagyományok összessége. Saját 

társadalmunkban ennek szervezeti hasonmása az volna, ha elfogadnánk a tulajdonos 
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fiának vezérigazgatói hatalmi pozícióját annak ellenére, hogy vezetői képességei a 

munkások véleménye szerint kérdésesek. Noha társadalmunkban ritkán találkozunk 

ilyen jellegű hatalmi rendszerrel, ez még ma is elfogadott a kevésbé fejlett országok 

politikai és üzleti intézményeiben. 

 

 

Max WEBER (1864-1920) 

 

A racionális-jogi elvek, mint az autoritás alapeszméi mindinkább uralkodóvá válnak 

társadalmunkban. Ezekre épül a demokrácia gondolata, de alapját képezik az 

előzőekben vázolt formális szervezeteknek is. Az elképzelés szerint legális autoritás 

vagy hatalom ésszerű alapon adható valakinek formális törvényekben, szerződésekben 

és informális szabályokban előírt feltételekben. Az ésszerű alap azt jelenti, hogy a 

tekintélyi pozícióval felruházandó személynek bizonyítania kell képességeit és 

törekvéseit a pozíció követelményeinek betöltésére. 

 

A politikai szférában ezek az elvek a tisztségviselők választási rendszerében jutnak 

kifejezésre. Ez lényegében a jelöltek képességeinek, motivációinak és előző 

tevékenységeinek ésszerű mérlegelését jelenti. A szervezetek szférájában ugyanezen 

elvek az érdemekre - vagyis a tehetségre és az elért eredményekre - alapozott 

előléptetésben mutatkoznak meg, továbbá abban az elgondolásban, hogy az autoritás 

végeredményben abból származik, hogy a személy képes valamit jobban elvégezni, 

mint beosztottjai (egyszóval hozzáértéséből). Amiben a főnök szakértő, az lehet teljesen 

eltérő attól, amiben alárendeltjei szakértők, egy kutató laboratórium igazgatójának 

például tíz vegyész beosztottja lehet. A vegyészek azon az alapon fogadhatják el 

főnökük tekintélyi pozícióját, hogy az jobb menedzser, mint a vegyészek bármelyike 

lenne az õ helyében, továbbá az igazgató törvényes úton jutott főnöki beosztásába. 
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A karizma is az autoritás alapeszméje, amikor is az erős, személyi varázzsal 

(kisugárzással) rendelkező egyéniség képes követőit magával ragadnia. Politikai és 

vallási mozgalmak gyakran fejlődnek egy-egy karizmatikus vezéregyéniség mellett. 

Ilyenekre van példa a szervezetek életében is. Így néha olyan vezetőket is követnek, 

akiknek esetleg a szaktudása hiányos, és pozíciójához sem racionális-jogi úton jutott. 

 

Ezt a fejtegetést a hatalomról és annak alapjairól azért iktattuk közbe, hogy 

hangsúlyozzuk: a szervezet képtelen a működésére, ha tagjai részéről nincs egyetértés a 

működő tekintélyi rendszerrel. Ez az egyetértés a szervezet és egyén közötti 

pszichológiai szerződés fenntartásán áll vagy bukik. Ha a szervezet elmulasztja a 

munkavállaló várakozásainak teljesítését és ugyanakkor nem képes mint tagot tartósan 

megkötni, akkor az előbb-utóbb távozik. Célszerű tehát a motiváció és a szervezeti 

ösztönzők vagy jutalmak kérdését egy komplex alkunak tekinteni a szervezet és a tag 

között, ideértve a belépést, munkaintenzitást, a kreativitást, a lojalitást és elkötelezettség 

érzését, a gondoskodással kapcsolatos várakozást, az azonosulást valamely szervezeti 

szerepkörrel stb. 

 

Összefoglalva: a második munka- és szervezetpszichológiai alapkérdés a szervezet és 

tagjai közötti pszichológia szerződés természetéből és annak hatásából adódik. Az ebből 

származó vitatott kérdések: az autoritás jellege, a rendszer befolyásolásának lehetőségei, 

a munkavállalók és vezetők motivációs és várakozási modelljei, a vezetés részéről 

kialakítandó ösztönző rendszer, a vezetési formák, amelyek egyrészt lojalitást, 

elkötelezettséget, másrészt elidegenedést, visszatetszést válthatnak ki.  

 

 

A szervezet részei közötti integráció 

 

Amint már az előzőekben rámutattunk, a munkamegosztás lényeges aspektusa a 

szervezetnek. Munkamegosztást eredményez, ha adott cél érdekében a különféle anyagi 

eszközöket, utakat specializálják. Az eszközök mindegyike egy-egy feladattal megbízott 

csoport céljává válik. Ez az alszervezet azután újabb eszközökre támaszt igényt, 

amelyek további alszervezeteknél válnak céllá. Nézzünk meg egy - a hadsereggel 
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kapcsolatos - példát. Háború esetén a legfelsőbb hatalmi szerv a győzelem érdekében 

(végső cél) bizonyos mennyiségű tűzerőt, ellátást, szállítást követel meg a végső cél 

magvalósításához. Az eszközök a hadműveleti tevékenység során egy alszervezet céljait 

szolgálják, amely egyben felelős is a célok megvalósulásáért. Így a gyalogság és a 

tüzérség céljának tekinti, hogy bizonyos nagyságú tűzerőt produkáljon. A szállító 

egység feladata hogy járművekről és utak építéséről gondoskodjon. A hadtápszolgálat 

lőszert, élelmet biztosít, és egyéb szükségleteket elégít ki. Bármely egység határozhat 

úgy, hogy a kedvezőbb feladatteljesítés érdekében tovább bontja feladatát és további 

eszközök alkalmazását jelöli meg a teljesítés feltételeként. 

 

A teljes szervezet ilyenformán cél-eszköz láncokból felépített rendszernek tekinthető, 

amelyben a magasabb szintű szervezeti részleg eszközei az alacsonyabb szintű részleg 

céljaivá lesznek. A szervezet fő terve gyakran csak az alkalmazandó eszközök első 

szintjét specifikálja, ezzel bizonyos mozgásszabadságot ad a következő, alsóbb 

szintnek, hogy a végcél őt illető részének optimális megvalósítása érdekében saját 

alárendelt szervezetet fejleszthessen ki. Ez a helyzet magában hordozza annak 

lehetőségét - valójában a valószínűségét - , hogy a szervezet különböző részei 

tevékenységük során nem tudnak egyezségre jutni, keresztezik egymás ügykörét, vagy 

versengeni kezdenek valamely szűkös tartalék (pl. a „jó” munkavállalók vagy a 

„költségelőirányzat”) kérdésében. Példánkban a hadtápnak az az elhatározása, hogy 

saját teherautóikat használják lőszerszállításra, mert speciális kocsikra van szükségük, 

konfliktust idézhet elő a szállítószolgálatnak azzal az elgondolásával, hogy minden 

szállítóeszközről maga gondoskodik. Vagy rosszabb esetben, a szállítók által épített 

utakon esetleg nem tudnak közlekedni a más egységek készítette speciális járművek. 

Ezek a példák a hatásköri átfedés vagy az ellentmondásos működés esteit mutatják. A 

szűkösen rendelkezésre álló tartalékokért folytatott versengést példázná, ha a 

szállítóegység ragaszkodna legjobb mérnökeihez annak ellenére, hogy más egységeknek 

szükségük van ezek különleges szaktudására. Minél nagyobb a szervezet és a 

teljesítendő feladat, annál több lehetőség adódik integrációs hiányosságokra. Ebből 

következik, hogy a szervezetek egyik égető kérdése a különféle részek közötti 

integráció az összhatékonyság biztosítására. 

 

De miért pszichológiai kérdés ez? Miért kell ezt a szervezetpszichológia - és nem a 

szervezéstudomány - keretei között szemlélni? Miért ne biztosíthatnánk az integrációt 
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egyszerűen egy gondosabban kimunkált általános szervezeti tervvel, amely a funkciók 

elosztását úgy végzi, hogy kiküszöböli az átfedést és a káros versengést? 

 

E kérdésekre adott válaszok mind az informális szervezet fogalomkörébe tartoznak. Bár 

mint rámutattunk, a szervezeti szerepkörök az egyes személyek részéről csak korlátozott 

ténykedést kívánnak - az egyént egészében kell számításba venni. Az egyén magával 

hozza munkahelyére magatartásformáit, hajlamait, véleményét; ezeket nem lehet előre 

látni, a szervezet tervében egyértelműen figyelembe venni. Munkája során 

kapcsolatokat épít ki munkatársaival, informális egyezségek, koordinációs formák 

létesülnek a szervezet által formálisan körülírtakon túlmenően. Előfordul, hogy ilyen 

informális folyamatok éppen a formális folyamatok és szabályok hiányosságaival 

szemben alakulnak ki, kiegészítve azt. 

 

A hajlamok, a magatartásformák és az informális folyamatok sokaságában az egyén 

növekvő lojalitása tükröződik az alegység iránt, amelyhez tartozik. Amint azonosítja 

magát ezzel a szervezetrésszel, önbecsülése kezd annak teljesítményéhez kötődni és 

egyre nehezebb lesz számára más egységek vagy az egész szervezet problémáit 

megérteni, azokkal együtt érezni. Mindinkább saját egységéért dolgozik majd, és 

közönyössé vagy éppen ellenségessé válhat a többivel szemben. A formális szervezet a 

csoportok közötti versengés jutalmazásával, a csapat- szellem ösztönzésével gyakran 

bátorítja is az ilyen fejleményeket. Az integráció hiányát tükröző csoportközi zavarok 

nagy része - pszichológiai tényezők termékeként - a leírt módon alakul ki. Ezek a 

tényezők a szervezeten belüli informális szabályok kiépülését segítik, s befolyásolják, 

megmásítják a formálisakat. Kedvezőbb integráció érdekében egyrészt a formális 

szervezet racionális áttervezése jöhet számításba, másrészt pszichológiai ráhatással kell 

javítani a szervezet alcsoportjai közötti kommunikációt és kölcsönös megértést a 

szervezeti célkitűzések hatékonyabb megvalósítására. (Ezt biztosíthatja pl. a 

szervezetfejlesztés). 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Melyek voltak a pszichotechnika főbb vizsgálati területei? 

2. Milyen új megközelítést ajánlott az „emberi kapcsolatok” irányzat a szervezeti 

magatartás megértéséhez? 
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3. Milyen stratégiák alapján valósítható meg a munkaerő toborzása? 

4. Mi a pszichológiai szerződés lényege? 

5. Melyek az autoritás legitimitásának forrásai? 
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II. A vezetés elméletei 

 

A racionális-gazdasági emberképen alapuló vezetési stratégia 

 

Az előfeltevések jellege, amelyeket a vezető támaszt alkalmazottai természetével 

kapcsolatban, egyben meghatározza vezetési stratégiáját és a szervezet, valamint a 

munkavállaló közötti pszichológiai szerződés koncepcióját.  

A racionális-gazdasági emberképen alapuló vezetői előfeltevés lényege: a szervezet 

gazdasági jutalmazással megvásárolja a munkavállaló szolgálatait és engedelmességét. 

Ugyanakkor a szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy tekintélyi és ellenőrzési 

rendszere segítségével megvédi magát és a munkavállalót az emberi természetből adódó 

irracionális sajátságokkal szemben. A tekintély lényegében kijelölt hivatalokon és 

pozíciókon alapul, és a munkavállalótól elvárják az engedelmességet bármely tekintélyi 

pozícióban levő személlyel szemben, tekintet nélkül annak szaktudására vagy 

személyiségére. 

 

Az elsődleges hangsúly a hatékony feladatteljesítésen van. A vezetés felelőssége az 

alkalmazottak moráljáért, érzelmeiért másodlagos. Az ebből kibontakozó vezetési 

tevékenység négy fő funkcióban ragadható meg: 1. tervezés, 2. szervezés, 3. motiválás, 

4. ellenőrzés. 

 

Ha alacsony a termelékenység vagy alacsony a morál, akkor a megoldást vagy a 

munkahelyek és a szervezeti kapcsolatok újratervezésében kell keresni, vagy meg kell 

változtatni az ösztönzési, illetve ellenőrzési rendszert, hogy megfelelő motiváltságot és 

termelési szintet biztosítsanak. Vagyis az ilyen alapelvek szerint működő szervezet 

összhatékonyságának javítása érdekében elsősorban magával a szervezettel törődik (Ki 

kinek ad jelentést, ki milyen feladatkört lát el, megfelelően tervezettek-e a munkakörök 

stb.). Másodszor, felül fogja vizsgálni ösztönzési módszereit (azt a rendszert, amellyel 

megkísérli a teljesítményeket motiválni és jutalmazni). Ha a termelékenység alacsony, a 

vállalat megpróbálkozhat valamilyen egyéni prémiumrendszerrel, amely a 

kiemelkedően teljesítőket jutalmazza, vagy ösztönzi a versenyt a munkások között, 

jutalmazva az élenjárókat. Harmadszor, a szervezetnek fölül kell vizsgálnia ellenőrzési 

struktúráját. Kellő nyomást gyakorolnak-e a vezetők a beosztottakra a termelés 
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érdekében, alkalmas-e a rendszer arra, hogy a gyengén teljesítőket, a lógósokat kellően 

azonosítsa és megbüntesse? Vannak-e alkalmas információgyűjtő mechanizmusok, s 

képes-e a vezetés ezek révén felfedni, hogy a szervezet mely részét terheli mulasztás. 

 

A felelősség terhe a szervezeti teljesítményért teljes egészében a vezetés vállaira 

nehezedik. A vezetés a munkavállalóktól csak annyit várhat, amennyit az ösztönző és 

ellenőrzési rendszerek lehetővé tesznek, illetve bátorítanak. Ennél fogva, ha a 

munkavállaló nem felel meg a vele szemben támasztott előfeltevéseknek, valószínűtlen, 

hogy másfajta magatartásra módja lenne. Ebből következik, hogy a legnagyobb veszély 

az ilyen előfeltevések alapján működő szervezet számára, hogy pontosan ilyenné válik. 

Ha a munkavállalótól azt várják, hogy legyen közönyös, ellenséges, akit csak gazdasági 

ösztönzőkkel vagy hasonló eszközökkel lehet késztetni, akkor ezzel a vezetési stratégia 

szinte ráhangolja a dolgozókat arra, hogy ilyen módon viselkedjenek. 

 

 

A társas igényű emberképen alapuló vezetési stratégia 

 

Ez az emberfelfogás a racionális-gazdasági emberképből kiinduló vezetési stratégiához 

képest jelentősen eltérő következményekkel jár. 

 

1. Máshová helyeződik a vezető figyelmének fókusza: nem az elvégzendő feladatra 

korlátozza csupán a figyelmét, hanem több figyelmet szentel a hatáskörében 

dolgozók igényeinek. 

2. Ahelyett, hogy alárendeltjei motiválásával és ellenőrzésével törődne, azok 

érzelmeivel foglalkozik, különös tekintettel a csoportba való beilleszkedésre, és 

a szervezettel való azonosulásra. 

3. A munkacsoportokat realitásként fogadja el, az egyéni ösztönzők helyett 

csoportos ösztönzőkben gondolkodik. 

4. A vezető szerepe elsőrangúan nem a tervezés, a szervezés, a motiválás, és az 

ellenőrzés, sokkal inkább közvetítőként tevékenykedik a beosztottak és a felső 

vezetés között. Meghallgatja és megérti alárendeltjei igényeit és érzéseit, 

méltányosságot és együttérzést tanúsít kívánságaikkal szemben. 
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Ezen előfeltevések értelmében a munkát illető kezdeményezés (a motiváció forrása) a 

vezetőről áttolódik a beosztottra . A vezető a munka létrehozója, motivátora és 

szabályozója helyett a munka elősegítője, vagyis a támogató szerepét tölti be. 

 

Az autoritás, valamint a pszichológiai szerződés jellege, amely ezen követelményekből 

és vezetési stratégiákból adódik, erősen eltér a hagyományos szervezeti 

követelményektől. Talán a legfontosabb, hogy a vezető nem pusztán a gazdasági 

természetű szükségletek létezését ismeri el. A vezető autoritása nagyrészt még itt is arra 

épül, hogy hivatali posztot tölt be, de semmiképpen sem kizárólag hatalmi alapon 

gyakorolja azt. Tekintélye inkább azt jelenti, hogy pontosan megszabja a csoport 

számára a követendő célokat, de utána a részletkérdések megoldását a csoportra bízza. 

Miután a vezető elismeri a munkahellyel kapcsolatos társadalmi igényeket, megnyitja az 

utat az alkalmazott és a szervezet között egy olyan pszichológiai egyezséghez, 

amelyben mindkét fél többet várhat a másiktól. Ha a munkavállaló egyes fontos érzelmi 

igényeit kielégítheti a szervezet tevékenységében való részvétel során, akkor ezzel 

bizonyos fokig morálisan bekapcsolódik a szervezet életébe, s így a szervezet is 

nagyobb mértékben számíthat hűségére, elkötelezettségére és a szervezeti célokkal való 

azonosulására. 

 

Mayo - és utána mások is - felismerték, hogy amennyiben a szervezet a dolgozók 

számára olyan helyzetet teremt, amelyben azok a frusztráció, a fenyegetés és az 

elidegenedés légkörében kénytelenek élni, akkor a létrejött csoportok normái 

ellentétesek lesznek a vezetés céljaival. Az alkalmazottaknak ily módon elégítik ki 

társas igényeiket, de ennek a vezetés adja meg az árát. 

 

Ha a vezetés képes hasznosítani a csoportban rejlő erőket, képes a csoportnormákat a 

szervezet szolgálatába állítani, akkor felmérhetetlen motiváció- és energiatartalékok 

válnak hozzáférhetővé. Vagyis ha a vezetés nem képes kielégíteni a dolgozók társas 

igényeit, akkor azok a formális szervezettől elidegenednek, az informális szervezettel 

azonban morális kapcsolatba kerülnek. Ha viszont a vezetés képes a társas igényeket 

teljesíteni, akkor megnyerheti a dolgozók morális érdekeltségét a formális szervezet és 

annak céljai számára. 
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Az önmegvalósító emberképen alapuló vezetési stratégia 

 

Ha a vezető e feltevésekkel él, akkor olyan stratégiát alakít ki, amely hasonló a társas 

igényű ember elméletéből származott stratégiához, kiegészítve azt néhány sajátossággal. 

Az egyik ilyen sajátság: kevesebbet kell törődnie azzal, hogy a munkavállalóval 

szemben figyelmes legyen, annál többet kell foglalkozni azzal, hogy annak képességeit 

próbára tegye, értelmes munkát biztosítson számára. A hangsúly nem azon van, vajon a 

dolgozó kielégítheti-e társas igényeit. A végeredmény azon múlik majd, hogy 

tartalmasnak érzi-e munkáját, amely ez esetben a büszkeség és önbecsülés érzését 

nyújtja a számára. 

 

Az ilyen vezető gyakran kerül abba a szerepkörbe, hogy azt próbálja feltárni, milyen 

feladat tenné igazán próbára egy-egy beosztottjának képességeit. A vezető itt a 

folyamatoknak inkább katalizátora, előmozdítója, mint motivátora, ellenőre. A 

legjellemzőbb talán az, hogy bizonyos értelemben megbízóvá válik: annyi felelősséget 

ruház alárendeltjeire, amennyit érzése szerint azok elbírnak. 

 

A legfontosabbak azok a következmények, amelyek az autoritásra és a pszichológiai 

szerződésre vonatkoznak. Mindenekelőtt az autoritás immár nem a hivatalos 

státuszokhoz kötődik, sokkal inkább magában a feladatban ölt testet. A vezető a feladat 

követelményeinek csupán közvetítője. Ha a dolgozó vállalja a próbát, törekszik az 

autonómiára és képes nevelni önmagát, akkor a feladat kielégítő teljesítésnek is önmaga 

lesz az ellenőre. A motiváció bázisa egészében eltolódik, többé nem kívülről ható, 

hanem belsővé válik. 

 

Mind a klasszikus (gazdasági-racionális), mind a társas igényű emberképben a 

pszichológiai szerződés kívülről ható jutalmak (gazdasági vagy társas jutalmak), és a 

munkateljesítés cseréjét feltételezi. Az önmegvalósító emberképben a pszichológiai 

szerződés a teljesítmény és a szakmai fejlődés, kreativitás cseréjét feltételezi. Ez inkább 

morális, mint kalkulatív érdekeltséggel jár együtt, ilyenformán jelentékeny potenciált 

szabadít fel a szervezeti célok érdekében való elkötelezettségre, és alkotóerőt 
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összpontosít a célok megvalósítására. A dolgozó ily módon lényegesen nagyobb 

hatáskörre tesz szert, hiszen munkája végzésében bizonyos fokú autonómiát élvez. A 

vezetőnek tehát az a szervezet a megfelelő, amely ezen feltételezésekre építi működését: 

sokkal szélesebb körű hatalommegosztást alkalmaz, vagyis abba az irányba tendál, amit 

egyes szerzők hatalmi kiegyenlítődésnek neveznek.  

 

 

A komplex emberképen alapuló vezetési stratégia 

 

A komplex emberfelfogás szerint a sikeres vezetőnek jó diagnosztának, oknyomozó 

képességekkel rendelkező személynek kell lennie. Mivel beosztottjai képességei és 

indítékai változatosak, kellő érzékenységgel és diagnosztikai készséggel kell 

rendelkeznie, hogy érzékelhesse és mérlegelhesse e különbségeket. 

 

Másodszor, ahelyett, hogy ezt a változatosságot, mint zavaró tényezőt legszívesebben 

mellőzné, a diagnosztikai feltárás során el kell sajátítani a különbségek értékelését. 

Végül személyes tulajdonságait illetően rugalmassággal és azzal a képességgel kell 

rendelkezni, hogy módosítani tudja saját magatartását. 

 

Fontos felismerni, hogy ezek a követelmények nincsenek ellentmondásban az 

előzőekben idézett stratégiák egyikével sem. Nem azt akarjuk mondani, hogy – a 

gazdasági-racionális emberfelfogás szellemében - a szervezet hagyományos elveihez 

való ragaszkodás vagy a társas igényű emberfelfogás dolgozó-centrikus szemlélete, az 

alárendeltek tevékenységének megkönnyítése hiba lenne. Mondanivalónk lényege, hogy 

e szemléleti nézőpontok bármelyike bizonyulhat rossznak egyes szituációkban vagy egy 

adott munkavállalókkal szemben. A túlegyszerűsítésben vagy a túláltalánosításban van 

a tévedés. A tapasztalati tényezők alapján mindinkább nyilvánvalóvá válik, hogy a 

tudományos és rendszerszintű elmélet az, amelyre a vezető elsősorban számíthat. Ez 

megkívánja a vezetőtől, hogy alkalmazza a beosztottak differenciált értékelését és ebből 

kiindulva állítsa fel a diagnózist. Ha így jár el, akkor a helyzet adta követelményeknek 

megfelelően alakítja ki a szükséges beavatkozást. Lehet a vezető erősen direktív egyik 

esetben, egyik dolgozóval szemben és lehet határozottan nem direktív más esetben, más 

dolgozóval szemben. Alkalmazhat pusztán műszaki ismérveket valamely munkafeladat 
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tervezése során, de át is engedheti a tervezési munkát teljes egészében a beosztottaknak 

egy másik feladatcsoport esetében. Más szóval, rugalmasnak, felkészültnek kell lennie 

arra, hogy a pszichológiai szerződések széles skáláját elfogadja. 
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A vezető feladatai 

A vezetés interperszonális folyamat, befolyásoló és befolyásolt társas kontextusában zajlik, és 

egyfajta hatékonysági értékeléssel járó helyzet. A vezetői szerephez kapcsolódóan a vezetés 

funkcióiként az alább kategóriákat szokták megjelölni: 

• A tervezés, a jövőre vonatkozó teendőket illető döntéshozatal, amely úgy válik 

hatékonnyá, ha a vezető ezeket a célokat közvetíti azok felé, akiknek a hozzájárulása 

szükséges az elérésükhöz.  

• A szervezés azon folyamat, amelynek során a vezető az emberek számára létrehozza 

a feladatkörök struktúráját a vállalkozáson belül. 

• A motiválás magában foglalja az emberek olyan irányú befolyásolását, amelynek 

eredményeként önszántukból erőfeszítéseket tesznek a szervezet közös céljainak 

eléréséért. 

• A személyzeti munka, a szervezet emberi erőforrásainak kezelésére irányul. Például, 

a munkavállalók toborzása, kiválasztása, kiképzése és továbbképzése. 

• Az ellenőrzés három fő elemből áll: követelmények meghatározása, teljesítmény 

mérése és az eltérések korrekciója. 

• A koordinációt néhányan elkülönülő funkciónak tekintik, amelynek célja a 

szervezet tevékenységének összehangolása annak érdekében, hogy a lehető 

leghatékonyabban működjön és a rendelkezésre álló erőforrásokat legjobban tudja 

kihasználni. 

 

A vezetéssel kapcsolatos pszichológiai megközelítések 

 

A fenti funkcionális megközelítés mellett a pszichológiai megközelítés célja azon 

tényezők feltárása, melyek kulcsszerepet játszanak a vezetői feladatok hatékony 

ellátásában. azonosítását is. 

A vezetői hatékonyság magyarázatát kereső elméleti megközelítések kapcsán 

azonosíthatóak a fent bemutatott vezetői emberképek. A fő megközelítési irányk rövid 

kifejtését követően néhány elmélet kiemelt bemutatására is sor kerül. 
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A tulajdonság vagy személyiségvonások elmélet körülbelül a negyvenes évekig 

uralta a vezetéselméleteket, de napjainkban is történnek kísérletek univerzális vezetői 

személyiségjellemzők feltárására. Az elméletek a vezetői hatékonyságot meghatározó 

személyiségvonások, jellemzők azonosítását, illetve az ennek megfeleltethető személy 

kiválasztását tekintik kulcstényezőnek. Ezen megközelítés eredményeit áttekintésükben 

nem részletezzük, csak illusztrációképpen jelezzük, hogy olyan tulajdonságokat 

emelnek ki ezek a megközelítések, mint az intelligencia, kezdeményezőkészség, 

önbizalom vagy a karizma. Ezen tulajdonságok azonban, ahogy a megközelítés 

kritikusai is jelzik, nem biztosítják azt, hogy valaki jó vezető legyen, ezt számos más 

szituatív tényező is befolyásolhatja. 

A hangsúly a vezetői viselkedésminták, stílus vizsgálatára került át a hatvanas 

évek végéig. A vezetői viselkedésmintákon belül Lewin a döntéshozatali folyamatokra, 

míg a személyiségközpontú megközelítések a feladat-, illetve kapcsolat- (más 

elnevezésben személyre) orientált oldalára helyezik a hangsúlyt a vezetés vizsgálatánál. 

(lásd Michigan és Ohio Egyetem vezetési megközelítései.) 

A kontingencia elméletek az adott szervezeti, kulturális helyzet vezetői 

magatartást meghatározó szerepét hangsúlyozták. A korábbi vezetési gondolkodás "az 

egyetlen létező legjobb útjával" szemben, az elméletek hívei kiemelik, hogy helyzettől 

függően számos "legjobb útja" lehet a vezetésnek. Oda kerüljön, azt végezze a vezető, 

amihez ért, amiben jó. Ez a gondolkodás a nyolcvanas évekig uralkodott. Az irányzat 

kapcsán Fiedler, valamint Hersey és Blanchard elméleteit mutatjuk be részletesen. 

Az "új vezető" elméletek középpontjába a szervezeti stratégia és hatékonyság 

szempontjából inspiráló vezető motivációs szerepe került. Itt nem a megfelelő helyre 

helyezve, hanem a feladatnak megfelelően képezve érhető el a vezetői hatékonyság. 

Napjaink "szerepmegosztó" megközelítésben a vezetői cél mások önirányító 

képességének kifejlesztése, feltételezve, hogy a vezetői viselkedés függetleníthető a 

formális pozíciótól.  

 

 

A vezetési stílus vizsgálata 
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Lewin vezetéselmélete 

 

A csoportdinamikai iskola kutatói másképp gondolkodtak a vezetésről, mint a 

tulajdonságelmélet hívei. Kiindulópontjuk az volt, hogy a vezetés csak a csoportban 

értelmezhető, a vezetés csoportfunkció, így a csoporttól elszakítva (tulajdonság együttesként) 

nem is vizsgálható. Nem létezik „általában jó” vezető, csupán egy adott közegben hatékony 

vezető. A mindennapi tapasztalat is azt igazolja, hogy lehet valaki egy adott helyzetben sikeres 

vezető, ám átkerülvén egy másik csoportban megbukhat. 

A csoportdinamikai iskola a vezetést szerepviselkedésnek tekinti, amelynek sikere attól 

függ, hogy mennyire felel meg a csoporttagok (beosztottak) szerepelvárásainak. Végső 

soron a sikeres vezetés kulcsa egy kölcsönös tanulási folyamat: a vezetőnek 

folyamatosan figyelemmel kell lenni és rugalmasan alkalmazkodni kell a 

szerepelvárásokhoz, a csoport tagjainak pedig a vezetővel szemben támasztott 

igényeit az adott vezető személyiségéhez kell igazítaniuk. 

A csoportdinamikai iskola szemléleti keretében Lewin 1938-ban kezdeményezte az első 

kísérleti igazolást Lippitt és White amerikai pszichológusokkal. 

A kísérleti alapfeltevés szerint a vezetői stílus sajátos társas légkört alakít ki, amely 

jelentékenyen befolyásolja a csoport teljesítményét és a csoporttagok viselkedését. 

Lewin és munkatársai három párhuzamos csoportban három vezetői stílus 

(szerepviselkedés) hatását vizsgálták. A három stílus: 

1. az autokratikus vezetői magatartás 

2. a demokratikus vezetői magatartás 

3. és a„laissez faire” (ráhagyásos) vezetői magatartás 

 

A fenti három vezetési stílus három eltérő szerepviselkedés, amelyre a kísérletet 

megelőzően megtanították a kísérlet résztvevőit. A megfelelő légkört - ennek nyomán - 

az így kiképzett vezetők alakították ki az előírt kísérleti forgatókönyv szerint. 

 

A vakfegyelem elvét követő autokratikus légkörben: 
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1. minden fontos kérdésben a vezető intézkedett, 

2. a kivitelezést, a tevékenység egyes lépéseit a vezető diktálta egyenként. Az 

ezután következő tevékenység-egységek mindig bizonytalanok, homályosak 

voltak,  

3. a vezető rendszerint kijelölte minden csoporttag munkafeladatát és 

munkatársait, 

4. a vezető az egyes tagok munkájának dicséretében és bírálatában „személyes" és 

szubjektív volt, de az aktív csoporttevékenységben csak akkor vett részt, ha 

valamit megmutatott. A vezető viselkedése inkább barátságos vagy személytelen, 

mintsem nyíltan ellenséges volt. 

 

A belátáson alapuló demokratikus légkörben: 

1. fontos kérdésekben a csoport vita után döntött. Ezt a vezető bátorította és 

segítette, 

2. az első megbeszélési szakaszban kialakították a tevékenység perspektíváját. A 

csoport célkitűzéséhez vezető út főbb szakaszait vázlatosan 

meghatározták. Ha technikai tanácsra volt szükség, a vezető két vagy három 

eljárási alternatívát javasolt, a csoport ezek közül választhatott, 

3. a csoport tagjai szabadon választhatták meg, hogy kikkel dolgozzanak. A 

feladatok megosztásáról a csoport határozott. 

4. a vezető dicséretében és bírálatában „objektív" vagy „reális" volt és igyekezett 

szabályos csoporttagként beilleszkedni a csoportba anélkül, hogy túlzottan 

nagy részt vállalt volna a feladat megoldásában. 

 

A szabadosságon alapuló laissez faire légkörben: 

1. a csoportos vagy egyéni döntés teljes szabadsága volt jellemző a vezető 

részvétele nélkül, 

2. a vezető ellátta a csoportot különféle nyersanyagokkal, egyben közölte, hogy 

kérésre további tájékoztatást is nyújt (csak kérésre!). A megbeszélésekben, 

vitákban egyébként általában nem vesz részt, 

3. a vezető teljesen kimaradt a feladatok megoldásából, 

4. a vezető igen ritkán, és csupán külön kérésre szólt hozzá a 
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csoporttevékenységhez. Nem törekedett befolyásolni a csoporttörténéseket, 

igyekezett ezekből kimaradni. 

 

A többször megismételt kísérlet döntő eredménye, hogy az eltérő vezetői magatartások 

eltérő csoportviselkedést váltanak ki. 

 

Az autokratikus légkörben a vezető önkényes magatartása kétféle, egymástól 

szélsőségesen különböző csoportviselkedést válthat ki: fokozott agressziót vagy apátiát 

(teljes behódolást). Az agresszívan reagáló autokratikusan vezetett csoport kiemelkedő 

teljesítményekre is képes, ám a kiszolgáltatottság feszültségében irracionális indulatok 

robbannak ki, a tagok könnyen fordulnak egymás ellen és vezetőjük ellen. Az 

autokratikus vezetésre apátiával reagáló csoportban ritkán került sor agresszióra, de 

ritkább volt az együttműködés is. A csoport tagjai keveset beszélgettek, a kapcsolódások 

párosak voltak, nem járultak hozzá sem a csoport egybehangolódásához, sem a nagyobb 

teljesítményhez.  

 

A belátáson alapuló demokratikus légkörben a csoport tagjai egyenletesebben 

teljesítenek, tárgyilagosabban ítélnek, jobban megbecsülik vezetőiket. 

 

A „laissez faire”, ráhagyásos vezetés mellett a tagok kevesebbet dolgoznak, együttes 

erőfeszítésre ritkábban képesek, de az indulatok szabadabb levezetése folytán mégis 

jobban érzik magukat, mint azok, akik autokratikus légkörben élnek. 

Az alábbi táblázat összegzi a vezetői stílusok jellemzőit: 

AUTOKRATIKUS DEMOKRATIKUS LAISSEZ-FAIRE 

Önkényes, engedelmességet 

követelő vezető. 

A vezető nem tűr vitát, 

lépésről-lépésre diktálja a 

A vezető csak 

kezdeményez, belátásra 

apellál. 

Megbeszélés jellemző – 

Sem előírt, sem megbeszélt 

feladat nincs. 

Munkaterv nincs: azt 
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műveletek. 

A munkát kiosztja, 

rendszertelenül utasít, 

kijelöl, nem kérdez.  

Hangvétele utasító, 

személyeskedő lehet: 

önkényesen dicsér, büntet. 

Munkaterv, végeredmény a 

tagok számára nem ismert. 

Merev, hierarchikus 

kommunikációs utak. 

önkéntes a részvétel, a 

vezető csak alternatívákat 

állít. 

Közös munkaterv készül, a 

tagok osztják be a munkát. 

A vezető technikai 

segítséget ad. 

Hangvétele tárgyilagos, 

értékelése objektív, 

figyelembe veszi a csoport 

véleményét. 

 

csinál mindenki, amit akar. 

Ha kérdezik a vezetőt, 

válaszol. 

Nem értékeli a munkát, 

nem bírál. 

Hangvétel: közönyös 

 

 

Ha a csoportok teljesítményét számszerűen mérjük - a tisztán munkára fordított időt 

használva mértékül -, a legjobb teljesítményt az autokratikusan vezetett, helyzetébe 

beletörődő engedelmes csoport adta (74%). A demokratikusan vezetett belátásos légkörű 

csoport, továbbá az agresszióra hajló autokratikusan vezetett csoport teljesítménye 

egyforma volt (50-52%). Ezek az adatok azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a 

vezető bent tartózkodott a teremben. Amikor kiment, és a csoportot magára hagyta azzal 

az utasítással, hogy folytassák a munkát, a demokratikus légkörben a munka üteme 

nagyjából változatlan maradt (46%), az autokratikusan vezetett csoportokban viszont 

felére, harmadára csökkent a teljesítmény (74-ről 29-re, 52-ről 26ra). 

 

Még fontosabb azonban a kísérletnek az a tapasztalata, amely a közösség tagjainak 

egymáshoz való viszonyára vonatkozik. A különböző légkörökben erősen különbözik 

egymástól az elégedetlenséget, türelmetlenséget, ellenségeskedést kifejező 

cselekvéseknek, a dühös kirobbanásoknak, vagyis az agresszív megnyilvánulásoknak a 

száma. Abban a vakfegyelmet kívánó csoportban, amelyben a vezető önkényességére 

renitenciával reagáltak, harmincszor annyi ellenségeskedés fordult elő, mint a belátásos 

csoportban. 
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Az emberek általában igénylik az öntevékeny, az együttes döntést lehetővé tevő 

közösségi életet. Ezt a belátáson alapuló légkörben biztosítják nekik, így a 

tevékenységük egyenletesebb, jobban megbecsülik egymást, s nyugodtabb a csoportélet. 

Az engedelmességet követelő légkörben viszont a dresszúra akadályozza őket önálló 

társas tevékenységükben, a frusztráció romboló indulatokat kelt bennük, megrontja 

egymáshoz való viszonyukat, és eltorzult közösségi reakciókat hoz létre. 

 

Ilyen jelenség a bűnbakképzés. Előfordult a kísérlet során, hogy egy autokratikusan 

vezetett csoportban a csoport négy tagja egységesen foglalt állást az ötödik ellen. 

Minden hibáért őt okolták, minden felelősséget rá hárítottak, szemrehányásokkal 

illették, szidták, üldözték. Az ellenségeskedés tárgyilag indokolatlan volt, de olyan 

következetes, hogy a bűnbakként kezelt személy minden esetben megpróbált 

kimaradni a csoportból. A bűnbak elleni támadás után a csoport többi tagja között 

átmenetileg barátságos légkör alakult ki. Ez is valószínűsíti, hogy a bűnbakképzés 

indulat levezetés: a dresszúra légkörében a csoporttagok akadályozva vannak, az így 

keletkezett frusztrációs feszültség tevődik át a vezető helyett a bűnbakra. 

A három vezetési stílus mellett kialakuló csoportlégkör jellemzőit összegzi a táblázat. 

AUTOKRATIKUS DEMOKRATIKUS LAISSEZ-FAIRE 

Gyakori agresszió 

Indulat-levezető 

bűnbakképzés 

Gyenge kohézió 

Vezetői nyomás 

csökkenésével széthúzás 

Csak magas dependencia-

igénynél kielégítő 

Önkéntes fegyelem 

Magas motiváció 

Ötletes, jó teljesítmény 

Magas kohézió 

Elégedettség 

Nyugodt légkör  

 

Labilis csoportszerkezet 

Bizonytalan célok 

Kedvetlenség, agresszió, 

rossz közérzet, de indulatok 

levezethetők 
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Lewin és munkatársai az első kísérletet 10 éves gyerekek részvételével, szakköri 

foglalkozás (kézműves szakkör) keretében végezték. A kísérletet többször 

megismételték, ám a kapott eredmények nemigen változtak. 

 

Csoportfunkciók és vezetési szerepek 

 

A csoportdinamikai iskola szemléleti keretében Lewinétől eltérő vezetési szerep-

tipológiák is születtek. Ezek közül a legnagyobb hatású Bales és Siater tipológiája, 

amely kisebb-nagyobb módosítás árán több vezetési modellbe beépült. Bales és 

Slater laboratóriumi csoportokban mutatta ki az ún. feladatorientált és az ún. 

személyorientált vezetői szerep megjelenését. A kétféle szerep eltérő szerepelvárásoknak 

igyekszik megfelelni. Az eltérő szerepelvárások eltérő csoportfunkciókhoz kötődnek. 

Két csoportfunkció szinte minden formális és informális csoportban fellelhető: 1. a 

csoportcél (valamely tevékenység révén történő) elérése, 2. a csoport fennmaradásának, 

légkörének, jóllétének biztosítása. E kétféle igény kétféle vezetői szerepviselkedést hív 

életre: 

 

1. A feladatraorientált vezetői szerepet, amelyet olyan egyének vállalnak fel a 

csoportban, akik számára a csoportcél elérése a fontos (akár személyes 

konfliktusok árán is). Ez nem azt jelenti, hogy ez a vezető nem reflektál a 

csoporton belüli emberi kapcsolatokra, légkörre. Ám ez utóbbinál fontosabb 

számára a csoportcél elérése. (Gondoljunk arra, hogy egy kiránduló csoportban is 

általában más viszi a térképet, és más a forralt bort. Aki a térképet viszi, az a 

feladatraorientált vezető). 

2. A személyreorientált vezetői szerepet olyan egyének vállalnak fel a csoportban, 

akik számára a csoportlégkör, a személyes igények kielégítése a fontosabb, mint 

a csoportcél elérése. (Ő viszi a forralt bort). Az ilyen vezető csak olyan 

csoportcéllal azonosul, amelynek elérése nem okoz személyközi konfliktusokat. 

Extrém esetben a csoportcélokat a személyes célok alá rendeli. 
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Sok szerző e kétféle szerepviselkedés hátterében eltérő személyes attitűdöket feltételez. 

Ezt a feltételezést a mindennapi tapasztalatok is alátámasztják. Ha felidézzük 

ismerőseink viselkedését, attitűdjét, valóban megjelenik a különbség: vannak 

„ügybuzgóak”, akiknek mindig valamely ügy szolgálata a fontos, és vannak olyanok, 

akik mindent megtesznek a jó hangulatért, a konfliktusok elsimításáért (ez a 

„szereposztás” legtöbbször egy adott családon belül is megjelenik.). Ez nem a jó és a 

rossz dichotómiája. Mindegyiket lehet jól is és rosszul is csinálni. Ám érdekes, hogy a 

csoport igénye általában megtalálja az adott attitűddel rendelkező személyt. 

 

Az attitűd intenzitásával kapcsolatban azonban megoszlanak az álláspontok. A 

szakirodalomban két tudományos iskola álláspontja verseng egymással: 

 

1. A Michigani Egyetem kutatói dolgozóközpontú (=személyreorientált) és 

termelésközpontú (=feladatraorientált) vezetői attitűdről beszélnek, és azt 

feltételezik, hogy ez a személyiségbe mélyen beleágyazódó centrális attitűd (már-

már személyiségjegy). Ezen álláspont szerint ez az irányultság viszonylag hamar 

kialakul, és nehezen változtatható. Ez nem azt jelenti, hogy a dolgozóközpontú 

vezető nem tud (időlegesen) termelésközpontú lenni és fordítva, ám a személyes 

attitűddel ellentétes viselkedés megerőltető az egyén számára. (Ha tartósan erre 

kényszerül, pszichoszomatikus tüneteket produkál). 

2. Az Ohio State University kutatói gondoskodó (=személyreorientált) és 

strukturáló (=feladatraorientált) vezetői attitűdről beszélnek, és azt feltételezik, 

hogy ezek kevéssé centrális attitűdök, sokkal inkább viselkedési módok, 

amelyeket az egyén szabadon variálhat az adott vezetési helyzet igényei 

szerint. 

 

Mindkét felfogás mellett és ellen felsorakoztathatóak érvek. A vita ma sem dőlt el. Egy 

kérdésben azonban mindkét iskola képviselői egyetértenek: egyik vezetési attitűd, 

vezetői magatartás sem jobb a másiknál.  
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A vezetés kontingencia-megközelítései 

 

Mindkét fent bemutatott iskola szakított azzal az elavult gyakorlattal, amely „a vezetés 

egyetlen létező legjobb útját" keresse. A körülményektől, a vezetési helyzettől 

függően számos „legjobb útja" lehet a vezetésnek. Ez az álláspont tökéletesen megfelel 

a vezetés legkorszerűbb megközelítésének, az ún. KONTINGENCIA MODELLNEK1. E 

modelleket „HA-AKKOR” modelleknek is hívják. Az elmúlt évtizedekben számos 

kontingencia modell született. Ezekben közös vonás az, hogy a vezetési helyzet és a 

vezetői magatartás (stílus) közötti illeszkedés követelményét fogalmazzák meg. (HA 

...ilyen vagy olyan ...a vezetési helyzet, AKKOR milyen attitűddel rendelkező, milyen 

stílust képviselő vezető sikerét várhatjuk?) A kontingencia modellek azonban abban 

különböznek egymástól, hogy a vezetési helyzet eltérő jellemzőit tartják 

meghatározónak a vezetői sikeresség szempontjából. 

 

Az alábbiakban - a sok közül - két vezetési kontingencia modellt mutatunk be. Az elsőt 

F.E. FIEDLER (1980) dolgozta ki, a másodikat pedig P. HERSEY és K. BLANCHARD 

(1982) szerzőpáros. 

 

FIEDLER vezetési kontingencia modellje 

 

Fiedler szerint a vezetési helyzet alábbi három jellemzője befolyásolja a vezetői 

szerepviselkedést: 

1. A vezető és a tagok közötti kapcsolat: kedvelik-e a beosztottak a vezetőt, 

lojálisak-e és bíznak-e a vezetőben a csoporttagok. Ha igen, akkor a kapcsolat 

jónak minősíthető, és a vezető nem kényszerül a hivatalból ráruházott tekintélyre 

hagyatkozni. Ha a kapcsolat rossz, a vezető pszichológiai hatalma gyenge, 

korlátozottá válik a vezető befolyása a beosztottak viselkedésére. 

2. A feladat strukturáltsági foka. A munkacsoport előtt álló feladat strukturáltsága 

                                                             

1 A kontingencia szótárszerinti jelentése: érintkezés, összeköttetés, illetve esetlegesség, lehetőség  
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vagy strukturálatlansága a vezetési helyzet legmeghatározóbb eleme. 

Strukturáltnak nevezzük a feladatot, ha az jól programozható, részelemekre 

bontható, és menet közben is jól ellenőrizhető. Az ilyen feladatok elvégzése 

kreativitást nem igényel, hiszen a problémamegoldás egy jól azonosítható 

algoritmus szerint történik (pl. szalagszerű termelés). A strukturálatlan feladat 

megoldásának menete többféle programot követhet, a feladatot többféleképpen 

is lehet jól elvégezni. Az ilyen tevékenység kreativitást igényel. A csoportmunka 

ellenőrzése és minősítése e jellemzőkből adódóan a vezető számára nehézséget 

jelent (pl. versírás). 

3. A vezető pozíciójából fakadó hatalma. A vezetési helyzetek eltérőek lehetnek 

aszerint, hogy a felettesek delegálnak-e formális hatalmat ( a tagok felügyeletére, 

kiválasztására, jutalmazására és büntetésére ) az adott vezető számára. Erősnek 

nevezzük a hatalmat, ha a vezető önállóan élhet a munkahelyi motiváció formális 

eszközeivel. Ellenkező esetben a vezető hatalma gyenge. (Pl. a közalkalmazotti 

szférában a vezetők formális hatalma gyengébb, mint a versenyszférában). 

 

A fenti három helyzeti jellemző pozitív vagy negatív megjelenésének kombinációi 

alapján a 2. ábrán bemutatott nyolc vezetési helyzetet azonosíthatunk. (fontos kiemelni, 

hogy Fiedler az egyes helyzeti dimenziókat nem egy folytonos skálán értelmezte, 

hanem - dichotóm módon - pozitív vagy negatív osztályba sorolta a megjelenési 

formákat). 
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2.ábra: A vezetési helyzetek jellemzői Fiedler modelljében. (Forrás: Fiedler, F.E.:A 

hatékony vezetés személyiségtényezői és helyzeti meghatározói. In: Pataki Ferenc (szerk): 

Csoportlélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980. 624.old.) 

 

A három tényező együttesen a vezető számára egyértelműen kedvezőtől az 

egyértelműen kedvezőtlenig nyolcféle különböző szituációt mutat be. Az első helyzet 

(vezető tag kapcsolatok jók, a feladatok strukturáltak, a vezető formális hatalma erős) 

sok vezető álma. Ebben a helyzetben a vezető befolyása könnyen érvényesül, a csoport 

előtt álló feladatok jellege sem nehezíti a vezető irányító, ellenőrző munkáját. E helyzet 

kedvezősége nagyon is szembeötlő, ha összevetjük a másik véglettel, a nyolcadik 

helyzettel (a vezető-beosztott viszony rossz, a feladat strukturálatlan, a formális hatalom 
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gyenge). Ebben a helyzetben a vezető mozgástere nagyon is korlátozott: nem élhet a 

formális és informális hatalom eszközével, és a csoport előtt álló feladat 

strukturálatlansága is akadályozza őt a vezetői feladatok ellátásában. A 2. ábrán 

bemutatott nyolc helyzet az elsőtől kiindulva egyre kedvezőtlenebb a vezető számára. A 

kontingencia modellek alapvető kérdése az, hogy a különböző helyzetekhez milyen 

vezető „illik”, milyen vezetői szerepviselkedés biztosítja a megfelelő teljesítményt és 

a vezetői sikert. Fiedler egy tizenöt éven keresztül végzett kutatási programban 1600 

csoport bevonásával több mint 35 vizsgálatot végzett, amelynek adatai a 3. ábrán 

bemutatott összefüggést igazolták. 

 

 

 

Kedvező   közepes   nehéz 

A HELYZET NEHÉZSÉGE   

3. ábra: A vezetési helyzet és a vezetői stílus összefüggései Fiedler modelljében 

(Forrás: Forgas, J.P.: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat könyvkiadó, Budapest, 

1989.) 

 

A feladatra-orientált vezetőnek az a helyzet a megfelelő, ha a csoport lojális hozzá és a 

feladat világos, ilyenkor egyértelmű utasításokat várnak el a vezetőtől. Ha ilyen 

feltételek mellett a vezető nem eléggé céltudatos, akkor megbukik a csoport előtt. Ez a 

típusú vezető tehát jól illeszkedik az első három vezetési helyzethez. A vizsgálati adatok 

azonban egyértelműen igazolják, hogy csak az ilyen típusú vezető viheti sikerre a 7. és a 

8 helyzetben a csoportokat. Ha a vezető népszerűtlen, és a feladat strukturálatlan, a 

vezetőnek a feladatra kell koncentrálnia, értelmetlen arra várnia, hogy javuljon a 

alacsony 

magas 
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kapcsolat. (Fiedler kifejezetten óvja a személyre-orientált vezetőket ettől a helyzettől. 

Ők ugyanis idejük nagy részét - ilyen helyzetben is - hajlamosak arra áldozni, hogy 

megnyerjék a többiek rokonszenvét. Azt hangsúlyozza, hogy célszerű inkább a feladatra 

koncentrálni, mivel ez rövidebb időtávon is sikert hozhat.) 

 

A személyre-orientált vezetőnek a 4., 5. és 6. helyzet a megfelelő. A 4 helyzetben a 

feladat strukturálatlan és a vezető népszerű. Ez utóbbi biztosítja a vezető befolyását, 

ezért a népszerűséget meg kell tartani. Az 5. és 6. helyzetben a vezető kapcsolata a 

beosztottakkal nem kielégítő, ám a feladat jellege megengedi, hogy a vezető ennek 

javításán munkálkodjék. (Az 5. helyzetben még a formális hatalommal is operálhat). 

 

Fiedler vezetésre vonatkozó megfontolásait az alábbiak szerint összegezhetjük: 

1. A csoport eredményessége attól függ, hogy a csoport sajátos helyzetében a 

vezető stílusa helyénvaló-e vagy sem. A legtöbb ember alkalmas a vezetésre 

bizonyos helyzetekben, míg más helyzetekben vezetésre alkalmatlan lehet. 

2. A leghatékonyabbnak ígérkező vezetői stílus típusát az határozza meg, hogy a 

csoport helyzete mennyire teszi lehetővé a vezető számára, hogy a csoport 

tagjaira befolyást gyakoroljon. 

3. A vezető eredményessége nemcsak a vezetési stílusától, hanem a csoport 

helyzetétől is függ. Általában tehát a következő választással állunk szemben: vagy 

úgy választjuk a vezetőt, hogy megfeleljen a vezetési helyzet által támasztott 

követelményeknek, vagy pedig a csoport helyzetén módosítunk, hogy az 

megfeleljen a vezető sajátosságai által támasztott követelményeknek. (Ne 

feledjük: Fiedler a michigani kutatók szemléletével azonosult: a feladat-orientált 

és a személy-orientált attitűdpárt a személyiségben mélyen beágyazott, nehezen 

változó - illetve változtatható - vezetői stílusnak tekintette.) 

 

HERSEY és BLANCHARD vezetési kontingencia modellje 
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Hersey és Blanchard modellje több vonatkozásban különbözik Fiedler modelljétől. Ezek 

közül kettőt emelünk ki: 

1. A szerzőpáros Fiedlerrel szemben azt hangsúlyozza, hogy a vezető megtanítható 

arra, hogy a viselkedését a vezetési helyzet követelményeihez igazítsa. Ennek 

hátterében az áll, hogy Herseyék az ohioi iskola álláspontjával értenek egyet: a 

személyre-orientált és a feladatraorientált attitűdök intenzitását alacsonynak 

ítélik. Ezen attitűdök olyan vezetői stílusokat alapoznak meg, amelyekben 

akár mindkét irányultság - jóllehet, eltérő arányokban - együttesen is 

megjelenhet. 

2. A modell a vezetési helyzet legfontosabb jellemzőjének azt tekinti, hogy a 

beosztottak között milyen arányban vannak az „érett személyiségek”. A szerzők 

személyiség érettségének a következő három kritériumát veszik tekintetbe: a 

képességet, a motivációt és a felelősségvállalást. Egy beosztott akkor tekinthető 

érett személyiségnek, ha képes arra, hogy magas és elérhető célokat tűzzön maga 

elé és rendelkezik a szükséges tudással, gyakorlattal és szakismerettel, ha 

motivált arra, hogy a kitűzött célok elérése érdekében cselekedjen (belső 

motiváció), és hajlandó saját cselekedeteiért felelősséget vállalni. 

 

A szerzők az érett és éretlen személyek csoportbeli aránya alapján négy vezetési 

helyzetet különítettek el: 

 

É1: A beosztottak túlnyomó többsége éretlen személyiség: sem nem képesek sem 

nem hajlandóak felelősséget vállalni, mert sem képességeik, sem motiváltságuk 

nem teszi ezt lehetővé. 

É2: A beosztottak körében most már csak enyhe többségben vannak az éretlen 

személyiségek: a beosztottak hajlandóak lennének, de nem képesek elvégezni a 

szükséges feladatokat. Kellően motiváltak ugyan, de pillanatnyilag hiányoznak 

a megfelelő képességeik. 

É3: A beosztottak körében enyhe többségben vannak az érett személyiségek. A 

beosztottak jelentős része azonban képes lenne ugyan rá, de nem hajlandó 

megtenni azt, amit a vezető kíván tőle. 
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É4: A beosztottak döntő többsége érett személyiség: képesek és hajlandóak is a 

csoportcél érdekében tevékenykedni, és felelősséget vállalni. 

 

A szerzők a vezetési helyzetek és az adekvát vezetői stílusok megfelelő illeszkedését a 

4. ábrán mutatják be. 

 

 

4.ábra: Hersey és Blanchard vezetési kontngencia modelje (Forrás: Hersey,P.-

Blanchard, K.: Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. 

(4th ed.), Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N1., 152.old.alapján 
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A modell szerint az É1 helyzetben a beosztottak egyértelmű és határozott irányítására 

van szükség. Mivel a beosztottak többsége éretlen személyiség, a vezetőnek 

autokratikus módon kell kijelölni a feladatokat, és egyértelműen meg kell határozni azt, 

hogy ki mikor, hol és mit tegyen. A beosztottak motiválatlansága miatt külső 

motivációs eszközöket kell igénybe venni. Ez a vezetői szerepviselkedés az erősen 

feladatorientált vezetők számára természetes. Egy személyreorientált vezetőt nagyon 

megviselné ez a helyzet, hiszen számára az oldottabb légkör, az egyéni igények 

kielégítése nagyon fontos. 

 

Az E2 helyzetben a vezető már „puhább” ösztönző eljárásokhoz folyamodhat. A 

képességek alacsony szintje miatt még ebben a helyzetben is fontos a vezetői támogatás 

és példamutatás. Ezt a feladatot az erősen személyreorientált és egyúttal erősen 

feladatraorientált vezető tudja jól megoldani. 

 

Az E3 helyzetben a legfőbb gond a motiváció hiánya. A beosztottak többsége érett 

személyiség, de az éretlenek – még mindig - viszonylag nagy aránya miatt a vezető 

támogató és irányító szerepére szükség van. A vezetőnek tehát folyamatosan jelen kell 

lenni ahhoz, hogy a tagok a szervezeti célok elérése érdekében tevékenykedjenek. 
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Az É4 helyzetben a vezetőnek nem kell közvetlenül irányítania. Tekintettel arra, hogy a 

beosztottak döntő többsége érett személyiség, bölcsen teszi a vezető, ha megosztja a 

feladatokat. Az ilyen helyzetben a vezető csak koordináló szerepet tölt be, ily módon 

tehát indifferens, hogy feladatraorientált vagy személyreorientált attitűddel rendelkezik. 

 

A vezetés inspiráló, motiváló oldalát hangsúlyozó megközelítések 

 

A megközelítésen belül az üzletkötő és átalakító vezetői magatartás 

megkülönböztetésére került sor. Mindkét magatartás hatékony lehet a beosztotti 

motivációban, ha a vezetés illeszkedően alkalmazza azt. Az „üzletkötő” 

(tranzakcionális) vezetésnél az ösztönzés alapja az egyéni motiváció. A vezető célja az 

egyén számára motiváló erővel rendelkező szükségletek, igények feltárása és kielégítése 

úgy, hogy a szervezeti és egyéni célok egyaránt elérhetőek legyenek. A kapcsolat 

tranzakció jellegű, gazdasági csere történik a felek között. 

Az átalakító (transzformáló) vezető ezzel szemben inspirálva, a beosztottaknak a 

szervezeti célokra vonatkozóan víziót adva vezet. Magas teljesítményelvárást 

kommunikál és szerepmodellként maga is bemutatja a várt viselkedést. Ezen 

megközelítés nem zárja ki a tulajdonság-elméletekben hangsúlyozott „karizma” 

jelentőségét a vezetőnél. Az átalakító vezető számára fontos a szükségletek felismerése 

mellett azok kialakítása is, magasabb szintű igények támasztása.  Törekszik beosztottjai 

intellektuális stimulálására (támogatja az önaktualizációt), igyekszik a teljes 

személyiségre hatni és egyénre szabott. törődést valósít meg. Emellett az átalakító 

vezető hangsúlyozza a csoportcélok elfogadását is. Összegezve, a vezető lelkesít, 

kihívást és eszközöket is ad a beosztottaknak az egyéni és szervezeti célok elérését 

lehetővé téve. 

 

Felhasznált irodalom: 
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Kovács Zoltán: A munka mint motiváció (In: Balogh L., Bugán A., Kovács Z., Tóth L. 

/szerk./:Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből. Debrecen, 1996., 95-110.o.) 

Schein, E. H.: Szervezéslélektan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978., 

30-56.o. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest. 

Guiot, J.,M. (évszám): Szervezetek és magatartásuk. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest. 

Klein Sándor (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary, Budapest. 

Klein Sándor (2003): Munkapszichológia . EDGE 2000 Kiadó, Budapest. 
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III. A szervezeti szocializáció 

 

A szervezetek számára fontos, hogy olyan dolgozókat alkalmazzanak, akik „illeszkednek” a 

szervezethez. Az illeszkedés jelentősége több szempontból is felmerül. Fontos a munkakör 

betöltéséhez szükséges készségek, képességek megléte, a megfelelő viselkedés és az is, hogy a 

dolgozó számára fontosak legyenek azok az értékek, amelyek a szervezetben is értéknek 

számítanak. 

A pszichológiai szerződés 

 

Mikor belép valaki egy szervezetbe, akkor bizonyos elvárások, értékek jellemzik, 

amelyek alapján munkahelyet választ, eldönti, hogy meddig és mekkora erőfeszítéssel 

hajlandó ott dolgozni, hogyan viszonyul a szervezethez és munkatársaihoz. Ugyanakkor 

a szervezetet is jellemzik értékek, elvárások, amelyek például a szervezeti kultúrában, 

munkakörülményekben, ösztönzési rendszerben, kommunikáció, vezetés milyenségében 

„érhetők tetten”. 

 

Feladat:  

Az alábbi kérdésekkel milyen mértékig ért egyet? Fejezze ki egyetértése mértékét egy 

ötfokú skálán, ahol 

1- egyáltalán nem értek egyet 

5- nagymértékben egyetértek 

Mennyire érzi úgy, hogy az alábbiakat meg kell tennie a szervezetében? 

• önként végrehajtok feladatokat, amelyek nem tartoznak bele a munkaköri 

leírásomba 

• megbízhatóan végzem a feladatomat 

• akár túlórázom is, hogy elvégezzem a munkahelyi feladatomat 

• betartom a szervezeti szabályokat, előírásokat 
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Mennyire érzi úgy, hogy a szervezetének az alábbiakat meg kell tennie Önért? 

• Méltányosan bánnak velem 

• Visszajelzést adnak a teljesítményemről 

• Viszonylag biztos a munkahelyem 

• Vonzó juttatásokat adnak 

 

A fenti feladatban szerelő egyes összetevők és ezek egyensúlya a dolgozó és szervezete 

közti elvárások összhangját tükrözi. 

A belépő egyén és a szervezeti értékek összeillése a létrejövő úgynevezett pszichológiai 

szerződés alapja. Ebben fejeződnek ki azok a kölcsönös elvárások, hogy mit ad és mit 

vár egymástól a szervezet és a személy. Ez egy „virtuális” szerződés, amely nem írásos, 

ugyanakkor bír a szerződés mindkét felet elkötelező jellegével.  

 

A pszichológiai szerződés tehát a munkavállaló és szervezete közti kölcsönös (el-) 

kötelezettséggel kapcsolatos elvárásokat, ígéreteket tartalmazza, hiedelmeket mindkét 

fél részéről arra vonatkozóan, hogy mit áll jogukban várni egymástól és cserébe mit 

kötelesek adni. (Levinson és mtsai, 1962; Morrison, 1997) Nem hivatalos jogok, 

előjogok, feladatok és kötelezettségek ezek, amelyek hatnak a viselkedésre. 

 

Milyen további elvárásai lehetnek a dolgozónak? 

• biztonságos és higiénikus munkafeltételek biztosítása 

• minden ésszerű erőfeszítést tegyen meg a szervezet az állás biztosítására 

• tegyen kísérletet, hogy kihívást jelentő, kielégítő legyen a munka, és az 

elidegenítő aspektusokat csökkentse. 

• a személyzeti elvei és eljárásai legyenek méltányosak 

• engedjen beleszólást azokba a döntésekbe, melyek a dolgozókat érintik 

• tegye lehetővé a személyes fejlődést és karrierépítést 

• tisztelje tagjait 

• mutasson megértést, figyelmet az emberek személyes problémái esetén. 
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Ha jól megnézzük, akkor a maslowi szükségletpiramis minden szintje megjelenik az 

elvárásokban.  

Milyen további elvárások jelenhetnek meg a szervezet részéről?  

• fogadják el a belépők a szervezet elvárásait 

• dolgozzanak szorgalmasan, hogy a szervezeti célokat elérjék 

• ne éljenek vissza a menedzsment jóindulatával 

• mutassanak lojalitást 

• ne éljenek vissza a bizalommal 

 

Látható az eltérés. Az egyén elvárásai a szervezet szociális felelősségérzetére 

vonatkoznak, míg a szervezet az elkötelezettség kifejezését igényelheti igen változatos 

formában. 

Valószínűtlen, hogy mindkét fél várakozása teljesen kielégített legyen, így folyamatos 

az egyensúlyozás, nyílt vagy rejtett alkudozás a nem feltétlen tudatosan megfogalmazott 

igények felett.  

 

Mit várnak egymástól a felek? A létrejövő pszichológiai szerződés típusai 

 

A pszichológiai szerződéssel kapcsolatban a kezdeti elvárás-hangsúlyról mára az 

ígéretekkel és kötelezettségekkel kapcsolatos vélekedésekre került át a hangsúly. (Pl. A 

főnököm megígérte, hogy ha túlórázom, másnap később jöhetek be.) A pszichológiai 

szerződés nem hivatalosan lefektetett, leírt megegyezés a szervezet és dolgozója között, 

azonban meghatározó a szervezetben mutatott magatartás szempontjából. Az egyén által 

szubjektíve észlelt, de a felek közötti cserét, azaz kapcsolati szintet érint: Mit várnak el 

a felek egymástól hozzájárulásukért cserébe. 
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(Forrás: General example of psychological contract exchange In Understanding 

Psychological  Contracts at Work – Conway N., Briner R.B., Oxford University Press, 

2005,  30.o.) 

 

Rousseau és munkatársai (1993) két szélsőséges szerződéstípusa megvilágítja a 

pszichológiai szerződés jelentőségét és lehetséges hatásait: 

A tranzakcionális szerződés pontos „leírást” ad a jogokról és kötelezettségekről, ennek 

következtében számon kérhető, egyértelműek a megfogalmazott elvárások, 

szabályozások. Ebből következnek korlátai is az ilyen típusú pszichológiai 

szerződésnek, konkrétan nem említett helyzetekben nem ad útmutatást és csak 

korlátozott bevonódást, elköteleződést tesz lehetővé.  

Ez például az alábbi dolgozói észlelésben fejeződik ki: Úgy érzi, bármikor otthagyhatja 

a szervezetet, csak az előírt feladatokat végzi el, csak azt teszi meg, amiért megfizetik. 

A kapcsolati szerződés ezzel szemben széleskörű, nem konkrét helyzetekre vonatkozik, 

hanem általános viszonyulást fejez ki, szubjektíven definiált fogalmakkal. Ennek 

köszönhetően hosszú távú elköteleződést von maga után, flexibilis, képes 

alkalmazkodni a körülmények kívánalmaihoz, változásaihoz. Az együttműködés alapjai 

nem a számon kérhető javak, hanem társas- érzelmi elemek: kölcsönös lojalitás, 

támogatás, bizalmon és őszinteség. Természetesen ezen megközelítésnek is lehet 

kiegyensúlyozott és szélsőséges megnyilvánulása. 

Fizetés 

Képzés 

Tisztelet 

Erőfeszítés 

Képességek 

Rugalmasság 

Amit a szervezet ajánl Amit a dolgozó ajánl 
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Kiegyensúlyozott dolgozó-szervezet kapcsolatban a dolgozó részéről az alábbiak 

tapasztalhatóak: Ha a körülmények azt kívánják hajlandó a magasabb 

teljesítménykövetelményeket elfogadni, azokra kedvezően válaszol. Keresi azokat az 

önfejlesztési lehetőségeket, amikkel értékesebb dolgozója lehet szervezetének. 

Ugyanakkor tájékozódik a szervezeten kívüli elhelyezkedési lehetőségekről is, vállal 

olyan feladatokat, amelyek megkönnyítik a máshol történő munkába állását. 

Szélsőséges esetben a kapcsolati szerződésnél a dolgozó személyes elkötelezettséget 

érez a szervezet felé, hajlandó személyes áldozatokat hozni, hosszú távú, határozatlan, 

folyamatos alkalmazásban gondolkodik, nem keres más lehetőségeket. 

 

A szerződéskötés szempontjából ki kell emelnünk a szervezettel kapcsolatos első 

tapasztalatok jelentőségét, mivel az összeillés, vagy annak hiánya meghatározó, „első 

benyomás” jellegű tudás az elégedettség, elköteleződés, hozzájárulás szempontjából 

mindkét fél, az új belépő és a fogadó szervezet részéről. 

 

A szervezeti szocializáció 

A szocializáció általános megközelítésben olyan interakciós folyamat, amely során a 

különböző társas rendszerekbe belépő személy „megtanulja” úgy módosítani 

viselkedését, hogy megfeleljen az adott társas rendszer elvárásainak.  (Buda, 1984) A 

szocializáció tehát a társas normák megtanulását, gyakorlását jelenti egy adott 

csoportban. Olyan tanulási folyamat, amely során elsajátítja a személy, hogy egy adott 

környezetben hogyan viselkedjen. A megszerzett tulajdonságok, képességek és tudás 

eredményeképp a társas rendszer tagja képessé válik a hatékony cselekvésre és kialakult 

státusza fenntartására az adott környezetben.   

A szervezeti szocializáció az a folyamat, amely során a személy a szervezeti szerephez 

és a szervezetben való részvételhez szüksége társas tudást, értékeket, képességeket és 

elvárt viselkedést elsajátítja.  

 

Miért van szükség szocializációra? 
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Minden szervezetben szükség van rendre, kiszámíthatóságra. Ennek kialakításához a 

szervezet különböző eljárásokat alkalmaz. Az új tagok bevonása sokszor szisztematikus 

eszközökkel történik. Megtanulja a belépő, hogy hogyan legyen egy csoport tagja, 

hogyan kommunikáljon, hogy lehet intézni a dolgokat. A hatékony szervezeti működés 

lényeges része a kiszámíthatóság. Ha sok a kétértelműség, akkor a szervezetben a 

munka helyett a szerepek, kapcsolatok, politizálás viszi el az energiát, nem egy nyelvet 

beszélnek, kommunikációs zavarok, bizalomhiány alakulhat ki. 

A szocializáció célja tehát olyan attitűd-, szokás- és értékalap létrehozása, ami elősegíti 

az együttműködést, integritást, kommunikációt. 

 

A szocializáció szakaszai 

 

A szocializáció nem egyszeri esemény, hanem folyamatosan zajlik. Megkülönböztetünk 

előzetes és aktuális szocializációt.  

Feldman (1976, 1988) a szocializáció háromszakaszos modelljében elkülöníti az 

előzetes szocializációt, amely a munkába állásig tartó időszakot jelöli. Ebben a 

szakaszban a családi és iskolai szocializáció során a személy tudatos és nem feltétlenül 

tudatos formában ismereteket szerez önmagáról, a foglalkozásokról, a munkavállalói 

létről, a munkaerőpiaci helyzetről. Emellett a választott pályához kapcsolódó képzés és 

a személyes munkatapasztalatok nyomán is alakulnak készségei, személyisége, 

ismeretei. Mindez reális elvárások kialakításához vezethet a foglalkozás és a munkahely 

vonatkozásában, majd a szervezetbe való belépéssel zárul.   

Az alkalmazkodás szakasza a munkába állással kezdődik, ahol megtörténik a „beavatás” 

a munkába, a személy kialakítja munkahelyi kapcsolatait, megtörténik a különböző 

szerepek - a pozícióihoz kötődő elvárások - tisztázása, és teljesítménye önmaga és 

szervezet általi értékelésének összehangolása. Az előzetes és a foglalkozási 

szocializáció eredménye a szervezeti szocializáció. 

A folyamat harmadik szakasza a szerepalakítás, a szervezeti „letelepedés”. Ebben a 

szakaszban további feladat személy számára a magánélet és szervezeti élet 
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összehangolása, valamint a szervezeti léthez kapcsolódóan a munkahelyi konfliktusok 

kezelése is. 

Schein (1978) a szervezetbe történő belépéssel kezdődően az alábbi szakaszokra osztja 

a fenti folyamatot: 

A belépés szakaszában a személy megbízható, releváns információt keres a szervezetről, 

amelynek része a szervezet és egyén részéről megfogalmazott elvárások vizsgálata, 

összehangolása, valamint ezen előzetes információbázison alapulva a 

munkakörválasztás. A szocializáció időszakának része a szervezeti realitás elfogadása, a 

szervezeti normák és egyéni szükségletek összehangolása. Az új belépő igyekszik 

kezelni a helyzetet, megküzdeni a változással, a szervezeti létezéssel, ami jelenthet 

számára túlzott szabályozottságot, vagy nagyfokú bizonytalanságot is, és együtt jár a 

nyújtott teljesítmény szervezet részéről történő értékelésével. A folyamat a kölcsönös 

alkalmazkodás révén zárulhat sikeresen: a szervezet részéről a belépő felé mutatott 

elfogadás, az új dolgozónál a szervezet és a munka iránti elköteleződés fejezi ki ennek 

megvalósulását. 

 

Összefoglalva, a felnőttkori szocializációban kiemelt jelentőségű a szervezetbe történő 

belépéssel kezdődő szervezeti szocializáció. A folyamat kétirányú: a személy és a 

szervezet is alkalmazkodik egymáshoz. A szervezetbe belépő egyén részéről a feladatok 

ellátáshoz és a szerep betöltéséhez ismeretei, tudása, készségei fejlesztésére van 

szükség, alkalmazkodnia kell a szervezeti eljárásokhoz. Egyes megközelítések szerint a 

folyamat annál sikeresebb, minél nagyobb az illeszkedés a szervezet és a személy 

között. 

A szocializáció tehát egy folyamat, amely a belépés előtt indul és a szervezethez történő 

alkalmazkodás során előrehalad a találkozástól a szerephez való alkalmazkodáson át. 

Része a tanulás és a változás mind a személy, mind a szervezet oldaláról. 

A személy megismeri a szervezetet, a csoport működését, munkakörét és önmagát is. A 

tanulás következményképp változhatnak az attitűdök, az értékek, az énkép és a 

viselkedés. A folyamat mindezek eredményeként több-dimenziós: a megfelelő 

szerepviselkedés elsajátítása, a munkához kapcsolódó készségek és képességek 

fejlődése, valamint a munkahelyi csoport normáihoz, értékeihez történő igazodás. 
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A szervezeti szocializáció folyamata és tartalma 

 

Van Maanen (1977) szocializációval kapcsolatos elmélete szerint is a szervezetbe való 

belépés olyan változás, ami bizonytalansággal, feszültséggel, szorongást eredményez a 

személynél. Az új belépő feltevésekkel érkezik a szervezetbe és átélve az 

információhiányt erőfeszítéseket tesz az egyensúly visszaállítására. Ennek lehetséges 

útja az ismeretlen ismerőssé tétele és az értelemkeresés. 

A szervezet is támogatja ezt az információkeresését: információt ad a kívánatos és nem 

kívánatos viselkedésekről, az elvárt képességekről és a szervezeti értékekről, normákról. 

A belépő is aktív ebben a folyamatban: nyitott az információra munkaköre, szerepe és a 

szervezet vonatkozásában. 

A személy információt, útmutatást keres az új szerepére vonatkozóan. Ezen a tanulási 

folyamatban a munkatársakkal kialakuló kapcsolat, társas támasz kiemelt fontosságú. 

Ebben a folyamatban a szervezeti szocializációs eljárások is szerepet kapnak. Ezen 

eljárások kedvezően befolyásolhatják a szervezet hatékonyságát. 

A szocializációs folyamatnak két fő oldalát különíthetjük el, a tanulási folyamat módját 

és tartalmát.  

• A szervezeti szocializációs eljárások arra vonatkoznak, hogy hogyan történik ez 

a tanulás.  

• A szervezeti szocializáció területei a szervezetre vonatkozó tudás összetevőit 

foglalják magukba. 

 

 Hogyan szerzi ismereteit a dolgozó a szervezetéről? 

Van Maanen a szervezeti szocializáció kapcsán azokat a folyamatokat elemzi, amelyek 

során a belépő értelmezi a szervezeti folyamatokat, elsősorban a szervezeti szereplők 

magatartását, viszonyulásait, reakcióit, és az ezekhez való alkalmazkodás során 

azonosítja saját helyét és lehetőségeit, jövőjét a szervezeti keretekben. Ebben a 

szakaszban az egyéni és szervezeti értékek, normák, politikai viszonyok feltérképezése, 



 64

egyeztetése, és amennyiben a személy számára ezek elfogadhatók, akkor az ezekkel 

való azonosulás történhet meg. Ez lehetővé teszi a személy számára, hogy hosszabb 

távon gondolkodjon kapcsolatáról a szervezettel és szakmailag értelmes célokat 

tűzhessen ki, amelyekért hajlandó erőfeszítéseket tenni, motiváltan dolgozni. 

A szervezeti szocializáció kapcsán hét lehetséges stratégiát, illetve kapcsolódó taktikát 

azonosít a szerző, amelyek dimenziókon helyezhetőek el: 

• Formális – informális stratégiák, attól függően, hogy a belépő tanulása milyen 

környezetben zajlik.  Előbbire példa lehet a munkahelyen történő 

készségfejlesztés, hogy az adott feladatot képes legyen végrehajtani a személy, 

míg utóbbinál a munkahelyi pozícióban alkalmazza a személy a szabályokat, 

hogy az adott szerepet betölthesse. 

• Egyéni és kollektív stratégiák, attól függően, hogy a szocializációban egyedül, 

vagy csoport részeként vesz-e részt a személy. 

• Szekvenciális és nem szekvenciális stratégiák, attól függően, hogy lépésekből 

vagy egy egységből áll-e a folyamat. Előbbire jó példa a munkakörök közti 

rotáció, vagy a fokozatosan növelt felelősség, amit elfogadást jelző beavatási 

szertartások is kísérhetnek, míg utóbbinál csak egy lépésből áll a folyamat, 

például a próbaidő utáni meghosszabbításból. 

•  Rögzített és változó stratégiák az egyes lépésekhez szükséges időre 

vonatkoznak. Előbbinél a szocializációs folyamatban az továbblépéshez 

szükséges idő, utóbbinál az egész folyamat hossza kerül előtérbe. Mindez a 

folyamathoz kapcsolódó szorongás és stressz hosszára, szintjére van hatással, 

ami a belépő felett gyakorolt kontroll eszköze is. 

• Sorozatos vagy szétváló stratégiák, attól függően, hogy elérhető-e a belépő 

számára egy olyan szervezeti tag, aki útmutatást ad a megfelelő viselkedésről, 

vagy hiányzik ez a modell a folyamatból, azaz saját utat kell a belépőnek 

keresnie. Előbbi stagnáláshoz, utóbbi kockázatos zavarokhoz vezethet. 

• Felavató és megfosztó stratégiák, attól függően, hogy a belépő identitásához 

hogyan viszonyul a szervezet. Előbbinél a szervezet elfogadja a meglévő 

személyiségjellemzők hasznosságát, használhatóságát, igyekszik könnyűvé és a 

lehető legkényelmesebbé tenni az átlépést. Utóbbinál tagadja ezt és meg akarja 

fosztani identitásától az új dolgozót. Szélsőséges esetben  a megfosztás valóban 
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megtörténik, „uniformist” húznak rá, tiszta lappal indítva a szervezet által 

megkívánt jellemzőket kívánják létrehozni. 

• Versenysorozat és küzdelem stratégiák, ahol az adott feladatra történő 

kiválasztás alapja az egyéni képességek, háttér és ambíció. Előbbinél a 

szocializációs folyamat bármely pontján a meg nem felelés kizárást eredményez 

a további versenyből, míg utóbbinál nyitott a folyamat egésze a személy 

számára és a teljes folyamatban mutatott képességektől függ a megítélése. 

 

Antalovits három területet különít el a szocializációt támogató programok 

vonatkozásában. 

• Az előzetes szocializációhoz kapcsolódóan a pályatanácsadás és a szervezetbe 

való belépés időszakához kapcsolódó toborzási és kiválasztási folyamatok 

jelentősége emelhető ki. A megfelelő pálya- és önismeret az egyéni elvárások 

tudatosításában nyújthat segítséget, míg a szervezeti igények tisztázásán alapuló 

kiválasztási folyamat és az ehhez kapcsolódó jelentkezők számára nyújtott 

információk alapul szolgálnak az „alkalmas” dolgozók kiválasztásához. A 

pályaismeret alakításának gyakorlati formái lehetnek az egyes szakmákat 

bemutató honlapok, vagy az elterjedőben lévő job shadowing (munkahelyi 

megfigyelés) módszere, ahol az adott foglalkozásra készülő tanuló előzetes 

szempontok alapján megfigyeli, „tanulja” az adott munkakört „árnyékként 

követve” a dolgozót, de nem végzi konkrét munkát. Így megismeri a 

tevékenységeket, a munkavégzés környezetét, szabályait és természetesen a 

munkahelyi társas viszonyokat. 

• A szervezetbe történő belépést követően formális beilleszkedési és képzési 

programok segíthetik elő az új dolgozók hatékony működését a szervezetben. 

Mindez megvalósulhat például szervezeten belüli és kívüli tréningek útján, 

amelyek a személyes, társas és módszertani készségek és szakmai ismeretek 

fejlesztését teszik lehetővé. Emellett a mentorálás, szponzorálás segítségével is 

történhet a folyamat, amely vezetői vagy munkatársi formális vagy informális 

tanácsadás, támogatás formájában realizálódhat, valamint olyan szociális és 

rekreációs aktivitásokkal, amelyek a szervezeti viszonyok és kapcsolatok 

feltérképezéséhez, kialakításához nyújtanak terepet.  
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Mit tanul meg a dolgozó a szocializáció során?  

A szervezeti szocializáció során az alábbi fő tartalmi elemeket sajátítja el a dolgozó: 

hogyan tudja megfelelően ellátni, végrehajtani a feladatát, mi a szerepe a szervezetben 

betöltött pozíciójához kapcsolódóan, milyen értékek fontosak a szervezetben (azaz a 

szervezeti kultúra átvétele is megtörténik), továbbá hogyan tud beilleszkedni az adott 

társas közegbe. 

Chao és munkatársai (1994) részletesen elemzik a szervezeti szocializáció területeit  

1. Az egyéni munkakörök és –szerepek az arra vonatkozó tudást tartalmazzák, hogy 

mit és hogyan kell elvégeznie a személynek az adott munkakörben. Az elsajátítás 

megvalósulhat formális úton, gyakran a HR  osztály feladata, hogy instrukciót, 

útmutatást, magyarázatot adjon a munkakörről (készségigény, 

teljesítménymenedzsment, fizetési struktúra), emellett a betanítás, tréning a 

megfelelő/ elvárt végrehajtás útját mutatja meg.  Akkor hatékony a folyamat, ha jól 

dokumentált, nyilvánvaló, számon kérhető ez a munkaköri leírás és a 

követelmények. A végrehajtás módja gyakran a munkatársak, vezető 

tanácsadásából, a betanításból ismerhető meg. Természetesen szervezet-specifikus a 

folyamat. Van olyan szervezet, ahol bármikor, bárkitől kérdezhet a belépő, míg egy 

bizalmas, tudásigényes munkakörnél, elvárt az önálló megoldás egy 

problémahelyzetnél. 

2. A szervezeti célok és értékek hivatalos és nem hivatalos formában jelenhetnek meg 

és kerülhetnek átadásra. A hivatalos szabályokat a szervezeti misszió, etikai kódex 

írja le, ami megtanulható, be nem tartása szankcionálható. Emellett nem hivatalos 

értékek is jellemzik a szervezetet, amelyek átadása példamutatással vagy a 

viselkedésre vonatkozó társas visszajelzéssel történhet. Például a dolgozó láthatja 

másoktól, hogy az adott szervezetben milyen a vezető-beosztott kapcsolata, milyen 

hatalmi távolságot tartanak a különböző pozícióba tartozók. 

3. Az társas tudás is lényeges eleme a szervezeti szocializációnak. Egyrészt fontos 

információ a személy számára, hogy kikkel dolgozik együtt, milyen a köztük lévő 

kapcsolat, milyenek az adott csoport normái, értékei, milyenek az informális 

kapcsolatok (például kihez, mivel lehet és érdemes fordulni; megbízhatóak, 
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lelkiismeretesek-e egymással a dolgozók). A tudás megszerzése sokszor nem is 

tudatos és változhat, hogy milyen területen kitől szerzi meg a tudást az új tag, 

ugyanakkor ez olyan ismeret, amit nem kérdőjelezünk meg. Szintén fontos lehet a 

formális kapcsolatok, struktúra ismerete egy szervezetben, milyenek a kapcsolatok: 

például ki kit kérhet számon, miért felelős egy adott pozíciót betöltő személy, kinek 

kivel kell együttműködnie a feladatvégzés során. 

4. A szervezetben használt nyelv megismerése, megtanulása is lényeges eleme a 

szocializációnak. Általában van egy a szakmához kötődő technikai nyelvezet, 

amelynek elsajátítása már az előzetes, képzési szocializációban megkezdődik, és az 

adott szervezetben folytatódik.  Szintén a szervezeti nyelvhasználat sajátossága az 

elfogadott szleng vagy zsargon, amit mindenképpen ismerni kell a dolgozónak 

ahhoz, hogy a szervezeti mindennapi érintkezés résztvevőjévé válhasson. A sajátos 

szervezeti nyelvezet használata a szervezettel kapcsolatos lojalitást jelez, míg ennek 

be nem tartása elutasítást eredményezhet.  

5. A szervezeti politika megismerése is időt igényel, a hatalmi struktúra és kapcsolatok 

elsajátítását jelenti, amelynek szintén lehet formális és informális szintjére. A 

formális szintek közti eligazodás a munkakörök hierarchiaszintjeinek megismerését 

jelenti, az informális hatalom megismerése ismétlődő akciók megfigyelésével vagy 

a munkatársaktól nyert információval tárul fel a belépő számára. Így ismerhető fel 

például, hogy kinek van valós befolyása a döntéseknél, például ki kap előléptetést. 

6. A szervezet története a szervezeti kultúra kézzel fogható része, látható jelekben 

szokásokban, mítoszokban, rituálékban, a szervezet működéséről szóló sztorikban 

fejeződik ki. Ez a tudás egyrészt ismétlődő megfigyeléssel, részvétellel, másrészt 

normákban fejeződik ki (pl. öltözet, irodák megjelenése). Sokszor nem is tudatosul, 

hogy milyen értékeket jelenít meg mindez a szervezet vonatkozásában, mégis 

átveszik, betartják a tagok. 

 

A személy és szervezet illeszkedésének jelentőségét hangsúlyozó elméletek 
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Egyes megközelítések szerint, minél nagyobb a személy és a szervezet illeszkedése, 

annál nagyobb a valószínűsége, hogy a dolgozó kedvezőbb munkával kapcsolatos 

attitűdöt, jobb teljesítményt és alacsonyabb munkahelyi stresszt él át.   

Az alábbi ábra összegzi az illeszkedési modellek által kiemelt tényezőket. 

szükségletek
célok

Vágyak értékek
preferenciák   

SZEMÉLY

adottságok
Képességek végzettség

tapasztalat

foglalkozás
munkajellemzők munkakör

munkaszervezet   

MUNKA

munkaterhelés
Követelmények teljesítmény

követelmény
aktív részvétel

EREDMÉNYEK
Munkával való elégedettség
Pszichológiai és testi egészség
Motiváció
Teljesítmény
Hiányzás
Fluktuáció
Pályamódosítás

 

Ábra: Személy-Munka megfelelés modell 

Forrás:  

A Személy - Szervezet illeszkedés (Person-Organization Fit) modellek közül Schneider 

(1991) Vonzás-Választás-Lemorzsolódás elmélete a személy a helyzet és a viselkedés 

kölcsönös egymásra hatását, míg O’Really, Chatman és Caldwell (1991), Judge és 

Cable (1996) vizsgálatai a személyiség és a környezeti jellemzők összeillését, 

hasonlóságát emelik ki. 

 

Schneider Vonzás-Választás-Lemorzsolódás elmélete 

 

Schneider (1987) feltevése szerint nem a külső környezet, a szervezetben alkalmazott 

technológia vagy struktúra, hanem az emberek határozzák meg, hogy milyen lesz a 
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szervezet. A vonzás- választás –lemorzsolódás folyamatnak köszönhetően az idő 

előrehaladtával egyre homogénebb -  „hasonló” személyiséggel, érdeklődéssel, 

értékekkel jellemezhető – tagok vannak jelen egy szervezetben. A kiválogatódási ciklus 

három szakaszból áll: 

Vonzás: Az emberek személyiségüktől, képességeiktől, érdeklődésüktől függően 

különböző pályák, foglalkozások felé vonzódnak (Lásd például Holland pályaválasztási 

elméletét), így ennek megfelelően személyiségüknek, abból származó egyéni céljaik 

megvalósulását lehetővé tevő környezetet, szervezeteket keresnek. A folyamat 

eredményeképp a hasonló személyiségű emberek hasonló szervezetekhez vonzódnak, 

így ugyanazon szervezetben „hasonló” emberek lesznek. 

Kiválasztás: A folyamat másik oldalán a szervezetek is keresik az adott környezethez és 

munkakörökhöz illeszkedő új belépőket a kiválasztási folyamat során. Bár a 

munkakörök vonatkozásában ez eltérő kompetenciákat jelent, ugyanakkor a 

személyiség kapcsán lehetnek bizonyos közös személyiségjellemző elvárások. A 

szervezet tagjai tehát olyan új tagokat keresnek és „engednek be” a szervezetbe, akik 

hozzájuk hasonlóak.  

Lemorzsolódás: Abban az esetben indulhat el a lemorzsolódás, ha a belépő nem 

illeszkedik megfelelően a szervezethez – például a személy nem tudja a szervezeti 

értékeket elfogadni, vagy úgy érzi, nem tud munkatársai közé beilleszkedni, illetve a 

szervezet több tagja is elutasíthatja az új tagot, mivel tőlük nagyon eltérő attitűdöt, 

viselkedést mutat. Ebben az esetben mindkét fél részéről megjelenhet az elégedetlenség, 

valószínű, hogy a személy elhagyja s szervezetet. A folyamat eredménye, hogy azok 

maradnak, akik jól illeszkednek a többiekhez, így egyre homogénebbé válik a 

szervezetben maradók csoportja. 

A folyamat előnye, hogy a „hasonló” tagok jobban megértik egymást, hatékonyabban 

tudnak együttműködni. Ha a szervezeti és személyes értékpreferenciák illeszkedése 

magas, kevésbé valószínű, hogy a tagok elhagyják a szervezetet. Ugyanakkor 

nehezítheti a szervezeti változtatások bevezetését, az alkalmazkodást, ha a 

változtatáshoz szükséges jellemzők hiányoznak a szervezeti tagoknál. 
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A szervezeti Kulturális Profil modell a személy és szervezet összeilléséről 

 

O’Really, Chatman és Caldwell szervezeti kultúra profilja 7 értékdimenzió mentén 

jellemzi a szervezetet.  

Szervezeti kultúra profil

Innováció és
Kockázat-
vállalás

Stabilitás

Agresszivitás
Csoport-

orientáció

Humán-
orientáció

Teljesítmény-
orientáció

Részletekre 
fordított 
figyelem

Szervezeti
kultúra

Dolgozóktól elvárt precizitás a 
részletek kapcsán, az elemzésnél, 

a figyelemnél

Fókusz az eredményen 
nem az elérés módján

A vezetői döntésnél 
mennyire figyelembe 

vett a tagokra 
gyakorolt hatás

A munka az egyének 
helyett milyen mértékig a 

csoportra szabott

A dolgozók mennyire 
versengők és 
agresszívek a 

kooperáció helyett

A szerveveti döntések, 
akciók mennyire 
hangsúlyozzák a 
meglévő állapot 

fenntartását

Az innováció, 
kockázatvállaló 

viselkedés bátorításának 
mértéke.

 

 

Mennyire illeszkedik az Ön személyisége és szervezetének kultúrája? 

Feladat: 

1. Jellemezze szervezetét a fenti szervezeti kultúraprofil dimenziókon! 

2. Helyezze el önmagát az alább ismertetett „Nagy ötök” személyiségdimenziókon! 

A Nagy ötök személyiségdimenziói 

Extraverzió- introverzió dimenzió arra vonatkozik, hogy a szociális és anyagi világot 

milyen energiaszinttel közelíti meg a személy. Az extravertált végponthoz közelebb 

azok helyezkednek el, akik társaságkeresők, aktívak, érdeklődést, barátságosságot 

mutatnak. Motiváltak arra, hogy a társas helyzetekben dominánsak legyenek, munkájuk 

során alkalmazkodóak, ambiciózusak, szorgalmasak, míg az introvertált végponthoz 

közelebb elhelyezkedők inkább nyugodtak, visszafogottak, szégyenlősek, szívesebben 

dolgoznak egyedül. 
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Az érzelmi labilitás- stabilitás személyiségdimenziónál a stabilitás végponthoz 

közelebb álló személy nyugodt, ellazult, kiegyensúlyozott, míg az érzelmi labilitás 

végponthoz közelebb álló személy idegesebb, szorongó, feszültebb, hajlamos a 

szomorúságra, depresszióra. 

Barátságosság-ellenségesség dimenzió esetén a barátságosság végponthoz közelebb 

azok helyezkednek el, akik közösségi irányultságúak, keresik másokkal a kapcsolatot, 

hajlamosak az együttérzésre, altruizmusra, a csoporthoz alkalmazkodnak, szolidaritást 

és bizalmat mutatnak. 

A lelkiismeretesség dimenzión magas értéket mutatóknál magas a teljesítményvágy és a 

szociális megfelelésigény. Feladataikat megtervezik, megszervezik, mielőtt 

cselekednének, gondolkodnak, kitartóak, norma- és szabálykövetőek. Kompetencia, 

rendszeretet, kötelességtudat, felelősség, alaposság jellemzi őket. 

Tapasztalati nyitottság dimenzió arra vonatkozik, hogy a személy mentális és 

intellektuális élete mennyire széles, mély, eredeti és komplex. A tapasztalati nyitottság 

magasabb szintjénél a személy inkább képes a kétértelműség tolerálására, nagy 

mennyiségű információ felvételére, képes koncentrálni, fókuszálni, illetve egy időben 

több érzést, gondolatot és hatást megtapasztalni. Motivált az ismeretlen és összetett 

helyzetek, információk megismerésére, keresésére. 

 

A Nagy ötök személyiségdimenziók és a szervezeti kultúra-preferencia kapcsolatát 

vizsgálva az alábbi területeken talált Judge és Cable (1996, 1997) együtt járást: 

- Az extraverzió együtt járást mutat a szervezeti kultúra agresszió és 

csoportorientáció preferenciájával. 

- A szervezeti tagoknál tapasztalható nyitottság összefügg a szervezeti 

innovációval és részlet-orientációval. 

- A barátságosság magasabb szintje kapcsolatban van a szervezeti preferenciával a 

humánorientáció/ támogatás és a csoport-orientáció területeken. 

A vizsgálatok a személyiség és a szervezeti kultúra kongruenciájára vonatkozóan tehát 

alátámasztják azt a feltételezést, hogy az adott szervezet annál vonzóbb a személy 

számára minél inkább illeszkedik ahhoz személysége.  
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Semmer és Schallberger (1991) Személy-Munkakör megfelelési modellje a fenti 

megközelítéssel szemben a pályaválasztási és kiválasztási folyamatok kölcsönhatását 

feltételezi a munkavállalói szerepnél.  Abban az esetben, ha a személy alkalmazkodik az 

elfogadott szerephez, igazodásról, ha a szerep nem vezet elismeréshez, akkor lehetséges 

útként szereptávolításról, -tagadásról beszélhetünk. A kölcsönös alkalmazkodásnál 

egyfajta összecsiszolódásról (job moulding) beszélhetünk. Ebben az esetben a személy 

képes úgy alakítani (egyénivé tenni) a munkáját, hogy az számára sikerhez vezessen, 

illetve képes olyan készségeket elsajátítani, hogy a lehető leghatékonyabban végezze a 

feladatát, kontrollal bír a munkavégzése felett. Mindennek előzetes feltétele, hogy olyan 

személyeket válasszanak ki egy adott munkakörhöz, akik a megfelelő készségekkel, 

képességekkel rendelkeznek, míg a megfelelő szocializáció biztosítja a személyiség, 

készségek fejlődését a munkatapasztalatok által.  

 

Egy további illeszkedési megközelítés: Sheldon és Elliot én-konkordancia modellje 

 

Sheldon és Elliot (1999) modellje a személy-szervezet illeszkedés szempontjából a Van 

Maanen által is hangsúlyozott motivációs tényezők jelentőségét emeli ki. A szerzők az 

egyéni cél választásának szerepét a személy-szervezet összeillés szempontjából 

vizsgálják, és rámutatnak, hogy a pszichológiai jólétre és stresszre mindez milyen hatást 

gyakorolhat. A modell a motiváció öndeterminációs elméletén alapul, amely szerint a 

feladatvégzéssel kapcsolatos várakozást, az aktuális motivációs tendenciát a 

szituációval kapcsolatosan észlelt kontroll befolyásolja. Elkülönítik az amotivációt 

(motiválatlan állpot), az extrinzik (külső) és az intrinzik (belső) motivációt, amelyek a 

teljesítmény kapcsán eltérő következményekkel járnak. Az amotiváció esetén a személy 

nem hajlandó az aktivitásra. Ennek több oka lehet: nem értékes számára a tevékenység, 

nem érzi kompetensnek magát vagy úgy ítéli meg, hogy a cselekvés nem vezet a kívánt 

kimenethez. 

Az intrinzik motiváció esetén az aktivitás maga vezet elégedettséghez, ugyanakkor a 

társas és környezeti tényezők befolyásoló hatása is érvényesül. A kompetenciát erősítő 

társas-kontextuális események (a hatékonyságtámogató visszajelzés, jutalom, 

kommunikáció, optimális kihívás) fokozzák az intrinzik motivációt, amennyiben 
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autonómia-érzéssel társulnak, azaz úgy érzi a személy, hogy általa meghatározott a 

viselkedés (self-determinált), kontrollt gyakorol felette.  

A motiválatlanság és az intrinzik motiváció között az extrinzik motiváció állapotáról 

beszélhetünk. Ilyenkor az aktivitás, teljesítmény instrumentális, célja valamilyen 

elkülöníthető kimenet, haszon elérése, nem maga az aktivitás élvezete vezeti a 

viselkedést.   

Az elmélet szerint a viselkedést vezető célok választásának, az autonómia mértékétől 

függően, négy lehetséges oka, szintje van. Beszélhetünk külső, bevetített, azonosulás 

révén történő és integrált szabályozásról. 

 

Deci és Ryan (2000) az alábbi ábrával szemléltette az egyes szinteket és azok 

egymásra épülését.  

 

Ábra: Az emberi motiváció osztályozása az öndeterminációs elmélet alapján 
Forrás: Deci és Ryan (2000), 237.o.. 
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o A külső szabályozásnál a viselkedés kívülről kontrollált, jutalmat kap általa a 

személy, vagy elkerüli a büntetést. 

o A bevetített szabályozásnál átvett a külső szabályozás, de nem tekintett teljesen 

sajátnak – az én értékelésében a másik személy értékelése jelentős szerepet 

játszik. A viselkedés irányítója a bűntudat vagy a szorongás elkerülése, vagy az 

énerősítő büszkeségérzés elérése. 

o Az azonosulás által szabályozott külső motiváció már nagyobb autonómiát 

takar. A személy tudatosan értékeli a viselkedés célját vagy a szabályozást, és 

bár külső személy közvetíti számára az adott tevékenység értékességét, a 

személy a fontosság alapján elfogadja és magáévá teszi a célt. 

o Az integrált szabályozásnál a szabályozással való azonosulás mellett a személy 

teljes mértékben sajátjának tekinti a célt. Így a feladatvégzés, annak fontossága 

az énről alkotott kép részévé válik. Mindez az aktivitás kapcsán az autonómia 

érzéséhez vezet. Eben az esetben már a tevékenység maga jelent örömforrást, 

elégedettséghez vezet, így intrinzik motivációról beszélhetünk. 

A kategóriák között alapvető különbség az okság helyében van, vagyis melyik 

tekinthető külső és melyik belső hatáson alapuló motivációnak. Másrészről az 

autonómia mértéke is egyre növekszik, míg a motiválatlan állapotból eljutunk az 

intrinzik motivációig.  

A vizsgálatok szerint az átélt autonómia mértéke növeli az aktivitásokkal kapcsolatos 

érdeklődést, azok értékelését és a kifejtett erőfeszítést, elkötelezettséget. Az intrinzik 

motiváltság érdeklődéssel, nagyobb élvezettel jár együtt a tevékenység során. 

 

Az egyéni célok választása kapcsán az én-konkordancia modell abból indul ki, hogy a 

kitűzött céljainkat nem mindig érjük el, és azok elérésekor sem mindig élünk át 

elégedettséget. Ennek több oka is van. Az el nem ért vagy boldogságot nem okozó célok 

nem a valódi értékeket és érdeklődést tükrözik, és ha ki is tűzzük a megfelelő célt, 

hosszan tartó erőfeszítésre van szükség, hogy elérjük azt. A célkitűzés és elérése tehát 

az egyén szükségleteivel függ össze, nem külső hatás eredménye.  

A célkitűzés indítékai közül a valódi értékektől és szükségletektől legtávolabb esők a 

kívülről jövő célok. Ezek a külső szabályozáson alapulnak, kényszer (jutalom vagy 

büntetés útján) vagy a bevetítés által (szorongás vagy bűntudat keltése révén) 
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szabályozottak, az egyén számára valódi kielégülést nem hoznak a cél elérésével. Ezek 

a célok nem belülről fakadnak, nincsenek összhangban a személy belső értékeivel, így 

az akadályok könnyen csökkenthetik az érdekükben tett erőfeszítéseket. 

Azokat a célokat tekinthetjük az énnel összhangban lévőnek, amelyek az azonosulás 

által szabályozottak vagy az intrinzik motiváción alapulnak (integrált szabályozáson 

alapuló és intrinzik célok). Ezek a személy szükségleteinek, érdekeinek és értékeinek 

hatékonyabb kielégítését teszik lehetővé, ennek megfelelően támogatják az 

erőfeszítések fenntartását.  

A fentiekből következően kapcsolhatóak össze a személyes és a szervezeti célok. Ha az 

egyén és a szervezeti értékei összhangban vannak és a vezető képes olyan személyes 

célok kitűzését elősegíteni, amelyekkel a dolgozó azonosulni tud, és amelyek 

megvalósításához fokozott erőfeszítésre képes, ekkor a személyes siker a szervezeti 

célelérést és hatékonyságot is elősegíti. 

A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az énnel összhangban lévő célok követése 

összefügg a dolgozók jólétével. Amennyiben a kitűzött célok nem felelnek meg a 

személy valódi szükségleteinek, értékeinek, a személy kevésbé érzi azok elérését 

kielégítőnek, nem éli át az előrehaladás érzését, ami a szubjektív jólét észlelése 

szempontjából is negatív hatással van. 

 

A fent bemutatott különböző személy és szervezet illeszkedését hangsúlyozó modellek 

rámutatnak, hogy a megfelelés összefügg az elégedettséggel, elkötelezettséggel, testi és 

lelki jóléttel, valamint a kilépési hajlandósággal. Az alábbiakban a szervezeti 

elkötelezettséggel kapcsolatos főbb összefüggéseket tekintjük át. 
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A szervezeti elkötelezettség 

 

A szervezeti elkötelezettség egyfajta érzelmi kötődés, azonosulás, bevonódás a 

szervezettel kapcsolatban. Két formája, szintje különíthető el: az érzelmi és folytatási 

elkötelezettség.  

Utóbbi alatt a szervezeti tagság fenntartásának vágyát értjük, amely alacsonyabb, 

instrumentális szintű kapcsolódást takar, ahol szervezet elhagyásának feltételezett 

költségét és hasznát mérlegeli a személy, és ebből ered a maradási vágy. Az érzelmi 

elkötelezettség esetén az egyénnél megjelenik a szervezeti célokkal való azonosulás, 

kötődés és a szervezet érdekében tett fokozott erőfeszítés, befektetés készsége is. 

(McShane, von Glinow, 2005) 

Allan és Mayer (1990) a különböző pszichológiai állapotok alapján határozza meg az 

elkötelezettség formáit. Az első az affektív kötődés, ami érzelmi síkú kapcsolódást 

jelent. Magában foglalja az erőfeszítést, amit az egyén a szervezetért tesz, és a 

szervezeti értékek, célok elfogadásának mértékét, saját célokkal való összhangot. A 

folytatási elkötelezettség, az észlelt költségektől függ: a személy lát-e választási 

lehetőséget (pl. másik munkahelyet), illetve mekkora személyes költséget észlel. A 

harmadik a normatív szint, ami a morális kötelességtudat érzésén alapszik. A fentiek 

mellett elkülönítik a normatív elkötelezettséget, ahol a pszichológiai szerződéshez 

kapcsolódó szervezettel kapcsolatos kötelezettségek észlelésének eredménye a szervezet 

iránti elköteleződés.  

Viselkedéses szinten a szervezeti elkötelezettség a tagoknál a szervezet által vallott 

értékekkel való azonosulásban, a szervezeti tagság fenntartásának vágyában és a 

szervezeti célok elérése érdekében tett erőfeszítésben nyilvánul meg. Mindez 

alacsonyabb a fluktuációhoz, hiányzáshoz, motiváltabb munkavégzéshez, előírt 

szerepen túli erőfeszítésekhez vezet. 

Az elkötelezettség kiépítése ennek megfelelően érdeke a szervezetnek. A szakirodalom 

áttekintése nyomán, az alábbi szervezeti tényezőket emelhetők ki, amelyek 

valószínűsítik a magasabb szervezeti elkötelezettséget a tagok részéről: 

-A méltányos vezetői bánásmód és a szervezeti megelégedettség. 
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-A munkahely biztonsága, a tartós foglalkoztatottság. 

-A szervezeti folyamatok átlátása, megértése, ezek tagok felé történő kommunikációja. 

- A dolgozók bevonása a szervezeti döntésekbe. 

- Bizalom a munkatársakban. 
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Kérdések: 

1. Mit értünk pszichológiai szerződés alatt? 

2. A pszichológiai szerződés egyes típusai milyen következményekkel bírnak az 

egyén és szervezet kapcsolata szempontjából? 

3. Milyen szakaszokra osztható a szervezeti szocializáció? 

4. Mit jelent a személy és szervezet illeszkedésének fogalma? 

5. A személy és szervezet illeszkedés elméletek milyen összeillési feltételeket 

emelnek ki? 

6. Hogyan valósul meg a szervezet részéről az új belépők szocializációja, milyen 

dimenziókon azonosíthatóak ezek a folyamatok? 

7. A szervezeti szocializáció során mit sajátít el az új belépő? 

8. Milyen konkrét módszerekkel, programokkal segíthető elő az új belépők 

eredményes szocializációja? 

9. Mit értünk szervezeti elköteleződés alatt? 

10. Az elköteleződés milyen típusait különíti el a szakirodalom? 
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IV. Karriermenedzsment 
 

A karriergondozás az elmúlt évek egyik legfontosabb HR funkcióvá nőtte ki magát. A 

szervezet versenyképességének megőrzése érdekében sokszor kell csökkenteni a 

létszámot, felszámolni a kevésbé fontos funkciókat. Mindezek következtében a karrier 

fogalma egyre inkább átértékelődni látszik.  

 

A karrier fogalmának különböző értelmezései, elméletei 

 

A karrier a hagyományos felfogásban lineáris fejlődést, felfelé törést jelent a 

hierarchiában hosszabb távon gondolkodva. A karriernek ez a hagyományos modellje 

azonban már nem igazán felel meg napjaink kihívásainak. Ma már a karrier nemlineáris 

és kiszámíthatatlan, ennek oka a piaci környezet változásában keresendő, hiszen a 

szervezetek egyre laposabbá, rugalmasabbá válnak, az egyéni karrier utak pedig 

változnak.  

A korai elméletek úgy definiálják a karriert és a sikert, mint egy bizonyos időszak alatta 

elért előmenetel növekvő fizetéssel és szétválasztják a karriert befolyásoló objektív és 

szubjektív elemeket. 

 Hall(1987) az objektív elemekre helyezve a hangsúlyt, a karriert gyakorlati 

tapasztalatok időbeni sorozataként definiálja.  

Greenhaus úgy tekinti a karriert, mint az életpálya munkatapasztalatainak összessége 

illetve ezen tapasztalatoknak az egyéni interpretálása.  

Sullivan határtalan karrierként értelmezi a hagyományostól eltérő, innovatív 

karrierutakat, melyet olyan sajátos elemekkel rendelkeznek, mint a tudáshalmaz, 

hordozható kompetencia, felelősségteljes munkavégzés, folyamatos fejlődni akarás az 

egyéni karrier menedzseléséért.  

 

Hall a karrierfelfogásokat négy csoportba sorolta: 
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1.Karrier mint szakma: olyan foglalkozás, amelyben az egyén nem a magas pozíció 

miatt lesz sikeres, hanem mert a társadalom elismeri. 

2. Karrier mint előmenetel: A szervezeti hierarchiában  történő előrehaladás , mely 

egyre nagyobb felelősséggel jár együtt.  

3. Karrier mint szakmai tapasztalatok összegzése: az egyén szubjektív megítélése saját 

életpályájának szakaszait illetően. 

4. Karrier mint elért pozíciók összegzése: az egyén egyre magasabb pozícióba jut 

tapasztalatainak és képességeinek köszönhetően.  

 

Léteznek olyan elméletek, amelyek a párhuzamos karrier fontosságát hangsúlyozzák a 

szervezetek csökkenő előmeneteli lehetőségei miatt. (Whymark, 1999) 

Egyre népszerűbben a karrier olyan alternatív felfogásai, amelyek az alábbi fogalmakat 

helyezik előtérbe, mint a munkakörbővítést, a munkakör-gazdagítást, vagy a 

szakmaközi keresztfunkcionális karriert.  

Koncz Katalin munkahelyi karriernek nevezi az egy adott szervezeten belüli realizált 

karriert, mely a munkahelyi életpálya minősége.  Az egyéni életpálya tehát munkahelyi 

életpályák sorozataként fogható fel.  

 

A karrier meghatározó tényezői 

 

A karrier alakulását három tényező határozza meg. Az első a személyes képességek, 

készségek, adottságok és a családi erőforrások köre. A második befolyásoló tényező a 

társadalmi és gazdasági környezet, mely lehetőségeket és korlátokat is jelent. A 

harmadik tényezőcsoport a szándékok és törekvések, melyek tartalmazzák az egyén 

által elérni kívánt célokat, jövőbeni vágyakat és elképzeléseket, melyek a mindennapi 

cselekvést vezérlik.  
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A karrier minősége és típusai 

 

Az emberek igyekeznek olyan karriert befutni, amely megfelel az adott kor társadalmi 

elvárásainak és megbecsülést ad.  Ugyanakkor az egyén életpályája során előfordulhat 

fejlődő, stagnáló és visszafejlődő karrier is.  

 

Koncz (2004) szerint a sikeres munkahelyi életpálya javuló munkafeltételeket, nagyobb 

munkaköri felelősséget, komplexebb feladatokat illetve magasabb státuszt és anyagi 

erkölcsi elismerést jelent. Ez megvalósulhat felfelé történő vertikális, de lehet 

horizontális elmozdulás is. Ez utóbbi csak akkor jelent tényleges előre lépést, ha az új 

pozíció magasabb presztízzsel, jövedelemmel, státusszal jár.  

 

Stagnáló karrier ez egy olyan állapot amikor az egyén vagy egyéni vagy szervezeti okok  

miatt képtelen továbblépni a szervezeten belül. Bardwick  3 típust különböztet meg: 

Szerkezeti holtpontról akkor beszélünk, ha a szervezet nem tud megfelelő előmenetelt 

biztosítani az egyén számára. Ez előbb utóbb a szervezet elhagyását jelenti.  

Tartalmi holtpontról akkor beszélünk, ha az egyén már olyan mértékig begyakorolta 

munkakörét, hogy az a számára már unalmassá, érdektelenné válik, ennek 

eredményekképpen megszűnik a munkavállaló belső és külső motivációja is, így a 

kiégés és stressz tünetei jelentkeznek.  

Életstílusbeli holtpont olyan krízishelyzet az ember életében, amikor a teljes 

sikertelenség mutatkozik az egyén életének egy kiemelkedően fontos területén, lehet ez 

akár munka, akár család, vagy sport is. 

 

A lefelé irányuló karrier sikertelenség állapotaként jellemezhetjük, azaz az egyént 

valamilyen oknál fogva egy alacsonyabb presztízsű munkakörbe helyezik át, ennek 

eredménye pedig általában a szervezet elhagyása. 
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Hall az alábbi karrierutakat különbözteti meg: 

• Tradicionális 

• Korai felfutású 

• Helyét kereső 

• Akciós 

• Amerikai álom 

• Lassan érő 

• Multikarrier 

• Konzervatív 

 

Tradicionális karrierről beszélünk, ha az egyén tanulmányai befejeztével választ egy 

szakmát, melyben elhelyezkedik és folyamatosan felfelé halad a ranglétrán. 

Korai felfutású karrier esetén az egyén az elhelyezkedést követően rövid idő alatt jut 

magasabb pozícióba. 

Helyét kereső karrier azt jelenti, hogy a munkavállaló életpályája során sikeres, 

sikertelen és stagnáló szakaszok váltogatják egymást.  

Akciós karrierről akkor beszélünk, ha egy vállalat hirtelen előrejutási lehetőséget kínál 

egy alkalmazottnak, aki ezt ki is használja. 

Amerikai álom karriertípusról akkor beszélünk, ha a szerencse segíti a munkavállalót 

hirtelen magas pozícióhoz, a lassan érő karrier pedig éppen ennek az ellenkezője. 

Multikarrierről beszélhetünk, ha az életpályában folyamatosan váltogatják egymást a 

kemény megmérettetések, kihívások és a regenerálódás szakaszai, mely az addiginál 

kevésbé megerőltető munkát jelent. 

Konzervatív típusú karriernél az egyén lassan lépked egyre feljebb a vállalati 

hierarchiában, de az előrelépése biztosított. 

 

Egy másik megközelítésben Kanter (1989) tartalom szerint tipizálva a karriert három 

típust ír le:  



 85

Bürokratikus karrier: erősen hierarchizált szervezeti struktúra és logikus előrejutás 

jellemzi. 

A szakmai karrier alapja a képességek és a tudás, amely olyan státuszhoz segíti a 

személyt, amelyet a társadalom is elismer. 

Vállalkozói karrier kapcsán azt emeli ki, hogy a személy új értéket és új szervezeti 

kapacitást teremt. 

 

Sullivan a belső munkaértékek szintje és a kompetenciák transzferálhatóságának 

dimenziói mentén négy típust ír le. A belső munkaértékek szintje azt jelenti, hogy a 

munkavállaló mennyire motivált a kitűzött karriercéljai megvalósítására. A 

kompetenciák transzferálhatósága azt jelenti, hogy az egyén által birtokolt tudáshalmaz 

mennyire hasznosítható más területeken.  

Ez alapján beszélünk átmeneti, önalkotó, önirányító és hagyományos karrierről.  

A hagyományos karrier a vállalatspecifikus kompetenciákkal rendelkező 

munkavállalóra jellemző, hiszen ők képesek azonosulni a vállalattal és lojálisak azzal. 

Számukra fontos a szervezeti hierarchiában történő előmenetel és méltányos 

kompenzáció. 

Az önalkotó karrierre transzferálható kompeteciák és teljesítményorientáció jellemző, 

azaz az ilyen személy sokat mozog a szervezetek között szakmai kihívást keresve, 

inkább horizontális karriermozgás jellemzi. 

Az önirányító karrier vállalatspecifikus, nem transzferálható kompetenciákkal 

jellemző munkavállalót jelenti. A személy erős szakmai identifikációval jellemezhető, 

emellett fontos számára a teljesítmény és a biztonság. 

Az átmeneti karriertípus az időszakos munkavállalókra jellemző, akik vállalatról 

vállalatra vándorolnak teljesen transzferálható ismeretekkel, külső motivációjuk 

kiemelkedő és ennek hatására cselekszenek. 
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Átmeneti karrier 

 

 

Önalkotó karrier 

 

 

 

Hagyományos karrier 

 

 

 

Önirányító karrier 

 

 

  

 

Karrierszakaszok elméletei 

 

Számos életpálya-elméletet ismerünk, ezek közül mutatnák be most néhányat. 

Hall elmélete 

 

Hall  négy karrier stádiumot azonosít: a felfedezés, a megerősítés, a fenntartás és a 

hanyatlás szakaszait. 

A felfedezés stádiuma az önvizsgálaté és a szakmai útkeresésé. 15-24 éves korunk 

között mindannyian éhesek vagyunk a sikerre, és készen állunk készségeink 

fejlesztésére. A felfedezés szakasza általában az iskolai képzéssel kezdődik és a kezdő 

munkakörrel folytatódik. Ez tehát az iskolából a munkába történő, és az álláskeresés 

Kompetenciák 

transzferálhatósága 

Belső munkaérték szintje 
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felé elmozduló folyamat, melyben meghatározó szerepe lehet a pályaválasztási 

tanácsadásnak, vagy az állásbörzék állásbemutatásainak. Ebben az időszakban fontos, 

hogy reális képet alkossunk képességeinkről és tehetségünkről, felfedezzük saját 

értékeinket, motivációinkat és ambíciónkat annak érdekében, hogy megfelelő karriert 

válasszunk. 

A megerősítés stádiuma a 25 és 44 év közötti időszakra jellemző. Legtöbbször ekkor  

történik a megfelelő karrier megtalálása, ebben a szakaszban, állandóan összemérjük 

képességeinket és ambícióinkat a korábban meghozott pályaválasztási döntéssel, és 

szükség esetén korrigáljuk azt. Legtöbbször egy próbaidőszakkal kezdődik, ez alatt 

különböző munkaköröket tölthetünk be. A próbaidőszak után a teljesítés és az 

előmenetel, vagyis egy stabilizációs szakasz következik. Megállapodunk a pályán, és 

egyre önállóbbak leszünk. Kialakítjuk szakmai identitásunkat, kiépítjük kapcsolatainkat 

kollégáinkkal. A munkaköri váltások egyre általánosabbá válnak e szakasz folyamán: 

gyakori a szervezeten belüli rotáció, új területek megismerése. Mivel ebben a 

szakaszban gyakori a kollégákkal való rivalizálás és a versengés, különböző eredetű 

kudarcokkal kell szembenéznünk, sőt a munkahely és a család közti konfliktusok sem 

ritkák. Ez csúcsosodhat ki az úgynevezett karrier-közép-időszaki válságban, 

mely során sokan arra ébrednek rá, hogy soha nem fogják álmaikat megvalósítani. 

Ugyanekkor azt is eldöntik, hogy a munka és a karrier egymáshoz viszonyítva mennyire 

fontosak az életükben, a jövőben hová tegyék a nagyobb hangsúlyt. 

A fenntartás 45-64 év közötti szakasza több mintát követhet. Vannak, akik egyszerűen 

meg akarják hosszabbítani a megerősítés szakaszát a teljesítmény állandó növelésével, a 

saját szakterületükön való fokozott helytállással. De ez az időszak lehet a stagnálás vagy 

a korai hanyatlás stádiuma is. A szakmai életút e szakaszában általában csökken a 

kollégákkal való rivalizálás és sokan a szervezet fiatalabb tagjainak mentoraiként, 

tanácsadóiként, tanítóiként lépnek fel. Gyakori az életcélok és a hosszú távú 

karriertervek ismételt átgondolása, és a munkával, családdal és közösséggel kapcsolatos 

gondolkodás újjászervezése is. 

A hanyatlás stádiumában - mely a 65 év feletti időszakra jellemző, és rendszerint a 

teljes munkaidejű foglalkoztatás végét jelenti - szembesülünk a nyugdíjazással vagy a 

karrier befejezésének más alternatívájával. Némelyek pozitívan alkalmazkodnak a 

kínálkozó lehetőségekhez, például úgy, hogy másokat segítenek, a fiatalok mentoraként 
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lépnek fel. Mások kevésbé pozitívan: közömbössé válnak, esetleg feladják. Kedvező 

esetben elmozdulás figyelhető meg a hatalmi szereptől a támogató, tanácsadó, útmutató 

szerep irányába. Sokan részt vesznek az utánpótlás azonosításában és fejlesztésében, 

ezzel is kielégítve azt az érzelmi igényüket, hogy saját munkájukat mintaként 

szerepeltessék mások számára. Azonban mindenkiben körvonalazódik a visszavonulás 

terve, és egyre jobban bevonódnak a különböző szervezeten kívüli tevékenységekbe. 

Belcourt modellje 

 

Belcourt az egyéni életpályát 5 szakaszra osztja. 

A munkára való felkészülés szakaszában (0-25 év) az egyén megszerzi a szükséges 

képességeket a későbbi szakmájához. Ezt követi a szervezeti belépés (18-25év) a 

munkahely választásának időszaka, azaz a számunkra legmegfelelőbb munkahely, 

munkakör kiválasztása. A következő szakasz a kezdeti karrier szakasza (25-40év), 

amikor az egyén elsajátítja a választott szervezet normáit, végbemegy a szervezeti 

szocializáció folyamata. A középkarrier során (40-55év) a munkavállaló újraértelmezi a 

korábbi szakaszokat, megerősíti és átértékeli a céljait. Majd végül késői karrierről (55 

évtől- nyugdíjig) beszél, amikor a megszerzett tudás továbbadása felé helyeződik a 

hangsúly. 

Pintér karrierperiódusai 

 

Pintér Zsolt (2001) hét karrierperiódust különböztet meg: 

• Alapvető karrierdöntések (16-18év): Ebben az időszakban fókuszálódik az 

egyén érdeklődése a tanulmányai kapcsán és döntést kell hoznia a jövőjét, a 

továbbtanulását illetően 

• A karrier előkészítése (18-24 év): Ha az egyén az előző szakaszban a 

továbbtanulást választotta ekkor kell megszereznie a szakmához szükséges 

elméleti alapokat és itt dől el, hogy milyen szakterületen fog később dolgozni.  

A korai alkalmazotti, illetve vállalkozói karrier esetén itt kell meghozni a 

továbbképzésre vagy esetleges pályamódosításra, ill. tevékenységváltásra 

vonatkozó döntéseket. Fontos lenne, hogy az egyén a továbbtanulás ideje alatt is 
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igyekezzen előkészíteni a szakmai gyakorlatot, kapcsolatokat építeni és 

megalapozni a munkába állás időszakát is.  

• Kezdeti karrier (24-30év): az első munkahely kiválasztásának és a 

beilleszkedésnek az időszaka. Ugyanekkor problémát jelenthet, hogy ebben az 

időszakban a főiskola/egyetemi évek alatt megszokott életstílust egy teljesen 

más hétköznapi kötelezettségekkel és elvárásokkal teli élettel kell felcserélni. 

• A karrier építése- a kibontakozás (30-35.életév): a kibontakozás időszaka az, 

amikor először kap a munkavállaló igazi önálló feladatot vagy vezetői beosztást.  

• A csúcs (35-45 év): ez az életpálya legaktívabb szakasza, amelyben az egyén 

tapasztalatai már kellőképpen széleskörűek és mélyek, ugyanakkor még elég 

dinamikus, hogy újabb kihívásokkal nézzen szemben. Az ember általában ekkor 

válik sikeressé szakmai területén. Az utolsó időszak, amikor még könnyen lehet 

váltani és új kihívások elébe menni. 

• A megőrzés-megtartás szakasza (45-55.év): az életpálya azon szakasza, amikor 

már kevésbé mer az ember munkahelyet váltani, hiszen elért már ez olyan 

pozíciót az adott szervezetnél, ahonnan akár kényelmesen nyugdíjba is mehet. 

Általában itt már folyamatosan arra törekednek, hogy a jelenlegi helyzetüket 

stabilizálják a szervezetnél. 

• Nyugdíj előtt (55-65.év): Felkészülés a visszavonulásra, ez mindenkinél 

máshogyan zajlik, van aki készül rá, van akit egyszerűen meglepetésszerűen ér. 

 

Super pályafejlődési elmélete 
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Super a pályafejlődés elméletében az egyes életpályaszakaszok meghatározását 

összekapcsolja a személyiségfejlődéssel. Az életpálya legfontosabb csomópontjait öt 

tevékenységhez köti, melyeket pályafejlődési feladatoknak nevez. Az első feladat a 

szakmai preferencia kikristályosodása, mely 14-18 éves korban történik, amikor a 

fiatalok kialakítják elgondolásaikat a későbbi pályájukkal kapcsolatosan. A második 

feladat a szakma kiválasztása és a hozzá kapcsolódó tanulmányok megkezdése (18-21 

éves kor). A harmadik időszakban (21-24 éves kor) megy végbe a szakmai preferenciák 

megvalósítása, az egyén befejezi a szakmai képzést, munkába áll.  A negyedik feladat a 

stabilizáció, ez a 23-35 éves korra esik, melynek keretében az egyén megtalálja a 

munkatevékenységek között azt, ahol kihasználhatja képességeit, tudását. Az ötödik 

feladata konszolidáció, mely során az egyén kiteljesedik a munkájában. Megvalósíthatja 

a céljait, megszerzi a képességeinek megfelelő státuszt, rangot. Az öt feladatot követi 45 

éves kortól a fenntartás, 65 éves kortól pedig a hanyatlás stádiuma, amit a szellemi és 

fizikai aktivitás csökkenése jellemez.  

 

Az egyéni életpálya fejlődési szakaszait és a képzési szükségleteket, és emberi erőforrás 

tevékenységeket rendszerezi Langer Katalin 2001-ben.  
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Szakaszok Képzési szükségletek 

Próbálkozás Különböző munkaköri tevékenységek 

önmegvalósítás 

Megszilárdítás, előrejutás Megfelelés a munkaköri kihívásoknak 

Képesség 3-5évenként új területre 
mozogni 

A kreativitás és az innovációs készség 
fejlesztése 

A kompetencia fejlesztése a speciális 
területeken 

Középső karrierszakaszok Technikai naprakészség 

Képességfejlesztés mások képzésében való 
részvételre 

Megfelelés a változó munkakör által 
megkívánt igényeknek és szükségleteknek 

A látókör szélesítése a szervezeten belül 

Késői karrierszakaszok Terv a nyugdíjba menetelre 

A hatalmi pozícióból a tanácsadó 
szerepébe való elmozdulás 

Képesség a sikeresség azonosítására 

Tevékenység megkezdése szervezeti 
kereteken kívül 

Forrás: Langer Katalin: Karriertervezés, telosz Kiadó, Budapest, 2001. 29.o. 
 

Az egyéni életpálya elején nem könnyű megjósolni, hogy milyen karrier vár a 

pályakezdőre. A karriermenedzsment eszközeivel, kidolgozott rendszerével, 

módszereivel azonban az életpálya tervezhetővé válik, hiszen segítségével az egyének 

önmaguk befolyásolhatják karrierjük alakulását.  
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A karriermenedzsment értelmezése 

 

A sikeres szervezet számára fontos, hogy meghatározó munkaköreiben olyan 

alkalmazottakat foglalkoztasson, akik magas színvonalon képesek, hatékonyan 

elvégezni a feladataikat. A legtöbb szervezet törekszik is arra, hogy a munkatársaikba 

fektetett erőfeszítések eredményeit hasznosítsák a szervezet hatékonyabb működtetése 

érdekében. Ha ezt a munkavállalói oldalról  is megvizsgáljuk azt találjuk, hogy az 

alkalmazottaknak is érdekük, hogy tisztában legyenek az előmeneteli lehetőségeikkel, 

és a karriermenedzsment segítségével  továbbfejlesszék a karrierjüket. A 

karriermenedzsment célja tehát, hogy a szervezet hatékony működése érdekében 

felkészítse, és alkalmassá tegye a munkatársakat a fontosabb munkakörök betöltésére, 

előre tervezett személyzet-fejlesztési programmal. A szervezetek ezt akkor érhetik el, ha 

a munkatársak képességeinek és ambíciójuknak megfelelő munkaköröket és fejlődési 

lehetőségeket biztosítanak, amelynek segítségével megvalósíthatják karriercéljaikat, 

elképzeléseiket.  (Nemeskéri, 1999) 

 

A karriermenedzsment történeti fejlődése 

 

A karriermenedzsment kialakításának gondolata először a 60-as években merült fel, 

funkciója sokat változott az elmúlt évtizedekben. A 80-as években a világpiaci verseny 

erősödésének köszönhetően inkább a szervezeti célok kerültek előtérbe. A 

karrierfejlesztés alapja a szervezeti célok követése lett, tehát az ezekkel azonosulni 

képes munkaerő számára nyíltak meg a karrierlehetőségek. A 90-es években megérett a 

karriermenedzsment kétoldalú közelítésének gondolata, melynek értelmében az egyéni 

és szervezeti célok összehangolása.  

Amint látjuk tehát kezdetben a szervezeti és egyéni igények álltak a középpontjában, 

majd ezek összehangolásának szükségességét ismerték fel. A szervezetek fokozatosan 

ismerték fel, hogy az értékes munkaerő motiválása, megtartása létfontosságú a 

szervezeti siker szempontjából.  

Az elmúlt években a karriergondozás a személyügyi tevékenység egyik legfontosabb 

funkciójává nőtte ki magát. A karrier fogalma átértékelődni látszik. Napjainkban a 
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kiélezett piaci verseny következtében a vállalatok kénytelenek csökkenteni a létszámot, 

felszámolnia nem kulcsfontosságú funkciókat, a versenyképesség megtartása érdekében. 

Ennek eredményeképpen azonban megszűnőben van a hosszútávú foglalkoztatása, a 

karrierváltás általános jelenséggé vált a munkaerőpiacon. A munkáltató – alkalmazott 

kapcsolat erősen átalakult, melyet az elmúlt évtizedekben erős lojalitás, kötődés 

jellemzett. A kapcsolat radikálisan lerövidült, melyek alapmotívuma a közös érdek – 

kielégítés, és közreműködés egymás céljainak megvalósításában. 

 

A karriermenedzsment célja 

 

Hovánszki (2004) szerint a szervezeti karriermenedzsment hármas célt tűz ki maga elé:  

Tehetséggondozási feladatok ellátása, ennek folyományaként a szervezet meghatározó 

munkaköreiben olyan munkatársak dolgoznak, akik feladataikat a legmagasabb szakmai 

színvonalon képesek elvégezni. Ehhez tartozik a képzési rendszer kialakítása. 

A második célkitűzés a vállalat alkalmazottainak megtartása, az előre lépésre kész 

munkavállalók karrierigényeinek támogatása, kielégítése azzal a céllal, hogy a 

befektetett erőfeszítések eredményeit a szervezet kamatoztathassa. 

A harmadik célkitűzés a vállalaton belüli esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatása. 

 

A karriermenedzsment lehetséges célcsoportja 

 

A karriermenedzsment nem vezetőképzést jelent, a legtöbb elméletalkotó és gyakorlati 

szakember egyetért abban, hogy minél szélesebb körben kell biztosítani a részvételt, 

melyet azonban feltételekhez érdemes kötni. Alapvető elvárás, hogy az egyén 

rendelkezzen határozott elképzelésekkel, célokkal jövőjét illetően, legyen ambiciózus és 

kezdeményező, amit fejezzen is ki, és az előre jutás érdekében vállaljon akár még 

többletfeladatokat is. (Nemeskéri, 1996) 
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A karriermenedzsment rendszer várható hasznai 

 

A karriermenedzsment rendszer alkalmazásának eredményei számos formában 

jelentkezhetnek a vállalatok működésében és alkalmazottak teljesítményében. Ezeket az 

eredményeket Leibowitz (1986) alapján mutatjuk be az alábbi táblázatban: 

 

Vezetők Alkalmazottak Szervezet 

• Növekvő képesség 
az egyéni karrier 
menedzselésére 

• Az értékes 
munkatársak jobb 
megtartása 

• Jobb 
kommunikáció 
vezetők és 
alkalmazottak közt 

• Reálisabb 
személyzeti- és 
fejlesztési terv 

• Eredményes 
teljesítményértékel
ési megbeszélések 

• A szervezet jobb 
megértése 

• Jó hírnév 
személyzetfejlesztő
ként 

• Motivált 
alkalmazottak új 
felelősségek 
vállalására 

• Tehetségleltár 
speciális 
projektekhez  

• Egyéni szervezeti 
célok 
összehangolása 

• Tanácsadás 
karrierdöntésekhez 

• Munkagazdagítás és 
növekvő 
munkahelyi 
elégedettség 

• Jobb kommunikáció 
alkalmazottak és 
vezetők közt 

• Reálisabb elvárások 
és célkitűzések 

• Jobb teljesítmény- 
visszacsatolás 

• Információk a 
vállaltról és a 
jövőbeni trendekről 

• Növekvő 
felelősségvállalás az 
egyéni karrier 
menedzselésében 

• Az alkalmazotti 
képességek jobb 
kihasználása 

• Növekvő lojalitás 
• Információáramlás a 

szervezet minden 
szintjén 

• Jobb kommunikáció 
a szervezet egészén 
belül 

• Az értékes 
munkatársak jobb 
megtartása 

• Jobb szervezeti 
image 
személyzetfejlesztők
ént 

• A személyzeti 
rendszer növekvő 
hatékonysága 

• Egyértelmű 
szervezeti célok 

Zandy B. Leibowitz: Designing Career Development Systems (1986.) 7.o. 
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A karriermenedzsment alkalmazásának feltételei 

 

A karriermenedzsment sikeres működtetése számos feltételhez kötött, melyekkel a 

vállalatoknak szembe kell nézniük. A sikeres működtetéshez elengedhetetlen, hogy a 

szervezet ismerje a munkatársak képességeit, teljesítményét, ambícióit, kik a 

fejlesztésre érdemesek. Ehhez lenni kell kidolgozott stratégiának, és a vezetőknek el 

kell fogadni az t, hogy az emberi erőforrásba való befektetés csak hosszabb távon térül 

meg. A sikeres karriertervezés rendszeres teljesítményértékelést is feltételez, annak 

érdekében, hogy rálelhessenek a legígéretesebb munkatársakra, akik alkalmasak a 

kulcspozíciók betöltésére.  

Az eredményes működés kritériuma, hogy a kialakított rendszer illeszkedjen a 

humánpolitikai tervekhez, a megfogalmazott stratégiához, a szervezet kultúrájához 

egyaránt.  

És végezetül ki kell emelni, hogy fontos a szervezet kommunikációja, azaz hogy 

ismertek legyenek a munkakörök követelményei, a fejlődési és karrierlehetőségek. 

 

Az egyéni karriergondozás rendszere 

 

Az egyéni karriermenedzsment lényege, hogy az egyének maguk irányítják  a 

karrierjüket mind az életpályájukban, mind a szervezetben. Az egyén életpályájának 

minőségét négy tényező befolyásolja:  

• Karrieraspirációk 

• Motiváció 

• Karrieresélyek 

• Megvalósítás folyamata 

 

Az egyéni karriergondozás összetett, számos elemből épül fel. Beszélhetünk 

célkitűzésről, tervezésről, végrehajtásról, értékelésről. Ezek rendszerbe épülését mutatja 

a következő ábra. 
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Koncz Katalin: egyéni karrieraspirációk és egyéni karriertervezés, Munkaügyi Szemle 

2003.3.szám 24.o. 

 

Pályaválasztási preferenciák, személyiségtípusok 

 

 Az egyéni karrier alakulását számos tényező határozza meg. Az egyik legfontosabb 

közülük a karrierorientáció, melyet leginkább a társadalmi környezet, a személyiség, az 

iskolázottság, a szülők társadalmi státusza, különböző demográfiai ismérvek, valamint 

születési és lakóhely is meghatároz. Emellett a motiváció, az egyéni és szervezeti 

jellemzők is meghatározóak.  

Két fontosabb pályaválasztási elméletet mutatnék be a témához kapcsolódóan. 

 

Az egyik Holland érdeklődés – adottságok elmélete, aki azt mondja, hogy az egyéni 

személyisége nagymértékben befolyásolja, hogyan viszonyul a személy egy-egy 

Környezet 

Társadalom  

Életpálya szakasz 

Karrieraspirációk 

Karriercélok  

Önismeret 

SWOT 

Értékelés  

Karrierterv  

MIT 

HOL 

Foglalkozási 

életpálya 

Munkahelyi életpályák 
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foglalkozáshoz, hiszen mindenkit eltérő módon érdekelnek az egyes tevékenységi 

formák. 

Holland olyan modellt alkotott, amelynek segítségévek könnyen megtalálható a személy 

foglakozási orientációja és személyiségi irányultsága. Hat személyiségtípust azonosított, 

melyeket egy hatszög alakban ábrázolt. A távolságokkal érzékeltette az egyes típusok 

közötti hasonlóságokat, az egymással ellentétes személyiségjegyek egymással szemben 

helyezkednek el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A realista típus gyakorlatias, praktikus, kedveli a fizikai tevékenységet (építész, 

informatikus, szerelő). 

A kutató típust a tudományok érdeklik, a logikus gondolkodás. Kedveli az elméleteket, 

a kreatív problémamegoldó feladatokat, az elemzést. (fizikus, közgazdász, sebész, 

kémikus) 

A művész típusúak ambiciózusak, szabadok, kreatívak. Nem kedvelik a strukturált 

dolgokat, a korlátozást. (író, költő, zeneszerző) 

Realista 

Hagyományos 

Üzleti 
Társadalmi 

Művészi 

Kutató 
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A társasági személyiségtípus szeret együttdolgozni másokkal, szívesen foglalkozik 

emberekkel, barátságos, empatikus. (tanár, tanácsadó, szociális munkás) 

A vállalkozók könnyen teremtenek kapcsolatot, szeret irányítani, gyakran vezetői 

pozícióra törekednek. Magabiztosak, energikusak szívesen kísérleteznek a kockázat- és 

felelősségvállalás motiválja őket.  

A hagyományos személyiségtípus biztonságra, strukturáltságra törekszik, nem akar 

mindenáron vezető pozícióba kerülni, jobban kedveli, ha irányítják.(könyvelő, 

bérszámfejtő, statisztikus) 

 

A másik elmélet Schein karrierhorgony elmélete. Az elméletének alapja, hogy az egyén 

karrierfejlesztése egy folyamatos önfelfedezés, melyből kialakul foglalkozási 

önkoncepciója, mindezek bázisa az önismeret, amelynek fejlődésével kialakulnak a 

karrierhorgonyok. 

„Karrierhorgonyok azok a képességek, készségek és feltételek, melyek hasznosítását és 

gyakorlását az egyén nem akarja feladni, amelyek köré a karrier-elképzelése 

csoportosul, ez az önmagukról alkotott kép, melyet a karrierünk köré építünk, amely 

irányítja és egyben korlátozza a karrierrel kapcsolatos döntéseinket.” (Langer, 2001, 

41.o) 

Schein 8 típust határoz meg. Rámutat az elméletében arra, hogy a különböző 

karrierhorgonyokkal rendelkező egyének más tényezők tartanak fontosnak 

munkájukban, eltérőek a preferenciáik a munkával, a fizetéssel és az elismeréssel 

kapcsolatosan.  

Íme, a nyolc típus: 

• életstílus milyen munkahely kínálja azt az életvitelt, amely a legjobban megfelel 

elképzeléseinek (lehet munkamániás, lehet olyan, aki 8.00-tól 16.30-ig dolgozik, 

még a mondat befejezése is várhat holnap reggelig, a toll kiesik a kezéből az 

óramutató kattanásával), de jelenti a megengedhető fogyasztási szintet, a státusz 

szimbólumok vágyott mennyiségét és minőségét. 

•  szakmai kompetenciák ezek folyamatos karbantartásának igénye, hogy a 

változó követelményekkel lépést tarthasson, vagy ezek fejlesztése, más 
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területekre bővítése, a pozícionális előrejutás vagy csak a több tudás 

megszerzése érdekében. 

• próbatétel  újabb és újabb tudás megszerzésével újabb és újabb szakmai, 

szervezeti tapasztalatok megszerzése magáért a tapasztalásért. A kötődés addig 

érdekes, amíg újat tud kínálni a szervezet. 

• vállalkozás a legfontosabb az innováció, az új bevezetése, a siker megteremtése 

újra és újra akár nagy áldozatok árán is. 

• függetlenség másoktól kevéssé függő munkaszervezés lehetősége, 

döntéshozatali igény, a szakmai feladatok megoldásában az önállóság érzete, a 

szabadság illúziója. 

• biztonság, kiszámíthatóság visszajelzés a teljesítésről, az eredmények 

minősítése, hogy tudhassa, megfelel-e vagy sem az elvárásoknak, mit kell 

változtatnia csakúgy, mint annak a tudata, hogy jövője garantált, biztosított, akár 

magának kell arról döntenie, akár a szervezet gondoskodik róla. 

• vezetővé válás annak az igénye, hogy mások munkáját szervezhesse, döntéseket 

hozhasson, felelősséget vállalhasson, hogy bízhassanak benne, számítsanak rá, 

másokról „gondoskodhasson”. 

• szolgálat olyan célért lehet dolgozni, ami a társadalmat, a környezetet, stb. védi, 

javítja, elhivatottság valamely „jó ügy” mellett. 

  

Schein kutatásai (1990) alapján ezen a karrierhorgonyok valamelyike illetve néhányuk 

kombinációja mindenkire jellemző. Általában egy központi horgony van, és erre épül rá 

néhány másik. 

 

A karriercélok meghatározása 

 

Az egyén életpályája kor szerint szakaszokra bontható, minden szakasznak megvannak 

a tulajdonságai. Mindezeket figyelembe véve szabad a karriercélokat összeállítani. A 

munkahelyi teljesítménycélokkal szemben támasztott SMART kritériumrendszert a 

karriercélokra is ki lehet terjeszteni. A karriercélokkal 5 kritériumot lehet 

megfogalmazni.  
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• Specific: legyen konkrét, és egyénre szabott, részletezett 

• Measurable: legyen mérhető 

• Attainable: legyen reális és elérhető 

• Relevant: legyen lényeges és meghatározó 

• Time frame: legyen határidőhöz kötött (Latham, 1996) 

 

Az egyéni karriercélok megfogalmazását számos módszerrel támogatjuk, alkalmazható 

naplóírás, képesség, készségmérő tesztek, SWOT elemzés vagy az elérni kívánt 

életstílus felvázolása is.  

 

Az eddigieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy minden egyén 

személyiségképességének és az általa vallott értékeknek megfelelően választ szakmát. 

Az életpálya során szükséges karriergondozási feladatok igen eltérőek kehetnek, ezért 

fontos a folyamatos teljesítményértékelés és visszacsatolás, mely alapjául szolgálhat az 

egyéni fejlesztési terv kialakításának. 

 

Szervezeti karriergondozás 

 

Ahogyan azt említettem, a karriermenedzsment kétoldalú folyamatként írható le, mivel 

legfontosabb funkciója, hogy összhangot teremtsen a felmerülő szervezeti 

erőforrásigények és a munkavállalók egyéni preferenciái, karrieraspirációi között.  A 

következőkben ennek megvalósulását a karriermenedzsment szervezeti megvalósulását 

vizsgálom. 

A szervezeti karriergondozás támogatja a munkavállalók szervezeten belüli 

előmenetelének tervezését, fontos feladata, hogy minden kritikus pozícióban a 

legmegfelelőbb alkalmazottak foglaljanak helyet, ezáltal lehetővé téve a magas 

színvonalú, hatékony munkavégzést. 
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A szervezeti karriergondozás folyamata 

 

A folyamat kiindulópontja a szervezeti stratégiából és kultúrából levezetett konkrét 

vállalati célkitűzések, melyek meghatározzák a szervezet jövőbeni emberi 

erőforrásokhoz kapcsolódó igényeit. Meg kell határozni azt a munkaerő szükségletet és 

ehhez kapcsolódóan eldönteni, hogy azokat külső vagy belső erőforrásból valósítjuk-e 

meg. 

 

 

Koncz Katalin: A szervezeti karriermenedzsment célja és folyamata? Munkaügyi 

Szemle, 2004.1.28.o. 

 

A szervezet versenyképessége szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy az emberi 

erőforrás áramlás mely alapmodelljét, milyen stratégiát kívánnak követni. 

Bakacsi és társai négy alapstratégiát különböztetnek meg: 

Az élethosszig tartó alkalmazás modelljét általában a közigazgatási intézmények HR 

áramlási rendszereként alkalmazzák. A lényege, hogy a szervezet és a munkavállaló 
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tartós viszony kialakítására törekszik, minden alkalmazottat a hierarchia alsó szintjére 

vesznek fel és a megfelelő lojalitás és teljesítmény esetén élethosszig tartó alkalmazás 

történik, a munkavállaló nem bocsájtható el csak a teljesítmény radikális csökkenése 

esetén. 

Fel vagy ki modell a jogi irodákra jellemző. A munkavállalót itt is a legalsó szintre 

veszik fel, szinte mindenki végigjárja a kijelölt ranglétrát, aki képtelen feljebb lépni, az 

elhagyja a szervezetet. 

A rugalmas be vagy ki modellben az alkalmazottak felvétele bármely hierarchikus 

szintre történhet, egyenlő esélyekkel indulhatnak a belső és külső jelentkezők. A kilépés 

vagy elbocsátás oka lehet a gyenge teljesítmény, de a kedvezőtlen gazdasági 

körülmények is egyaránt. A modellt dinamikusan változó iparágak szervezetei. 

A vállalatok fenti három modelljét tiszta formájukban ritkán alkalmazzák, sokkal 

gyakoribb ezek valamilyen kombinációja azaz a vegyes modell.  Sok vállalatnál 

egyszerre használják a felsővezetőknél az élethosszig tartó modellt, az alacsonyabb 

munkavállalóknál a be vagy ki modellt.  

A karriergondozás stratégia megválasztása mellett arról is döntenie kell a szervezetnek, 

hogy milyen fejlesztések szükségesek a jelenlegi pozíciókban. 

 

A karrierfejlesztés eszköztára 

 

A legtöbb szervezet coaching, tanácsadás, mentoring eszközökkel ösztönzi fejlődésre a 

munkavállalóit. A karriertanácsadás azt a célt tűzi ki, hogy segítse az egyént abban, 

hogy reálisan tudja önmagát és a lehetőségeit értékelni. A folyamat során elemzik a 

múltbeli élet és munkatapasztalatokat a lehetőségeket, veszélyeket, erősségeket és 

gyengeségeket.   

A mentoring olyan fejlesztési eljárás, amely a munkavállaló fejlődését segíti elő 

összehangolva a szervezeti és az egyéni célkitűzéseket. A mentor egy tapasztalt vezető, 

aki segíti a munkavállaló egyéni fejlődését, beavatja a szervezeti szokásokba, segít a 

beilleszkedés folyamatában.  
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A coaching folyamatos együttműködést jelent egy vezető vagy tréner és a munkavállaló 

között, amelynek célja, hogy javítsák az egyén teljesítményét, fejlesszék készségeit. A 

tréning során új képességeket, technikákat sajátítanak el. A coaching, akkor jó, ha 

folyamatosan motiválja a munkatársakat a jobb teljesítményre. 

 

A karriermenedzsment rendszerek típusai 

 

A karriermenedzsment rendszerek között három típust különböztethetünk meg azok 

missziója és szemlélete alapján, így tehetségfejlesztő, gondozó és ösztönző rendszereket 

különböztethetünk meg. 

A tehetségfejlesztő rendszerek inkább a karrier hagyományos felfogását részesítik 

előnyben vagyis a munkahelyi előmenetelnek tekintik azt. A rendszer működtetésének 

lényege tehát, hogy kiváló alkalmazottak dolgozzanak a fontos munkakörökben, az 

erőfeszítéseket csak néhány emberre összpontosítja. 

A gondozó típusú rendszerek szerint a karrier az egyéni életpálya során felhalmozott 

tapasztalatok összessége. A koncepció szerint meg kell különböztetni erősen, közepesen 

vagy kevéssé karrierorientált munkatársakat. A rendszer a vállalat jelenlegi helyzetére 

összpontosít, annak stabilizálására törekszik. A lehető legszélesebb alkalmazotti körre 

fókuszál, hogy a legszélesebb kör élvezze a rendszer előnyeit. 

Az ösztönző rendszerek karrierfelfogása megegyezik a gondozó típusú rendszerekével, 

de ennek a típusnak a missziója a tehetséggondozás.  Az elsődleges cél a szervezet 

versenyképességének biztosítása továbbképzések és fejlesztési programok révén. Az 

összes munkavállalóra kiterjesztik a karriermenedzselési feladatokat, de inkább a 

munkatársak érdekeit és szükségleteit tartja elsődlegesnek a szervezetivel szemben. 

 

Ahogyan láthattuk a szakirodalom megosztott azzal kapcsolatban, hogy a vállalatok 

életében a szervezeti vagy az egyéni karriermenedzsmentnek kell-e hangsúlyosabb 

szerepet biztosítani. A döntést a piaci viszonyok, azon belül is a munkaerő-kereslet 

alapján kell meghatározni. Azaz a munkaerő-felesleg esetén az egyéni igényeknek kell a 
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szervezeti igényekhez alkalmazkodni, ellenkező esetben az egyéni szükségleteknek van 

prioritásuk. (Koncz, 2004) 

Hovánszki számos kritikát fogalmaz meg az előbiekkel szemben és azt mondja, hogy a 

két dimenzió között egyértelmű rangsort kell felállítani, ás az egyiknek a konfliktusok 

elkerülése érdekében egyértelmű prioritást kell biztosítani. Azt mondja, hogy inkább a 

szervezeti kultúrát és a munkavégzés jellegét kell figyelembe venni.  

Az ideális megoldás valahol a kettő közötti átmenetben rejlik. Azaz természetesen a 

karriergondozási rendszert a szervezet alapvető jellemzőiből kiindulva kell felépíteni, 

de semmiképpen nem hagyhatók figyelmen kívül a piaci viszonyok, melyekhez 

időnként szükséges hozzáigazítani a szervezetben működő rendszert. 
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V. A munka motivációs elméletei 
 

A munka a cselekvés sajátos formája. Filozófiai, szépirodalmi művekben gyakran 

találkozhatunk különböző spekulációkkal arra vonatkozólag, hogy vajon a munka 

természetes tartozéka-e az emberi életnek, vagy kényszer, szükséges rossz. Hogy az 

ember alaptermészetétől idegen robotot kell-e benne látnunk, vagy természetes 

örömforrást. Ismeretes, hogy a klasszikus ókori felfogás szerint az aranykor totálisan 

boldog, idillikus állapota egyben a teljes munkátlanság, henyélés letűnt korszaka is volt, 

míg mások - későbbi korok gondolkodói - éppen az emberi munkában, az alkotó 

tevékenységben vélték megtalálni az élet értelmét. 

 

A történelmi kérdésre a munkapszichológia többféle választ is kínál. Az alábbiakban 

ezeket az ún. motivációs elméleteket tekintjük át. Mint látni fogjuk, különböző 

megközelítésmódok léteznek, amelyek nemcsak a kiindulópontok és a szemléleti 

keretek tekintetében térnek el egymástól, hanem abban is, hogy a munkatevékenység 

más-más aspektusait emelik ki.  

 

Az előbb említett megközelítésmódok azonban leginkább abban különböznek 

egymástól, hogy eltérő előfeltevéseik vannak a munkát végző ember természetéről. 

Minden vezetőnek előfeltevései vannak alkalmazottaival kapcsolatban. Ezek az 

előfeltevések elsősorban arra vonatkoznak, hogy mit jelent a munka az alkalmazott 

számára, hogy mit vár el egy egyén a munkahelytől és a vezetőtől, hogy milyen 

tényezők sarkallják az egyént a munkahelyi célok elérésére. 

Másrészről pedig a beosztott aszerint lesz elégedett, hogy teljesültek-e az adott 

munkahelyen azok a várakozásai, amelyeket ( a korábban elemzett pszichológiai 

szerződés részeként) saját magában megfogalmazott. 

 

Akár tudatában vagyunk előfeltevésünknek akár nem, az olyan „elméletként” hat, amely 

közrejátszik döntéseinkben, meghatározza magatartásunkat a vezetőinkkel, egyenrangú 

munkatársainkkal és beosztottjainkkal szemben. Egy vezető hatékonysága azon múlik, 

milyen mértékben egyeztethetők össze előfeltevései a tapasztalati valósággal. 

 

Történetileg a munkát végző emberrel kapcsolatos előfeltevéseink nagyjából az emberi 

természetről vallott filozófiai nézeteket tükrözik, és a kor adott szervezeti és politikai 
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rendszerének igazolására szolgáltak. Az előfeltevések négy csoportját különböztethetjük 

meg (megközelítően a történeti megjelenésük sorrendjében): 

 

1. a racionális-gazdasági ember,  

2. a társas igényű ember, 

3. az önmegvalósító ember,  

4. a komplex ember. 

 

Mint látni fogjuk, mindegyikhez hozzáilleszthető egy jól ismert munkamotivációs 

elmélet. 

 

 

A racionális-gazdasági emberkép 

 

Azok az előfeltevések, amelyek a racionális-gazdasági emberrel kapcsolatos tanítások 

alapját képezik, eredetileg a hedonizmus filozófiájából nőttek ki. E filozófia szerint az 

ember úgy mérlegeli tetteit, hogy azok maximális mértékben szolgálják majd a saját 

érdekeit, és tágabban a jóllétét.. Adam Smith gazdaságtudományi tanításai erre a 

feltételezésre építve olyan elmélethez vezettek, amely szerint a szervezetek, a 

fogyasztók, a vásárlók közötti piaci kapcsolatokat magukra kell hagyni; az elkülönült 

önérdekkeresés a piaci viszonyokat kellően szabályozni fogja. 

 

 

Adam SMITH (1723-1790) 

 

Ami ebből az általános gondolatsorból a munkavállalókra vonatkoztatva levezethető, 

azt a következőkben foglaljuk össze: 
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1. Az embert elsősorban gazdasági ösztönzők motiválják, így aszerint fog 

tevékenykedni, hogy a legnagyobb gazdasági előnyt biztosítsa a maga számára. 

2. Miután a gazdasági ösztönzők a szervezet ellenőrzése alatt állnak, az alkalmazott 

lényegében passzív tényező, amelyet a szervezet manipulálhat, motiválhat és 

ellenőrizhet. 

3. Az ember érzelmei lényegében irracionálisak, ezért meg kell akadályozni, hogy 

azok szerephez jussanak a munkahelyen. 

4. A szervezeteket oly módon lehet és kell is tervezni, hogy ezzel semlegesítsük, 

illetve szabályozzuk az emberi érzelmeket, és a kiszámíthatatlan emberi 

sajátosságokat. 

 

Ezekből az előfeltevésekből néhány további következik. Ezeket D. McGregor 

fogalmazta meg, és a kiegészítő előfeltevéseket X-elméletnek nevezte el 

(megkülönböztetésül az Y - elmélettől, amelyet a későbbiekben tárgyalunk.). Az X-

elmélet az alábbi tételekkel bővíti a racionális-gazdasági emberre vonatkozó 

előfeltevést: 

1. Az ember eredendően lusta, ezért külső ösztönzőkkel kell munkára késztetni. 

2. Az ember természetes céljai ellentétben állnak a szervezet céljaival, ezért a 

szervezeti célok érdekében tett erőfeszítéseit külső ösztönzőkkel kell biztosítani. 

3. Irracionális érzelmei miatt az ember lényegében képtelen az önfegyelemre, az 

önuralomra. 

4. Összességükben az emberek megközelítőleg két csoportba sorolhatók: azokra, 

akik megfelelnek a körvonalazott előfeltevéseknek, valamint azokra, akik 

önmotivációval, önuralommal rendelkeznek és kevésbé rabjai érzelmeiknek. 

Ennek az utóbbi csoportnak kell vállalnia az összes többiért a vezetés 

felelősségét. 

 

Végeredményben tehát a racionális-gazdasági emberrel kapcsolatos előfeltevések az 

embereket két csoportba sorolják: a megbízhatatlan, anyagias, számító tömegre és a 

megbízható, széleskörűen motivált, morális elitre, amelynek szerveznie és vezetnie kell 

a tömeget. Amint látni fogjuk, a fő probléma ezen elmélettel kapcsolatban, hogy 

egyetlen személyre sem illik rá, annál inkább általánosít, egyszerűsít. Az embereket 

egyszer feketének, máskor fehérnek ábrázolja. 
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A racionális-gazdasági emberképhez illeszkedő motivációs elmélet: a 
MEGERŐSÍTÉS ELMÉLET 

 

A megerősítés elmélet egyike a legrégibb motivációs elméleteknek. Az elmélet alapját 

az ún. operáns kondicionálás képezi, és gyökerei B. F. Skinner állatkísérleteihez 

nyúlnak vissza. Az elmélet fontos változói: az inger, a válasz és a jutalom. 

 

 

Burrhus F.SKINNER (1904-1977) 

 

Az inger lehet bármilyen változó, vagy körülmény, ami viselkedési reakciót vált ki. 

Szervezeti környezetben a válasz (reakció) valamilyen mértékű munkateljesítmény (p1. 

termelésnövelés, hiányzás, baleset). 

A jutalom minden, ami a dolgozó számára érték, és a dolgozó viselkedése váltja ki, 

hiszen a jutalommal az adott viselkedést akarjuk megerősíteni. 

 

A kutatók a legnagyobb figyelmet a reakció - jutatom összefüggéseire fordították. 

Állatkísérletek eredményei alapján négy típust különítettek el: 

1. fix intervallum: az alany meghatározott időközönként kap jutalmat – például 

óránként. Az órabérben dolgozókat úgy tekinthetjük, mint akiket fix intervallum 

alapján jutalmaznak. 

2. állandó teljesítmény arány: az alany meghatározott számú reakció alapján kap 

jutalmat. Egy ingatlanügynök például minden eladott ingatlan után kaphat egy 

bizonyos százalékot, vagyis meghatározott mérték alapján kap jutalmat. 
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3. változó intervallum: az alany bizonyos időközönként kap jutalmat, de ez az 

intervallum nem állandó (pl. bizonyos ünnepek alkalmával osztanak jutalmat). 

4. változó teljesítmény arány: a jutalom a viselkedés függvénye, de a mértéke 

változó. Ha például az ingatlanügynök egyszer minden üzletkötés után, máskor 

csak két-három üzletkötés után kap jutalmat, akkor változó mértékű jutalomról 

beszélünk. 

 

A megerősítés elmélet hívei hisznek abban, hogy a fenti módszerekkel befolyásolható 

az alanyok motivációja. Számos szerző foglalkozott a megerősítés elmélet előnyeivel és 

az ezzel járó felelősséggel. Abban mindenki egyetért, hogy ez az elmélet a motiválás 

irányítását a vezetésre ruházza, hiszen csak ők képesek szabályozni a dolgozók 

energiaráfordítását a megerősítési programok változtatásával. Igaz, az emberek nagy 

része inkább maga szereti irányítani az életét, nem pedig hagyni, hogy egy szervezet 

manipulálja. A viselkedés-kontrollal járó felelősség kérdése igen kényes téma, mert 

bizonyos erkölcsi szempontokat is figyelembe kell venni - a dolgozók jólétével 

(boldogulásával) kapcsolatban. Amikor egy dolgozó kimerülésig hajtja magát - pl. a 

saját rossz munkaszervezése miatt – akkor maga felelős a történtekért. Ha viszont a 

dolgozót túlfeszített munkára kényszerítik (manipuláció), akkor a szervezet felelős a 

következményekért. A viselkedésre kiható erkölcsi felelősség problémája az elméletnek 

nem központi kérdése, de az elmélet gyakorlati alkalmazásánál fontossá válik. 

 

 

A racionális-gazdasági emberkép érvényességének néhány bizonyítéka. 

 

Ezen emberkép legnyilvánvalóbb bizonyítékait mindennapos tapasztalatainkban éppúgy 

megtaláljuk, mint a szervezetek történetében. 

 

Az alkalmazottal kapcsolatos előfeltevések és az abból következő vezetési elvek a 

legkülönbözőbb szituációkban hatnak. Például újra és újra igazolja önmagát a 

futószalag, mint a hatékony termelést szolgáló módszer. A pénz és a személyi 

ösztönzők az emberi erőfeszítések sikeres motivátorainak bizonyultak sokfajta 

szervezetnél. Az a tény, hogy a munkavállaló érzelmi igényeit a munkahely nem 

elégítette ki, csekély jelentőségű, mivel igen gyakran maga sem várta ezek kielégítését. 
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Szüleitől már megtanulta, milyen az élet a szervezeteken belül és magatartását ehhez 

mérten alakította. 

 

Mégis a racionális-gazdasági emberképre alapozott vezetési stratégiák sikere ellenére 

voltak számos ellenérv is megfogalmazható vele szemben.. Ha a fizetés az egyetlen 

dolog, amit a munkás a szervezettől várhatott, akkor abból minél többet kívánt. Amint 

az ipari társadalom életszínvonala emelkedett, a munkavállalók módosították a fizetések 

és az előjogok biztosításával kapcsolatos várakozásaikat. A nagy ipari szervezetek 

kezdetben könnyűszerrel kizsákmányolhatták munkásaikat; a kizsákmányolás azonban 

végül is a szakszervezetek kifejlődéséhez vezetett, ami azt jelentette, hogy a munkások 

kezébe hathatósabb fegyver került a vezetés befolyásolására, ha várakozásaik nem 

teljesülnek. 

 

A munkák komplexebbekké váltak, a szervezetek közötti versengés elkeseredettebb lett, 

és ez azt jelentette, hogy a vezetésnek növekvő mértékben támaszkodnia kellett 

munkásai véleményére, alkotókészségére, hűségére. Ahogy a szervezet egyre többet 

várt dolgozóitól, úgy azok is felülvizsgálták a szervezettel szemben támasztott 

követelményeiket. Ha a szervezetek egyre többet várnak, a munkavállaló 

hasonlóképpen mind többet vár. Ez azt jelenti, hogy amint a szervezetek egyre 

komplexebbé válnak és egyre inkább függő helyzetbe kerülnek saját emberi forrásaikkal 

szemben, úgy a pszichológiai szerződés jellege is változni fog. 

 

Ugyanakkor a munkapszichológusok és a munkaszociológusok gondosabban kezdték 

tanulmányozni, hogy valójában milyen motivációs és magatartási mintái vannak a 

szervezeti tagoknak. Egyes tanulmányok, pl. a Hawthorne-tanulmány kimunkálása 

során nyilvánvalóvá vált, hogy a munkások számos indítékot, igényt, várakozást hoznak 

magukkal, amelyek nem egyeztethetők össze a racionális-gazdasági emberre vonatkozó 

előfeltevésekkel, azonban befolyásolják munkájuk minőségét és mennyiségét, továbbá a 

szervezethez fűződő kapcsolataikat. Ezek a tanulmányok egy másik előfeltevés-

csoporthoz vezettek, amelyet társas igényű embernek neveztek el. 

 

A társas igényű emberkép 

 



 113 

Több tanulmányt is idézhetünk, amelyek a társadalmi indítékok fontosságára mutatott rá 

a szervezetek életében. Az ún. Hawthorne-tanulmányok drámai hatást kiváltva hívták 

fel a figyelmet arra a tényre, hogy a munkatevékenység megtervezésekor az az igény, 

hogy azt a munkatársak elfogadják és kedveljék, egyenlő fontosságú, vagy még 

fontosabb, mint a vezetés által felajánlott gazdasági ösztönzők. E kutatások ezenkívül 

kimutatták: az ember majd minden olyan kísérletnek ellenáll, amely esetleg túlzott 

versenyhelyzetet teremtene a munkatársak között. 

 

Elton Mayo számára a Hawthorne-tanulmányok és azt követően a munkásokkal 

folytatott interjúk adatai meggyőző bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a technológiai 

fejlődés megfosztotta értelmétől a munkát, és kielégítetlenül hagyta az alkalmazott 

alapvető társadalmi igényeit. Az interjúk során oly sok munkás panaszolta az 

elidegenedés érzetét és az azonosulás érzetének elvesztését, hogy Mayo végül is olyan 

előfeltevést fogalmazott meg az emberi természetről, amely teljesen eltérő a racionális-

gazdasági emberre vonatkozó előfeltevésektől.  

 

 

George Elton MAYO (1880-1949) 

 

A társas igényű emberkép legfontosabb tételei a következők: 

1. Az embert alapvetően társadalmi igényei motiválják, és a számára 

kulcsfontosságú azonosulás érzetét csak a társas kapcsolatok tudják biztosítani. 

2. Az ipari forradalom és a munka racionalizálása folyamán a munka önmagában 

értelmét vesztette; ezt az értelmet a munkahely társas kapcsolataiban kell 

keresni. 

3. Az ember sokkal fogékonyabb a vele egyenrangúak csoportjának társadalmi 

befolyására, mint a vezetés ösztönző és szabályozó eszközeire. 
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4. Az ember a vezetés iránt olyan mértékben fogékony, amennyire a feljebbvaló 

képes alárendeltjének társas igényeit és elismerés iránti igényeit kielégíteni. 

 

 

A társas igényű emberképhez illeszkedő motivációs elmélet: a 
MÉLTÁNYOSSÁG ELMÉLET 

 

1965-ben Adams kidolgozott egy munkamotiváció elméletet, amit az összehasonlítás 

elvére alapozott. Ennek értelmében az egyén munkához való hozzáállása a másokkal 

való összehasonlítás eredményének függvénye. Az elmélet megfigyeléseken alapszik. 

Ezek szerint az egyén motivációját az őt körülvevő többi ember motivációja 

befolyásolja. Adams szerint a motiváció nem biológiai, hanem társadalmi eredetű. 

 

A méltányosság elmélet alapfogalmai a következők: 

1. Az EGYÉN (Person), aki összehasonlítja magát másokkal. 

2. A MÁSIK (Other), akivel az Egyén összehasonlítja magát. 

3. A RÁFORDÍTÁS (Input) - az összes aktívum, amit az Egyén befektet a 

munkájába. Ezek lehetnek az egyén képzettsége, intelligenciája, szakmai 

hozzáértése, gyakorlata, ügyessége, szorgalma stb. A ráfordítás tehát az 

egyénnek (saját maga által megállapított) minden olyan értékes és hasznos 

tulajdonsága illetve tudása, amit munkájához felhasznál. 

4. Az EREDMÉNY (Outcomes) - minden, amit az egyén a munkájáért a 

szervezettől kap. Ilyen például a fizetés, a nyugdíj, a jó munkakörülmények stb. 

Az eredmény tehát a munkaviszonyból eredő előnyök összességét jelenti. 

Ugyancsak maga az egyén állapítja meg, hogy mit tekint eredménynek. 

 

Az elmélet szerint az Egyén arányba állítja saját Ráfordítását a megszerzett 

Eredménnyel, és ezt összehasonlítja a Másikéval. Adams feltételezi, hogy az emberek 

mennyiségileg is ki tudják fejezni ezt az arányt. Például, az Egyén - mondjuk - 50 

egységnek értékeli a Ráfordítást, és ugyancsak 50 egységnek értékeli az Eredményt is. 

Az így kapott arányszám 50/50. Ám értékeli a másik ráfordítását is, és ennek 

eredményét is, amelynek arányszáma - mondjuk – szintén 50/50. Mivel a törtek értéke 
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egyenlő, az egyén méltányosnak érzi a helyzetet. Ez akkor is így lenne, ha a Másik 100 

egységnyi Eredményt kapna, de a Ráfordítása is 100 egységet tenne ki. 

 

Mi történik azonban akkor, ha az egyén arányának értéke eltér a másikétól? Például az 

egyéné 50/50, a másiké pedig 50/75. Ez azt jelenti, hogy azonos ráfordítás mellett a 

másik eredménye nagyobb. Ez az egyén számára méltánytalanságot jelent: igazságtalan, 

hogy a másik többet kap, mivel mindkettőjük ráfordítása azonos. 

 

Adams szerint a méltánytalanság érzése feszültséget kelt, és az egyén arra fog törekedni, 

hogy ezt a feszültséget csökkentse. Minél nagyobb az egyenlőtlenség az egyén és a 

másik között, annál nagyobb a törekvés arra, hogy a feszültség csökkenjen. Ezért 

Adams szerint az emberi motiváció gyökere az a feszültségérzet, amit a méltánytalanság 

észlelése kelt. A motivációhoz tehát az egyenlőtlenség érzete szükséges, hiszen ha az 

egyén úgy érzi, hogy közte és a másik között teljes az egyenlőség, nem válik motiválttá. 

 

Adams szerint két oka lehet a méltánytalanság érzetének: 

 

1. Alulfizetettség (underpayment): ez azt jelenti, hogy az egyén úgy érzi, 

kevesebbet kap, mint a másik, pedig mindkettőjük ráfordítása azonos. Pl.: egyén 

50/50, a másik pedig 50/75. 

2.  Túlfizetettség (overpayment) esetén az egyén úgy érzi, hogy többet kap, mint a 

másik, pedig mindkettejük ráfordítása egyforma. Pl.: egyén 50/75, a másik 

50/50. 

 

Adams szerint az emberek módosítanak motivációs szintjükön az egyenlőség 

visszaállítása érdekében. Az egyenlőtlenség okozta feszültség csökkentésére való 

törekvés a munkába való több vagy kevesebb energia befektetésben nyilvánulna meg, 

ami a ráfordítás egyik formája. A szerző úgy véli, hogy a dolgozóknak járó bér feladata 

lenne a különbség kompenzálása.  

 

A társas igényű emberfelfogás érvényességének néhány bizonyítéka 
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Számos bizonyíték adódik különféle munkacsoportok megfigyelésére alapozott 

kutatásokból, amelyeket különféle szervezeti elrendezések mellett végeztek. Zaleznik és 

munkatársai például egy közepes méretű gyáripari konszern mintegy 50 dolgozót 

foglalkoztató osztályán a következőket tapasztalták: 

 

1. sem a munkások teljesítménye, sem elégedettsége nem volt összefüggésben az 

egyén számára biztosított fizetéssel és munkaköri státussal, sokkal inkább a 

csoporttagsággal, 

2. az állandó csoporttagok egyre erőteljesebben azonosultak a - vezetés elvárásait 

is tükröző - csoportnormákkal, 

3.  a deviánsak és a csoportban izolált helyzetben levő csoporttagok mindinkább 

elégedetlenné váltak és megsértették a csoportnormákat,  

4. azok a deviánsak és izoláltak, akik csoporttagságra aspiráltak és azonosultak a 

csoporttal, a csoportnormák feletti teljesítmény szint felé tendáltak, 

5. azok a deviánsak és izoláltak, akik nem aspiráltak csoporttagságra, a 

csoportnorma alatti teljesítmény felé tendáltak. 

 

A futószalaggal és tömegtermeléssel foglalkozó tanulmányok következetesen 

kimutatták, ha a dolgozó társas kapcsolatait megbontják, lehetetlenné teszik a zavartalan 

beszélgetést szomszédjával, ha nincs módja a saját igényeinek megfelelő társas 

kapcsolatok kialakítására, akkor ez az elégedetlenség forrásává válhat. Ahol viszont a 

munkát oly módon tervezték át, hogy ezzel megkönnyítsék a csoportmunkát és a társas 

interakciót, ott ennek nyomán mind a teljesítmény, mind pedig a morál javult. 

 

Egy fontos vizsgálat- sorozatában Whyte és munkatársai megvizsgálták: vajon a pénz 

valóban elsődleges motivátora-e a teljesítménynek? A kutatócsoport az alábbi fontos 

megállapításokhoz jutott el: 

 

1. A megfigyelt dolgozók körében, az elsődlegesen a pénz által motiváltak aránya 

igen alacsony, mintegy 10%. 

2. Egy ösztönzési terv (akár egyéni, akár csoportos) akkor is hatásos lehet, ha anyagi 

előnnyel nem jár. A dolgozó ugyanis arra a felismerésre juthat, hogy a termelési 

célok teljesítése egy bizonyos fajta játék, amelyben nyerni vagy veszíteni lehet, 

a dolgozó jó munkát végez, mert a játék öröm. De a dolgozók azért is 
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törekedhetnek magasabb teljesítményre, hogy fenntartsák jó kapcsolataikat 

vezetőikkel és minimálisra csökkentsék a termelés érdekében rájuk nehezedő 

nyomást. Mindemellett élénk munkatempóban dolgozni kevésbé unalmas és 

fárasztó, mint akadozó vagy lassú ütemben. Ezek a tényezők nem mind a társas 

igényű ember elmélete mellett szólnak, de világosan mutatják a racionális-

gazdasági ember elméletének elégtelenségét. 

 

A Michigan-i Egyetem Társadalomtudományi Intézetében elvégzett kutatások 

eredményei is a társas igényű emberfelfogás érvényességét igazolják. Meggyőzően 

bizonyították, hogy a szervezetek nem tekinthetők egyszerűen csak a személyek 

halmazának, amelyeket legfeljebb a szervezeti séma strukturál, sokkal inkább egy 

egymásba kapcsolódó és egymástól kölcsönösen függő csoportok közötti 

kapcsolathálóként kell őket értelmezni. Így a vezérigazgató és közvetlen alárendeltjei 

képezik a csúcson lévő csoportot. Ezek az alárendeltek egyenrangú csoportot alkotnak: 

a csúcsvezetés csoportját. Az igazgató- helyettesek mindegyike olyan csoport csúcsán 

helyezkedik el, amely rajta kívül a közvetlen alárendeltjeiből áll. Ez utóbbiaknak ismét 

megvan a saját egyenrangú csoportjuk. Ha meg akarjuk érteni a szervezeti 

alkalmazottak indítékait, akkor ilyen szempontok szerint kell szemlélnünk a különféle 

csoportokhoz tartozó tagságot. Likert összekötőnek nevezte azt a személyt, aki egyszerre 

több csoporthoz tartozik: ilyen pl. az igazgatóhelyettes, aki része a csúcsvezetésnek, de 

egyben vezetője saját osztályának is. Az elnevezést az indokolja, hogy az összekötő 

teremt kapcsolatot a különféle csoportok között, kulcsszerepet tölt be a szervezet 

életében, mivel a tájékoztatás és intézkedés csatornái rajta keresztül vezetnek egyik 

csoporttól a másikhoz. 

 

Összefoglalva. Több kutatás támogatja azt a feltevést, hogy a szervezetek életében nagy 

szerepe van a társas motivációnak. A szervezet tagjai egyrészt képesek arra, hogy 

morálisan érdekeltek legyenek a szervezetben, amelyhez tartoznak, de ugyanakkor 

törekszenek is erre. Ha ez általánosságban igaznak bizonyul sokfajta szervezetnél, akkor 

fokozatosan meggyengül az utilitárius szervezetek kezdeti koncepciója, amely a 

pszichológiai egyezséget pusztán gazdasági jutalmazásra és racionális alkura építette. A 

tudományos felismerések azonban óva intenek a túláltalánosítástól. Noha a racionális- 

gazdasági ember modellje nyilván nem egészen általános, nem várhatunk egyértelmű 

bizonyítékot a társas igényű ember univerzális voltára sem. 
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Az önmegvalósító emberkép 

 

Az emberi magatartás tanulmányozás során számos kutató jutott a Mayoéval azonos 

következtetésre. Eszerint a szervezeti élet - különösen az iparban - megfosztotta 

értelmétől a munkát. Sokan azonban arra a következtetésre jutottak, hogy az értelemnek 

ez a hiánya nem annyira a dolgozó társas igényeire vonatkozik, mint inkább arra a 

lényeges szükségletére, hogy átgondolt, értelmes módon hasznosítsa képességeit és 

ismereteit. A modern iparban a legtöbb munka annyira specializált és elszigetelt, hogy a 

dolgozó számára nem nyújt lehetőséget képességeinek kiteljesedésére és a pszichikus 

fejlődésre. 

 

Arra sincs lehetősége a dolgozónak, hogy felismerje az összefüggést saját tevékenysége 

és a szervezet küldetése között. Mindezen felismerések egy új emberfelfogást alapoztak 

meg: az önmegvalósító emberfelfogást. 

 

Az önmegvalósító emberképpel kapcsolatos előfeltevések a következőkben foglalhatók 

össze: 

1. Az ember indítékai hierarchikusan elrendezhető osztályokba sorolhatók, 

amelyeket a következőképpen állíthatunk sorrendbe: 1. az életben maradás, az 

épség és biztonság alapvető igénye, 2. társas és affiliatív2 igény, 3. az önmagával 

való elégedettség és önbecsülés igénye, 4. autonómia és függetlenség iránti 

igény és 5. az önmegvalósítás igénye (az ember saját erőforrásainak teljes 

hasznosítását értve alatta). Ahogy az alacsonyabb szintű szükségletek kielégítést 

nyernek, úgy aktualizálódnak a magasabb szintű indítékok. Ha más irányú 

igényei többé-kevésbé kielégültek, még a legtehetségtelenebb dolgozó is 

törekszik bizonyos önmegvalósításra, vagyis hogy munkájának jelentőséget 

tulajdonítson. 

 

2. A dolgozó továbbfejlődésre törekszik munkája során és képes is arra, hogy 

továbbfejlődjön. Ez azt jelenti, hogy bizonyos mértékű autonómiára és 

                                                             

2 Affiliáció = belépés valamely közösségbe, csatlakozás hozzá 
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függetlenségre, tartós perspektívára, speciális képességek, ismeretek 

elsajátítására és nagyobb rugalmasságra van szüksége a körülményekhez való 

alkalmazkodás során. 

 

3. Az ember elsődlegesen önmagát motiváló, önkontrollra képes személyiség; a 

külső ösztönzők és szabályozók valószínűleg fenyegetően hatnak személyére és 

csökkentik a továbbfejlődésre irányuló törekvését. 

 

4. Nincs alapvető ellentét az önmegvalósításra törekvés és a hatékonyabb 

szervezeti teljesítés között. A dolgozó hajlandó önként egyesíteni a saját és a 

szervezeti céljait, ha erre alkalmat adnak. 

 

Az alábbiakban látni fogjuk, hogy ez az emberfelfogás elsősorban Maslow motivációs 

elméletén nyugszik. 

 

Az önmegvalósító emberképhez illeszkedő motivációs elmélet: a 
SZÜKSÉGLETHIERARCHIA ELMÉLET 

 

A szükséglethierarchia elméletet Abraham Maslow fejlesztette ki, aki a szükségletek öt 

csoportját különítette el: 

 

1.  Élettani szükségletek: a legalapvetőbb szükségletek, melyek kielégítése 

szükséges az életben maradáshoz (a túléléshez). Ezek közé tartozik a légzés, víz, 

étel stb. 

2. Biztonsági szükségletek: fenyegetés-, veszély- és nélkülözésmentes élet. Ezek az 

önfenntartás szükségletei. Manapság a legtöbb biztonsági szükségletünk 

kielégített, bár előfordul, hogy az emberek katasztrófát élnek át (p1. hurrikán, 

háború stb.). 

3. Szociális szükségletek: magukba foglalják a valahová tartozás, a társaság, a 

barátság utáni vágyat. Vannak, akik szerint a szerelem is ide tartozik. Ezek a 

szükségletek az egyén másokkal való harmonikus együttlétére utalnak. 

4. Önérzeti (önbecsülési) szükségletek: ide tartozik az önbizalom, elismerés, a 

megbecsülés és az egyenrangúság tiszteletben tartása. Ezeknek a 
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szükségleteknek a kielégítése a megfelelés érzését keltik, kielégítetlenségük az 

alsóbbrendűség és tehetetlenség érzését keltik. 

5. Önmegvalósító szükségletek: Az önmegvalósítás nem más, mint a teljességre 

való törekvés. Valójában egy ideális én-képnek való megfelelés igénye. 

 

 

Abraham MASLOW (1908 – 1970) 

 

Az elmélet második része a szükségletek közötti összefüggésekkel foglalkozik. Maslow 

szerint a szükségletek hierarchikusan épülnek fel. Az alapot az élettani szükségletek 

jelentik, melyek kielégítése mindennél fontosabb és folyamatosan valósul meg. Erre 

épül a többi szükséglet, míg végül legfelül az önmegvalósítás szükséglet található. Ezt 

mutatja a … sz.. ábra.  

 

 

 

 

A szükségletek hierarchikus elrendeződése 
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Az alapszükségletek csoportját az élettani és biztonsági, a magasabb rendűekét pedig a 

szociális, az önérzeti és önmegvalósító szükségletek alkotják. Maslow a szükségletek 

hierarchikus elrendeződésével kapcsolatban a következőket állítja: 

1. A kielégítetlen szükségetek meghatározzák és befolyásolják a viselkedést. 

2. Az egyén módszeresen elégíti ki szükségleteit, az alapszükségletektől 

lépcsőzetesen haladva a magasabb rendűek felé. 

3. Az alapszükségletek megelőzik a magasabb rendű szükségleteket. 

 

Az első tétel alapvető. Miután egy szükségletet kielégítünk, az nem motiválja többé a 

viselkedést. Az éhes ember ételt keres. Ha az éhség megszűnik, az éhség nem motiválja 

többé. 

 

A második tétel a megvalósításban való haladással foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy az 

egyén sorrendben elégíti ki a szükségleteit, egyiket a másik után. Maslow szerint 

mindnyájan a szükségletek kielégítésével töltjük az életünket, hiszen nagyon kevés 

ember van, aki valaha elérte a teljességet. Maslow azt is kijelenti, hogy az 

önmegvalósító szükséglet soha sincs teljesen kielégítve. 

 

A harmadik tétel arra helyezi a hangsúlyt, hogy az életben maradáshoz szükséges 

alapszükségletek kielégítése nélkül nem lép fel a többi szükséglet. 

 

Az elmélet sokféleképpen vonatkoztatható a munkavégzésre. Abban az esetben, ha a 

fizetés alacsony és a biztonságérzés gyenge, akkor a dolgozók csak a munka azon 

aspektusaira összpontosítanak, amelyek az alapszükségletek kielégítéséhez vezetnek. 

Ha ezek javulnak, nő a fontossága a vezetőkkel és az egymással való kapcsolatoknak. 

Ezek válnak a viselkedés motiváló tényezőivé. Végül pedig egy jó munkakörnyezetben 

a vezetők feladata csökken, a munka valódi jellege bukkan fel újra -- de itt nem mint az 

alapszükségletek, hanem az önbecsülési és önmegvalósítási szükségletek kielégítésére 

szolgáló eszközként. 

 

Úgy tűnik, hogy a dolgozók egyre többet és többet akarnak. Egy szervezet soha nem tud 

eleget adni az egyénnek, annak fejlődése szempontjából. Az önmegvalósítási 

szükségletek természetéből adódóan az egyén mindig többre vágyik. Ezért ez a 

szükséglet a motiváció állandó forrása. 
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Egy következő motivációs elmélet, Alderfer ún. ERG elmélete bizonyos fokig 

korrigálja a Maslow elméletét. Ez három fontos szükséglettípust tartalmaz: 

1. egzisztenciális szükségletek: ezek anyagi jellegűek, és környezeti tényezők által 

elégíthetők ki - mint pl. étel, víz stb., 

2. kapcsolattartási szükségletek: ez a különféle emberi kapcsolatok iránti 

szükségleteket jelenti (munkatársak, vezetők, család, barátok stb.), 

3. fejlődési szükségletek: azt a vágyat jelenti, hogy saját személyiségünket 

kifejlesszük. 

 

 

Clayton P. ALDERFER (1940- ) 

 

Alderfer tehát - szemben Maslow öt szükséglet-csoportjával - csupán három csoportot 

javasol. Az egyes csoportok megfeleltethetőségét a … sz. ábra mutatja be. 

 

 

egzisztenciális
fiziológiai

Biztonsági 
interperszonális
fizikai

kapcsolattartásitársas

önbecsülési
fejlődési

önmegvalósítási

Alderfer ERG 
elmélete

Maslow
szükséglethierarchia 
elmélete

 

 

A szükségletek csoportjai Maslow és Alderfer szerint. 
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Maslow szerint az ember csak felfelé mozoghat a szükséglet lépcsőn (progresszív 

kielégítés). Alderfer megengedi az előre-hátra mozgást a kontinuumon. A fejlődési és a 

kapcsolattartási szükségletek kielégítésének irányába történő mozgást Alderfer is 

progresszívnek tartja. A visszafelé történő mozgás úgy jelentkezik, mint a frusztrációs 

regresszió. Alderfer szerint, ha valaki frusztrálva van, amikor magasabb rendű 

szükségleteit akarja kielégíteni, akkor visszatér a konkrét szükségletek kielégítéséhez. 

 

 

Egzisztenciális 
szükségletek

legkonkrétabb

Fejlődési 
szükségletek 

Legkevésbé konkrét

Kapcsolattartási szükségletek

Konkrétsági kontinuum

 

A szükségletek csoportjai a konkrétsági kontinuum mentén 

 

A két elmélet a szükségletek kielégítésében is különbözik. Ez a kielégítetlen 

szükségletek motiváló sajátosságaiban mutatkozik meg. Maslow szerint minél kevésbé 

elégülnek ki pl. a társadalmi szükségletek, annál jobban vágyunk a kielégítésére. 

Alderfer azt mondja, minél kevésbé elégítettek ki például a kapcsolattartási 

szükségletek, annál inkább vágyunk az egzisztenciális szükségletek kielégítésére. 

Ugyanez vonatkozik a fejlődési szükségletre is. Ha nem elégíthető ki, pótoljuk a 

kapcsolattartási szükséglettel. Ismét a frusztrációs regresszió jelenik meg, amely 

lehetővé teszi, hogy az ember konkrét szükségletek kielégítésére törekedjen, ha az 

absztrakt szükségletei nincsenek kielégítve. 

 

 

Az önmegvalósító emberkép érvényességének néhány bizonyítéka 

 

Mayo eredeti interjúi a Hawthorne-üzemek és az általa tanulmányozott más vállalatok 

dolgozóival valójában ugyanannyi bizonyítékát szolgáltatták a dolgozó tartalmas munka 

iránti igényének, mint társas kapcsolatok utáni törekvéseinek. Argyris különféle 

gyáripari szervezetekkel kapcsolatos kutatásaiban újra és újra úgy találta, ha a 

túlságosan szűk és jelentéktelen munka korlátozza a dolgozót, akkor a vezetést 
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kijátszva, társaival csoportba tömörülve a dolgozó fogja tevékenységét tartalmassá 

tenni. Bámulatra méltó találékonyságot tapasztaltak a termelésben dolgozó munkások 

megfigyelése során. Új meg új tréfákat eszeltek ki vagy éppen komplex tervet 

készítettek, amelynek révén elkerülhették a munkát, illetve hogy munkájukat 

elviselhetőbbé tegyék. Ennek az aktivitásnak érdekes sajátsága, hogy gyakran jelentősen 

nagyobb energiaráfordítást feltételez, mint amennyit a vezetés által megszabott 

követelmények teljesítése igényelne. 

 

Nincs nyilvánvaló bizonyítékunk arra, hogy manapság milyen tartalmat és próbatételt 

vár munkájától az alacsonyabb státuszú munkavállaló vagy a kevésbé képzett személy. 

Lehetséges, hogy a szervezet igen sok tagja számára kielégítő egy lényegében 

kalkulatív-utilitárius egyezség, amelynek alapelve: a „jó pénzért, jó munkát” (v.ö. „kis 

pénz kis foci, nagy pénz, nagy foci”). Ebben az esetben a dolgozó pénzért dolgozik, s a 

munkahelyén kívül keres tartalmat és próbatételt. Ha a szervezet beérheti a dolgozó 

ilyen mértékű közreműködésével, akkor nincs probléma. Számos kutató, különösen 

Argyris, azonban amellett érvel, hogy ez valójában pazarlás az emberi erőforrásokkal. 

Ha a szervezet képes a munkát értelmesebbé tenni, akkor ezzel hathatósabb 

közreműködésre bírhatja a dolgozót és így jelentékenyen növelheti a teljesítményt. 

. 

Az önmegvalósító ember modellje még határozottabbá válik, ha vezetők, diplomás 

munkavállalók és általában magas képzettségű személyek csoportjainak motivációit 

vizsgáljuk. Egy könyvelők és mérnökök körében végzett kutatásban például, Herzberg 

és munkatársai nyilvánvaló bizonyítékokat találtak e tényezők fontosságára. A kutatók 

arra kérték válaszadóikat, írják le, mi történt akkor, amikor különösen jó vagy 

különösen rossz volt a közérzetük munkájukkal kapcsolatban. A különböző válaszokat 

ezután csoportokba rendezték. 

 

Herzberg és munkatársai azt találták, hogy az alkalmazottak állandó jelleggel azokat a 

tényezőket tüntették fel jó munkahelyi közérzetet keltőnek, vagyis azok bizonyultak 

igazi motivátoroknak, melyek szakmai fejlődésükkel, hozzáértésük megbecsülésével 

voltak kapcsolatosak. Ezeket nevezte Herzberg MOTIVÁTOR TÉNYEZŐKNEK. Ami 

ezekben a dolgozókban jó közérzetet, megelégedettséget keltett, az nyilvánvaló 

összefüggésben van az önmegvalósítással. Ami ezzel szemben rossz közérzetet, 

elégedetlenséget keltett bennük, azok elsősorban a munkakörülményekkel voltak 



 125 

kapcsolatosak (pl. nem kielégítő fizetés, hiányos munkafeltételek, elégtelen munkahelyi 

biztonságérzet, gyenge vezetés stb.). Herzberg ezeket HIGIÉNÉS TÉNYEZŐKNEK 

nevezte. Ha ezek egy bizonyos, minimális feltételeket biztosító szintet nem értek el, 

akkor az érintett személy elégedetlenné vált. Ezek a tényezők kedvező esetben sem 

tudtak pozitív motivációt vagy jó közérzetet, megelégedettséget előidézni. Ilyen 

lelkiállapot csak az igazi szakmai fejlődést feltételező, az egyént próbára tevő feladat 

váltott ki. 

 

Herzberg tehát elkülönítette a megelégedettség irányába ható motivátor tényezőket és az 

elégedetlenséget kiváltó higiénés tényezőket. A megelégedettség és az elégedetlenség 

élményéhez vezető munkahelyi tényezők is jól elkülönülnek. (Az előzőt a pszichés 

fejlődés és az önbecsülés növekedésének lehetősége, az utóbbit a jó fizikai és társas 

környezet, a megfelelő vezetés stb. válthatja ki.) Fontos hangsúlyozni, hogy - a 

fentiekből adódóan – a megelégedettség nem az elégedetlenség ellentéte: az egyik 

növekedése nem idézi elő a másik csökkenését, és fordítva. Ezért nevezik Herzberg 

munkahelyi motivációs elméletét kétfaktoros elméletnek. Herzberg és Maslow 

motivációs elméletének kapcsolata nyilvánvaló, hiszen higiénés tényezők hátterében az 

alacsonyabb rendű, míg a motivátor tényezők hátterében a magasabb rendű 

(önmegvalósítási) szükségletek állnak. 

 

Összefoglalva. Az önmegvalósító emberre alapozott feltételezések a hangsúlyt az 

önállóságra, a próbatételre és az önmegvalósítás magasabb rendű igényére helyezik. E 

feltevések szerint ilyen igény minden emberben él és aktivizálódik, amint az 

alacsonyabb rendű biztonsági és társas igények kielégülést nyertek. Nyilvánvaló 

bizonyíték van arra, hogy ezek az igények a szervezeti tagság magasabb szintjein. 

vezetők, a vezetés mellett működő értelmiségi alkalmazottak - fontosak. Nem tisztázott, 

hogy ezek az igények mennyire jellemzőek az alacsonyabb státuszú munkavállalókra, 

noha sok olyan probléma, amelyet társas igények meghiúsulása példájaként említettek, 

könnyen értelmezhető úgy, mint a munka tartalmatlanságával, a próbatétel hiányával 

együtt járó jelenség. A próbatételt vagy az önmegvalósítást a munkahelyükön aktívan 

nem kereső dolgozók esetében ez az igény hiányzik vagy nincs lehetőségük annak 

kifejezésre. Ez utóbbi akkor fordulhat elő, amikor az alacsonyabb rendű igények még 

kielégítetlenek, vagy a szervezet dolgozói a pszichológiai szerződés részeként nem 

várják el azt, hogy munkájuknak értelme legyen. 
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A komplex emberkép 

 

A szervezés- és vezetéselméletben tendencia mutatkozott az emberkép egyszerűsítése és 

általánosítása irányában. Mint korábban láttuk, az empirikus kutatások rendszeresen 

találtak néhány érvet az egyszerű, általánosított fogalomkör mellett, de csak néhányat. 

Következésképpen a szervezetekről és a vezetési stratégiákról alkotott modelljeink az 

évtizedek óta tartó kutatások eredményeként áttekinthetetlenül bonyolulttá és 

ellentmondásossá váltak. Az ember sokkal összetettebb annál, semhogy egyszerűen 

racionális-gazdasági, társas igényű vagy önmegvalósító jelzővel jellemezhetnénk. 

Nemcsak önmagán belül összetett egyéniség, hanem amellett különböznek egymástól 

saját komplexitásuk mintázatában is. 

 

Milyen feltételezések igazolják ezt a komplexitást? 

1. Az ember nemcsak összetett, de egyben rendkívül változatos is. Számos indítéka 

van, amelyek fontossági rangsorba rendezhetőek. Ez a rangsor azonban nem 

állandó, időtől és helyzettől függően változik. Ezenkívül az indítékok 

kölcsönhatásban vannak egymással, és komplex motivációs mintákká egyesülnek 

(pl. mivel a pénz megkönnyítheti az önmegvalósítást, némely ember számára a 

gazdasági erőfeszítések egyenértékűek az önmegvalósítással). 

2. Az ember szervezeti tapasztalatai alapján új indítékok elsajátítására képes, s így 

motivációs mintázata - és a részéről elfogadható pszichológiai szerződés - 

szervezeti tapasztalatainak a függvénye.  

3. Az ember indítékai különböző szervezetekben vagy ugyanazon szervezet 

különböző részeiben eltérőek lehetnek. Amennyiben az egyén a formális 

szervezettől elidegenedett, a társas vagy az önmegvalósítás iránti igényeit 

kielégítheti pl. a szakszervezetben vagy az informális csoportokban. 

4. Az ember a szervezetben sokfajta indíték alapján válhat érdekeltté. 

Végeredményben a dolgozó elégedettsége és a szervezet végső hatékonysága csak 

részben függ az egyén motivációjának jellegétől. A teljesítendő feladat jellege, az 

egyén képességei és munkatapasztalatai, továbbá a szervezetben működő többi 

alkalmazott tulajdonságainak egymásra hatásaként alakul ki egy bizonyos 
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munkaminta és közérzet. Például a magasan képzett, de gyengén motivált dolgozó 

ugyanolyan hatékony és elégedett lehet, mint egy alacsony képzettségű, de erősen 

motivált személy. 

5. Az, hogy ember a sokféle, eltérő vezetői stratégiák közül melyikre reagál, saját 

motivációitól, képességeitől függ. Más szóval nincs egyetlen helyes vezetői 

stratégia, amely mindenkor minden emberrel szemben használható lenne. 

 

A komplex emberkép érvényességének néhány bizonyítéka 

 

Bizonyos értelemben az előzőekben említett valamennyi kutatás alátámasztja az e 

fejezetben részletezett feltételezéseket, mégis hasznos áttekinteni és idézni néhány 

további vizsgálatot, amely rávilágít az emberi komplexitásra, az emberi egyéniség 

különbségeire. Például mind Whyte, mind Zaleznik a korábban idézett tanulmányaikban 

kimutatták, hogy a normát túlteljesítők motivációs mintája és háttere eltér a norma alatt 

teljesítők motivációs mintájától. Mindkét típus deviáns volt, de míg az egyik csoport 

közönyösnek mutatkozott a csoportszankciókkal szemben, addig a másik csoport 

aspirált a tagságra és érzékenyen reagált a szankciókra. Ezek a tények is az eltérő 

személyi és társadalmi háttérrel magyarázhatók. 

 

A változó vezetői motivációval kapcsolatban a legnagyobb hatású kutatási programot 

McClelland és munkatársai kezdeményezték. Alapfeltevésük az volt, hogy a motívumok 

a felnőttkorban is változtathatók, továbbá ilyen változások - vezetők számára készített 

oktatási program segítségével - előidézhetők. 

 

 

David McCLELLAND (1917-1998) 
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McClelland három alapvető motívumot azonosított: a teljesítmény, a hatalom és az 

affiliáció iránti igényt. E motívumok mindegyike megjelenik minden személyben, ám 

intenzitásuk szituációról szituációra változik. Mindemellett mindenkire jellemző 

valamiféle domináns irányultság valamelyik - a teljesítménnyel, a hatalommal vagy az 

affiliációval kapcsolatos - motívum irányába. 

 

Különböző foglalkozásokkal kapcsolatos kutatások rámutatnak, hogy a vezetők, 

összehasonlítva pl. a tanítókkal vagy az ügyvédekkel, az átlagosnál erősebben tendálnak 

a teljesítménymotiváció felé és az átlagosnál kevésbé az affiliatív motiváció felé. Tehát 

amint az várható volt, a vezetők elsősorban a sikeres feladat végrehajtásban érdekeltek. 

Ezzel szemben váratlan felismerés, hogy nem elsődlegesen érdekeltek a hatalmi 

motivációban: a hatalom iránti igényük alacsonyabb, mint pl. a tanítóknál. 

. 

A komplex emberfelfogás tudományos igazolására példaként idézhetjük azokat a 

tanulmányokat is, amelyek szerzői úgy találták, hogy nem egyszerű az összefüggés a 

szervezeti ösztönzők (jutalmak), a munkavállaló elégedettsége és a tényleges 

munkateljesítmény vagy termelékenység között. 

 

Összefoglalás. Az autoritás, a pszichológiai szerződés távlatai 

 

E fejezetben a hangsúly a motiváción volt. Ám a motiváció természetesen nem az 

egyetlen meghatározója a hatékony teljesítésnek. Az egyén képességei, a 

munkabeosztás jellege, az eszköz- és anyagellátás, magának a munkafeladatnak a 

természete, a vezetés arra irányuló képességei, hogy sokak erőfeszítéseit koordinálja - 

mindez együtt jelenti a szervezeti hatékonyságot. A motiváció és annak alapos feltárása 

azért került elemzésünk középpontjába, mert ezen a téren több a mítosz és a 

fogalomzavar, mint bárhol másutt. 

 

A gyakorlat emberei gyakran nehezen tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy a megfigyelt 

szervezeti magatartásból következtessenek az indítékokra. Ugyanakkor igen kényelmes 

a szervezeti körülményeket adott feltételként elfogadni és a magatartásváltozásokat 

különféle indítékok változásaként magyarázni. Így a jó beosztottról feltételezhető, hogy 

magas a teljesítményigénye, míg a gyenge vagy az elidegenedett dolgozónak 
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feltehetően hiányoznak az ambíciói. Bizonyos esetekben ez a feltevés helyesbítésére 

szorulna. Helyesebb lenne úgy elképzelni a dolgot, hogy a jó dolgozónak olyan főnöke 

van, aki a képességeit próbára teszi, a gyengének pedig olyan a főnöke, aki 

részletfeladatokkal, lényegében jelentéktelen megbízásokkal látja el őt. A motivációs 

potenciál a két esetben lényegében azonos lehet. 

 

Több vizsgálat eredményei azoknak a vezetői stratégiáknak az érvényességét igazolták, 

amelyeknek markáns jellemzője, hogy a döntések előkészítésébe a munkavállalót is 

bevonják. Ajánlatos tehát döntés előkészítés feladatának a megosztása, a munkavállaló 

befolyásának fokozott érvényesítése és a hatalmi kiegyenlítődés.  

 

Ezek a stratégiák természetesen nem alkalmazhatók mindig és minden alkalmazott 

esetében. Meg kell azonban kísérelni alkalmazásukat, mielőtt arra a konklúzióra 

jutnánk, hogy a szervezet emberi erőtartalékainak kiaknázása reménytelen és a személyi 

állományt kiválasztási módszerekkel „jobb” alkalmazottakra kell cserélni. 

 

Hangsúlyoznunk kell újra a pszichológiai szerződések jelentőségét. Az, hogy az egyén 

hatékonyan dolgozik-e, elkötelezettséget, lojalitást és lelkesedést tanúsít-e a szervezet és 

annak célkitűzései iránt, továbbá munkája nyomán kielégülést nyer-e, mindez 

túlnyomórészt két feltételtől függ:  

 

1. Milyen mértékben egyeztethetők össze a munkavállaló várakozásai a szervezet 

részéről támasztott elvárásokkal,  

2. Milyen cserefolyamatokat tartalmaz a pszichológiai szerződés (pl. pénzt a 

munkában eltöltött időért; társadalmi igények kielégítését és biztonságot a 

munkáért és hűségért; lehetőséget az önmegvalósításra és a próbatételt kívánó 

munkára - cserébe a magas termelékenységért, minőségi munkáért és a 

szervezeti célok szolgálatában kifejtett kreatív törekvésekért stb.). Ezen kívül 

csere tárgyát képezhetik a felsoroltak különféle kombinációi is. 

 

Végül, az egyén és a szervezet közötti kapcsolat interaktív: kölcsönös ráhatás és 

kölcsönös alku során bontakozik ki a megállapodás egy működő pszichológiai 

szerződésben. Csak az egyén motivációit, vagy csak a szervezeti feltételeket és 

gyakorlatot kiemelve nem érthetjük meg a lélektani dinamikát. A kettő komplex 
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egymásra hatása érvényesül és olyan tudományos hipotézisek kidolgozását igényli, 

amelyek az egymástól kölcsönösen függő jelenségekre is magyarázatot tudnak adni. 

 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Melyek a racionális-gazdasági emberfelfogás leglényegesebb jegyei? 

2. Melyek a megerősítés elmélet leglényegesebb tételei? 

3. Melyek a társas igényű emberfelfogás leglényegesebb jegyei? 

4. Melyek a méltányosság elmélet leglényegesebb tételei? 

5. Melyek az önmegvalósító emberfelfogás leglényegesebb jegyei? 

6. Melyek a szükséglethierarchia elmélet leglényegesebb tételei? 

7. Miben különbözik Maslow és Alderfer motivációs elmélete? 

8. Mi a Herzberg-féle munkamotivációs elmélet lényege? 

9. Mi indokolja a komplex emberfelfogást? 

10. Melyek a komplex emberfelfogáson alapuló vezetési stratégia legfőbb 

jellemzői? 

 

 

Felhasznált irodalom: 

Kovács Zoltán: A munka mint motiváció (In: Balogh L., Bugán A., Kovács Z., Tóth L. 

/szerk./:Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből. Debrecen, 1996., 95-110.o.) 

Schein, E. H.: Szervezéslélektan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978., 

30-56.o. 

Ajánlott irodalom: 

Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest. 

Guiot, J.,M.: Szervezetek és magatartásuk. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest. 

Klein Sándor (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary, Budapest. 

Klein Sándor (2003): Munkapszichológia . EDGE 2000 Kiadó, Budapest. 
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VI. Teljesítményértékelés 
 

A XXI. században a szervezetek igen komoly kihívások érik. Fontos tisztán látni ezeket 
a kihívásokat, s fontos tudni, hogyan kell alakítani a szervezet működését, hogy 
életképes maradjon, s működése hatékony legyen. Nem mindegy, hogy az egyes 
intézmények passzív alkalmazkodással csupán követni próbálják a történéseket, vagy 
alkalmazkodnak, és a várható változásokat mérlegelve, ezekre felkészülve 
végrehajtják a hatékony működéshez szükséges változásokat. Az intézmények 
működésében az előző évszázadban megjelenő, egyik legkevésbé megfogható új elem a 
minőségbiztosítás volt. A program – amellett, hogy a működés szabályainak 
átgondolására késztette az intézményeket – új elemeket is bevezetett: 

• A legtöbb intézményben teljesen új funkcióként jelent meg a minőségügyi vezetői 
feladatkör. Igaz, eddig is működtek minőségfejlesztési teamek, voltak team 
vezetők, most azonban másról van szó. A minőségirányítási programok hatására az 
intézmények többségében olyan minőségügyi vezetői feladatkör született, amelyik 
folyamatos feladatellátást jelent, és szervezetileg az intézményvezetéshez vagy a 
kibővített intézményvezetéshez kapcsolódik. 

• A minőségfejlesztési rendszerek a PDCA3 logikára alapozva építik ki a folyamatos 
fejlesztés technikáját. Ennek megfelelően új elemként jelenik meg a 
helyzetfelmérés, a partneri igény- és elégedettségvizsgálat, az intézményi 
önértékelés, a szervezeti klíma, kultúra mérése, az intézkedési terv készítése, a 
projektvezetés, a folyamatos tervezés, ellenőrzés és hibajavítás. 

• A minőségirányítás logikája elvárja a szervezetektől a folyamatszabályozás 
képességét, illetve a szabályozott működést. 

Századunkban, a technika rohamos fejlődése mellett a kulcs a „minőséget termelő 
ember”, legyen az vezető vagy bármely más munkatárs. Ezért a személyek munkájának 
értékelése nem megkerülhető feladat. A hangsúlyt a humánerőre, a humánerővel való 
foglalkozásra, fejlesztésre kell helyezni. 

Felmerülhet a kérdés: Vajon miért fontos a teljesítmény értékelése? A kérdésre 
adható válaszok a következőképpen foglalhatók össze: 

• Az alkalmazottak költsége az egyik legnagyobb költség. 

• Más erőforrások teljesítményét is értékeljük. 

• A teljesítményértékelés más döntéseket is megalapoz. 

• Alkalmas a motiváció építésére és lerombolására is. 
                                                             

3 Plan – Do – Check – Act / Tervezés – Megvalósítás – Értékelés és ellenőrzés – Szükséges korrekciók 
elvégzése, beavatkozás 
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Ebben a fejezetben a teljesség igénye nélkül, a teljesítményértékelés elméleti és 
gyakorlati oldalának megvilágítása a cél. 
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A teljesítményértékelés, mint az emberi erőforrás-menedzsment része  

 

Bármely iskola számára a teljesítményértékelés vezetői eszköz - az egyik 
legjelentősebb erőforrás – az emberek menedzseléséhez. Kapcsolódik a humánerőforrás 
menedzselésének valamennyi tevékenységéhez, és ez a vezető legfontosabb eszköze 
annak biztosítására, hogy az általa irányított intézmény célkitűzései az ott dolgozók 
összehangolt tevékenységén keresztül megvalósuljanak. Ha a teljesítményértékelést 
megfelelően alkalmazzák, akkor segíti a tervezést, az eredmények elérését, a fejlesztést, 
valamint annak biztosítását, hogy az intézményben most és a jövőben is a rendelkezésre 
álljanak azok az emberek, akik révén a stratégia és a célkitűzések megvalósíthatóak. 

 

A vezető számára a teljesítménymenedzselés tehát eszköz, az alkalmazott számára 
pedig lehetőség, helyzete feltárására és tisztázására. Mint szervezeti eszköz a 
teljesítményértékelés célja a munkavállalók menedzselése az adott munkakörben, 
aminek a hátterét a munkaköri leírás adja. A munkakört meghatározza a szervezet 
struktúrája, amit pedig az SzMSz szabályoz. A struktúra kapcsolódik magához az 
intézményhez, egyben annak stratégiájához, céljaihoz. A szervezet kizárólag abban az 
esetben érheti el céljait, ha munkatársai kellőképpen motiváltak és pontosan tudják, 
hogy mit tartogat a jövő számukra. A szervezeti hierarchiában a vezető alá tartozó 
munkatársak alaptevékenységének értékelése munkaköri leírásban rögzített feladata 
kell(ene) legyen minden vezetőnek. 

 

A teljesítményértékelés egy szervezetben önmagában nehezen értelmezhető, ez az 
emberi erőforrás-menedzsment része. 

 

Az emberi erőforrás-menedzsment (EEM) legfontosabb elemei: 

• Munkakörelemzés, munkaerő-tervezés 

• A munkatársak kiválasztása, felvétele az intézménybe 

• Betanítási rend 

• Ösztönzési rendszer 

• Teljesítményértékelési rendszer 

• Karriertervezés 

• Továbbképzés 
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• Kivezetés a munka világából (nyugdíj előtt) 

Az EEM elemek elég szoros kapcsolatban állnak egymással. A jó munkaerő-tervezés 
során a vezető felméri, hogy milyen kompetenciákkal (tudás-szakok; készségek, 
képességek; attitűd) rendelkező munkatársra van szükség a szervezetben a szervezeti 
célok megvalósításához, a feladatok ellátáshoz. A következő lépésben ki kell tudnia 
választania a jelentkezők közül a legalkalmasabb embert; majd az új kolléga mellé egy 
mentort rendelve gondoskodni arról, hogy a szervezetbe illeszkedése, a magatartási 
szabályok elsajátítása a lehető legjobban sikerüljön. Ha mindez jól működik, akkor a 
teljesítményértékelés konfliktusok nélkül, mindenki által elfogadottan, és mindenki 
megelégedettségére fog működni. Másrészt, ha a teljesítményértékelési rendszer jól 
működik, akkor a karriertervezés beépül az EEM rendszerbe, s a továbbképzési program 
tulajdonképpen összeállítható a teljesítményértékelés, valamint a szervezet szükségletei 
alapján. 
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A teljesítményértékelés fogalma, története     

 

Igaz, a teljesítményértékelésre irányuló intenzív figyelem csupán az utóbbi 30-40 évre 
tehető, a szakirodalmi jelzések alapján, ám a formális értékelés különböző fajtái, már a 
III. századi Kínában megjelentek a hivatalnokok minősítése kapcsán. 

Az 1800-as évektől megjelentek a teljesítmény mérésén alapuló rendszerek a 
hadseregben, az iparban, sőt az Egyesült Államokban a szövetségi köztisztviselők 
körében is. A század vége felé már Magyarországon is bevezették az első államilag 
szabályozott minősítési rendszert. 

A XX. sz. elején Taylor volt az, aki szorgalmazta a teljesítménynormák mentén haladó 
értékelést. Ez népszerűségének köszönhetően gyorsan el is terjedt a szervezetekben. Az 
50-es évekre jellemző teljesítményértékelési rendszerek a személyiségjellemzők 
minősítését tartották a legfontosabbnak. Miután az ilyen fajta rendszert is egyre több 
kritika érte, és egyre hangsúlyosabbá vált az értékelés objektivitásának a biztosítása, 
ezért a 70-es évektől a kitűzött célok elérésének, és a 80-as évektől a 
magatartásjellemzőknek az értékelésére helyeződött a hangsúly (Murphy, Cleveland, 
1995). A teljesítményértékelés adminisztratív döntéshozatali jellege (fizetésemelés, 
elbocsátás meghatározása) hosszabb ideig fennmaradt még, mára azonban előtérbe 
került a menedzsment és szervezet fejlesztésére, alkalmazottak képzésére irányuló, 
valamint a személyzeti rendszer értékelésére és fejlesztésére szolgáló, kutatási célú 
alkalmazások is. (Bakacsi, Takács, 2000) 

Magyarországon az állami szférában működött teljesítményértékelés, mely 
tulajdonképpen kimerült a személyközpontú jutalmazási rendszerben, mely nem a 
teljesítményen, hanem a személyes kapcsolatokon alapult és a vezetőhöz való lojalitást 
jutalmazták. (Hunyadi 2002) 

1956-ban az Munka Törvénykönyvében már megjelentek minősítési alapelvek is, ennek 
ellenére az alkalmazottak a teljesítményükre vonatkozóan nem kaptak egyértelmű 
visszajelzést,és ez a dolgozók önértékelésének romlását és önbizalmának csökkenését is 
eredményezte (Bakacsi, 1994). A fenti jellemzők hosszú távon meghatározzák a 
vezetők és beosztottak magatartását, és hatásuk talán még ma is érezhető egyes 
szervezetekben. A hazai gyakorlat a rendszerváltást követő időszakban, a piac 
átalakulásának és szemléletváltásnak köszönhetően formálódott, és a formális 
teljesítményértékelés ma már a szakmai tevékenység színvonalának fő mutatója.  

Vizsgálatok szerint napjainkban szakemberek a humán erőforrás menedzsment területei 
közül a teljesítményértékelést tartják a legfontosabbnak és előrejelzések szerint 
használata és jelentősége a jövőben csak még inkább nőni fog. 
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Minden embernek igénye van arra, hogy értékeljék teljesítményét. Az értékelés jól 
kialakult rendszere azonban nemcsak az egyén, hanem a szervezet számára is komoly 
előnyökkel jár, hiszen az a dolgozó, aki magasan motivált, örömet talál a munkájában, 
és még a szervezet céljaival is képes azonosulni, az jó minőségű munkát fog végezni, 
ami számára öröm és elismerés, a szervezet számára pedig eredmény. Ha a munkát a 
motiváció oldaláról közelítjük, akkor úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
teljesítményértékelés célja, hogy a szervezet minél több dolgozója számára jelentsen a 
munka örömet, önmegvalósítást. 

 

A jó értékelési rendszer  

• lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy mérni tudják teljesítményüket; 

• biztosítja a teljesítmény elismerését; 

• felkészíti a munkatársat a szakmai előlépésre; 

• lehetőséget nyújt a személyes kibontakozásra; 

• megszabadít a feszültségektől,  

• hozzájárul a dolgozók és a vezető közötti kapcsolat építéséhez. 

Ahhoz azonban, hogy az értékelés betöltse e funkciókat, nagyon fontos, hogy a 
munkavállaló megértse és elfogadja annak funkcióját. Amely nem a dolgozók egyfajta 
minősítése, különösen nem célja a hiányosságok miatti megszégyenítés. Sokkal inkább 
egyfajta fejlesztő szerepet kell betöltenie. Ahhoz kell hozzájárulnia, hogy az egyén 
minél eredményesebben tudja ellátni feladatát a szervezeten belül.  

A teljesítményértékelésről gondolkodva felvetődik a kérdés: tulajdonképpen mit is 
értünk teljesítmény alatt. Meg lehet fogalmazni akkor, hogy mit értünk 
teljesítményértékelés alatt? Hát elég nehezen. A teljesség igénye nélkül mégis álljon itt 
néhány definíciószerű megfogalmazás: 

„A teljesítményértékelés során a vezetők minősítik a beosztottak munkájának 
eredményét. Alapja a teljesítmény megfigyelése és összevetése a célokkal, tervekkel, 
elvárásokkal, szokásokkal, normákkal.” (Klein Sándor) 

„A teljesítményértékelésnek lehet motiváló hatása, ha segít megértetni és elfogadtatni a 
beosztottakkal az elvárt teljesítményszintet. Igen lényeges következmény a részrehajló 
vezetői magatartás elkerülése: az objektív teljesítményértékelés elejét veheti a 
méltánytalanságérzés kialakulásának.” (Bakacsi Gyula) 

„A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó valamennyi munkatárs adott időszakra 
vonatkozó teljesítményének felmérése és megítélése. Kommunikációs csatorna a 
munkatársak és a szervezet között, segítve annak tisztánlátását, hogy mit várnak el 
egymástól. A szervezet szintjén kell meghatározni, majd ebből kell lebontani, hogy 
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ehhez a különböző szervezeti egységek, csoportok és egyének mivel járulnak hozzá a 
célok megvalósításához.” (Cseh Györgyi) 

A legcélravezetőbb talán az lenne, ha a teljesítményt, mint a lehető legtágabban, az 
ellátandó feladatok komplex rendszerén elért eredményként értelmeznénk. A szervezet 
sikeressége az, ami alapján az egyének hozzájárulása értékelődik. 

A szervezeti siker definiálása azonban korántsem egyszerű vállalkozás. Egy szervezeti 
eredményességgel foglalkozó kutatás során 16 általánosan ismert és használt szervezeti 
sikerkritériumot sikerült összegyűjteni. 

1. Termelékenység: a szervezet fő termékeinek és szolgáltatásainak 
mennyisége 

2. Hatékonyság: a teljesítmény valamilyen egysége és a teljesítmény érdekében 
felmerülő költségek összehasonlítási aránya  

3. Minőség: a szervezet fő termékeinek és szolgáltatásainak minősége  

4. Növekedés: az alábbi változókban bekövetkező növekedés üteme: teljes 
létszám, termelési kapacitás, eszközállomány, nyereség, piacrészesedés, 
innovációk száma 

5. Munkamorál: csoportjellemző, mely magába foglalja a többlet-erőfeszítésre 
való hajlandóságot, a közös célrendszert, az elkötelezettség és csoporthoz 
tartozás értését. 

6. Kohézió: olyan csoporthelyzet, ahol a csoporttagok kedvelik egymást, jól 
együtt tudnak dolgozni, nyitottan és őszintén kommunikálnak, és önállóan 
koordinálják tevékenységüket. 

7. Rugalmasság/alkalmazkodóképesség: a szervezet képessége működési 
folyamatainak megváltoztatására a környezeti változások függvényében. 

8. Tervezés és célkitűzés: a szervezet milyen mértékben képes saját jövőbeni 
lépéseinek szisztematikus tervezésére és egyéni szintű célkitűzések 
megfogalmazására. 

9. Információmenedzsment és kommunikáció: a szervezet hatékony 
működéséhez szükséges információ elemzésének és szétosztásának teljessége, 
hatékonysága és pontossága. 

10. Készenlét: annak a valószínűségére vonatkozó általános megítélés, hogy a 
szervezet képes valamilyen jövőbeni lépés végrehajtására, ha váratlanul egy 
jó lehetőség adódik. 

11. Erőforrásokhoz való hozzáférés: annak mértéke, hogy a szervezet mennyire 
sikeresen tartja a kapcsolatot környezetével a szűkös és értékes 
erőforrásokhoz való hozzáférés érdekében (anyagi és emberi egyaránt fontos). 
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12. Külső támogatottság: lojalitás, bizalom és támogatás olyan külső csoportok 
részéről, mint a fogyasztók, szállítók, tulajdonosok, lobbyszervezetek és a 
szélesebb nyilvánosság  

13. Stabilitás: a struktúrák, funkciók és erőforrások megtartásának képessége, 
különösképpen a jelentősebb megrázkódtatásokkal járó időszakokban. 

14. Az emberi erőforrások értéke: a szervezetben dolgozó emberek 
képességeinek, tudásának értéke a szervezet számára. 

15. Képzési és fejlesztési hangsúly: annak mértéke, hogy egy szervezet mennyi 
erőforrást fordít alkalmazottainak képzésére és fejlesztésére. 

16. Ellenőrzés: a szervezet jövőbeni magatartását befolyásoló vezetői ellenőrzés 
mértéke és eloszlása a szervezeten belül. 
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A teljesítményértékeléssel kapcsolatos alapelvek és elvárások4   

 

A fejlesztő szándék elve 

Mivel alapvető célja az egyéni és intézményi szintű munka minőségének javítása: 

• legyen alkalmas a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására; 

• legyen alkalmas a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény javítására 
irányuló célok kijelölésére; 

• egyértelműen mutassa ki a különböző területeken elért jó és a gyenge teljesítmények 
közötti különbséget; 

• legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására; 

• segítse az alkalmazottak és a vezetés közötti információcserét, segítsen az 
vezetésnek abban, hogy jobban megismerje az alkalmazottak véleményét. 

 

A sokoldalúság elve 

Mivel egy-egy munkakörhöz kapcsolódó tevékenység rendkívül összetett és munka 
minőségének számos különböző aspektusa van: 

• tegye egyértelművé, hogy az adott közösség milyen aspektusok vizsgálatával és 
milyen kritériumrendszer alapján ítéli meg alkalmazottainak teljesítményét; 

• vegye figyelembe a munkakörhöz kapcsolódó tevékenységeket; 

 

A méltányosság elve 

Mivel nagyon kényes kérdésről van szó: 

• az alkalmazottak a helyi körülmények figyelembevételével módosítsa, majd 

hagyja jóvá az értékelési rendszert; 

• kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, teljes mértékben zárja ki 

a megszégyenítés/megszégyenülés lehetőségét; 

• törekedjen objektivitásra; 

                                                             

4 Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény értékelése (2004) nyomán. 
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• csak olyan területeket vizsgáljon, amelyekről megfelelő adatok állnak 

rendelkezésre; 

• a lehető legegyszerűbb és legegyértelműbb legyen; 

• minden részletében átlátható legyen; 

• lehetőség szerint minél jobban vonja be az érintettet az értékelési folyamatba; 

• az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető legyen; 

• adjon lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse a véleményét a róla gyűjtött 

adatokkal kapcsolatosan; 

• segítsen a fejlődés lehetséges útjainak megtalálásában, de az ezzel kapcsolatos 

egyéni döntések meghozatalát bízza az értékelt tanárra; 

• ne keltsen érdekellentétet és ellenségeskedést az intézmény tagjai között. 

Az elméleti megalapozottság elve 

A rendszer csak olyan elemeket tartalmaz: 

• amelyeket a nemzetközi irodalom bevált, általánosan elfogadott elemnek tekint; 

• amelyekre a nemzetközi irodalomban általánosan elfogadott, a gyakorlatban bevált 
mérőeszközök állnak rendelkezésre. 

A kivitelezhetőség elve 

Mivel sem idő, sem pénz, sem pedig korlátlan energia nem áll rendelkezésre: 

• legyen a lehető legkevésbé pénz-, idő- és munkaigényes; 

• ne legyen szükség külső szakemberek bevonására. 
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A teljesítményértékelés lehetséges kritériumai és céljai    

A teljesítményértékelés során a kiemelt szervezeti értékekhez, célokhoz 

teljesítménykritériumok köthetők. Ki kell választani azokat a szervezeti értékeket, 

célokat, amelyek érvényesítése a napi gyakorlatban meg kell, hogy jelenjen valamennyi 

munkavállaló munkájában. Ezekhez kell meghatároznunk az elvárható tulajdonságokat, 

eredményeket, tevékenység-együtteseket, azaz kritériumokat. 

 

A teljesítménykritériumok lehetnek: 

• a munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok, képességek: pl. nyitottság az új 
szakmai kihívásokra, innovativitás; 

• a munkakörhöz kapcsolódó eredmények, kimenetek, teljesítmény 

• a munkakörhöz kapcsolódó magatartások, tevékenységek: pl. szakmai 
együttműködés, belső szakmai képzésekben való részvétel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra A teljesítményértékelés lehetséges kritériumai 

 

A háromféle dimenzióval a munkaköri teljesítmény tényleges területe csak 
megközelíthető, de sohasem érhető el pontosan. Minél több dimenzióval és 
kritériummal értékelünk, annál érvényesebb lesz az értékítéletünk. 

 

A munkakörhöz 

kapcsolódó 

tulajdonságok, 

képességek 

A munkakörhöz 

kapcsolódó 

eredmények, 

kimenetek, 

A munkakörhöz 

kapcsolódó 

magatartások 
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A teljesítménykritériumok teljesülésének követése: 

• A teljesítmény-kritériumokhoz adatok, mutatószámok, megfigyelési szempontok 
meghatározása. 

• Az adatgyűjtés módszere lehet: számlálás, megfigyelés, felmérés, véleményezésen 
alapuló esszé, magatartásformákon alapuló értékelő lap, célkitűzésen alapuló adott 
kérdések alapján strukturált leírás, sikerkritériumok megfogalmazásával teszt 
formájú eszköz, stb. 

 

A teljesítményértékelés alapvető célja a munkavállalók teljesítményének 
megerősítésével, javításával, a szükséges képességek és készségek, tudás és tapasztalat 
fejlesztésével az egyén és a szervezet célkitűzéseinek elérése, céljai összhangjának 
megteremtése. 

 

Tág értelemben: 

• Szervezeti magatartás értékelése; 

• Munkavégzéshez szükséges képességek értékelése; 

• A munka eredményének, a teljesítménynek az értékelése. 

 

Részletesebben: 

• Egyéni képzési igények rendszerezett értékelése; 

• Egyéni erőfeszítés ösztönzése; 

• A munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése; 

• A munkavégzéshez szükséges források feltárása és javítása; 

• A munkatárs szervezeten belüli helyének tisztázása; 

• Információk szolgáltatása a munkatársak adottságairól a munkaerő-tervezés 
számára; 

• A munkaköri leírások és a munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata. 
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A teljesítményértékelés fajtái        

 

Eredményalapú, megítélő értékelés: Az eredményalapú értékelés az értékelt személy 
egy adott időszak alatti teljesítményének elbírálását jelenti. Vagyis a becslési folyamat 
az értékelés megítélő funkciójához kapcsolódik. A bírálat az értékelt személy 
teljesítményének a korábban meghatározott célkitűzésekkel, vagy a munkaköri 
követelményekben meghatározott egyéb operatív ismérvekkel történő összehasonlítást 
követően történik. 

 

Fejlesztő értékelés: A felbecslések, értékelések másik fő célja a fejlődésre gyakorolt 
hatás, a fejlesztési célú értékelés. Ebben az összefüggésben a felbecsléseknek az a 
rendeltetésük, hogy előmozdítsák a teljesítmény javítását. Közvetlenül segítséget 
nyújthatnak a munkavállalóknak a személyes fejlesztési területek felismerésében, 
megállapításában. A módszer fő célja annak megállapítása, hogy az érintettnek mely 
irányú ismereteit, készségeit, attitűdjeit, azaz kompetenciáit kell fejleszteni. 

 

A teljesítményértékelés fajtái 

 

Összehasonlítás 
szempontja 

Minősítési célú értékelés Fejlesztési célú értékelés 

Cél Teljesítménynövelés 
jutalmazással, 
elmarasztalással 

Teljesítménynövelés tanulással 

Időorientáció A múltra koncentrál A jövőre koncentrál 

Felhasználás típusa Egyének közötti 
összehasonlítást szolgáló 
célok 

� Döntés a fizetésről 

� Egyéni teljesítmény 
elismerése szervezeti 
szinten 

� A rossz teljesítmény 
beazonosítása 

� Előléptetés, 

Az egyénnek szóló információ 

� Visszajelzés a 
teljesítményről 

� Erősségek és gyengeségek 
beazonosítása 

� Egyéni képzési szükségletek 
felmérése 

� Motivációfejlesztés 

� Karriertervezés 
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címadományozás 

� Jutalmazás 

� Próbaidő utáni 
megtartás/elbocsátás 

� Létszámleépítésnél az 
elbocsátandók 
meghatározása 

� Önfejlesztés támogatása 

Módszer Rangsorolás, osztályozás Fejlesztési célok kijelölése, az 
egyénnel kötött közös 
megállapodás a célok 
elérésének módszereire 

Felettes Bírál, megítél Tanácsot ad, megbeszél, 
megállapodást köt 

Beosztott Hallgat, reagál, védekezik Aktív részt-vevő 

 

(Bakacsi-Bokor-Császár-Gelei-Kováts-Takács, 1999) és (Gyökér, 2001) nyomán. 

 

Az intézmények számára leírt teljesítményértékelési rendszer nem zárja ki sem az egyik, 
sem a másik célt. Az intézmény döntése, hogy mire helyezi a hangsúlyt. Amennyiben a 
teljesítmény elismerésére rendelkezésre állnak plusz anyagi források, akkor a minősítő 
célú értékelést célszerű alkalmazni; ha nem lesznek plusz anyagi források, akkor a 
fejlesztő célú értékelését. Amennyiben sor kerül a teljesítményalapú bérezés 
bevezetésére az intézményben akkor megnő a minősítési célú értékelés fontossága. 
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A teljesítményértékelés kiépítésének folyamata      

 

A teljesítményértékelési rendszer kidolgozását az intézményben az alábbi lépéssor 
mentén lehet elvégezni: 

1. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos elvárások 
megfogalmazása. 

⇓⇓⇓⇓ 

2. A rendszert kidolgozó munkacsoport felállítása. 

⇓⇓⇓⇓ 

3. Intézményi tapasztalatok összegyűjtése; jogszabályi 
peremfeltételek áttekintése. 

⇓⇓⇓⇓ 

4. A teljesítményértékelés területeinek és szempontjainak 
meghatározása. 

⇓⇓⇓⇓ 

5. Az intézményi minőségirányítási program céljainak 
áttekintése, hierarchizálása a teljesítményértékelés 
szempontjából. 

⇓⇓⇓⇓ 

6. Szempontok súlyozása. 

⇓⇓⇓⇓ 

7. Az egyes teljesítményértékelési területek, szempontok 
meghatározása, magyarázata; elvárások 
megfogalmazása. 

⇓⇓⇓⇓ 

8. Az értékelési indikátorok meghatározása. 

⇓⇓⇓⇓ 

9. Az értékelési információk forrásainak áttekintése. 

⇓⇓⇓⇓ 
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10. Az értékelés folyamatának meghatározása. 

⇓⇓⇓⇓ 

11. Az értékelés során keletkezett dokumentumok 
kezelésének rögzítése az Adat- és iratkezelési 
szabályzatban. 

⇓⇓⇓⇓ 

A teljesítményértékelési rendszer legitimációja. 

 

(Nemeskéri-Fruttus, 2001) 
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A teljesítményértékelés kategóriái, területei, szempontjai  

 

Az alkalmazottak akkor teljesítenek jól, ha eredményesek. Ez utóbbi legalább két fontos 
elemből tevődik össze, s magába foglalja a hatékonyságot és a gazdaságosságot is. A 
teljesítmény megítéléséhez kívánatos, hogy pontos mérőszámaink legyenek a 
hatékonyságról és a gazdaságosságról egyaránt.  Sok munkakör van azonban, ahol 
nincsenek jó mérőszámai mindezeknek. Ez nem jelenti azt, hogy nem próbálhatjuk meg 
mérni ezeket, csupán azt, hogy hiányoznak az objektív adatok. (ezen próbál meg 
segíteni a kompetencia alapú értékelés.) 

Három kategória van, amivel a munkaköri teljesítmény területe megközelíthető, melyek 
az alábbiak: 

• Munkakörhöz kapcsolható tulajdonságok. 

• Munkakörhöz kapcsolódó eredmények, kimenetek. 

• Munkakörhöz kapcsolódó magatartások, tevékenységek. 

 

A teljesítmény elemzési – vizsgálati szintjeinek, egységeinek meghatározásakor a 
következők közül választhatunk: 

• Az egyéni tulajdonságok, személyiségjellemzők, amik befolyásolják a 
munkamagatartást: attitűdök, készségek, képességek. 

• Egyéni magatartás, tevékenység (azok a lépések például, amelyeket egy 
tanácsadó követ a projekt vezetése kapcsán). 

• Az egyéni feladat eredményei kimenetek (például az alkalmazott által elkészített 
munkaegységek száma, a munkaellátás minősége). 

• A szervezeti egységszintű eredmények, kimenetek ( például a szervezeti egység 
gazdaságossága, termelési szint, forgalmi érték). 

• Szervezeti szintű eredmények, kimenetek (profit, piaci részesedés, a befektetés 
hozadéka). 

 

A teljesítményértékelési rendszer működtetése során felmerülő standard 
problémák 

 

Bakacsi (2000) fontos szabálynak tartja, hogy bevezetéskor inkább egy működőképes, 
tovább finomítható rendszert hozzunk létre, semmint egy ideálisra törekedjünk, mert 
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esetleg azt a felsőbb szintek nyomása miatt az alsóbb szintek bürokratikus nyomásként 
ítélhetik meg. 

 

Bevezetéssel, elfogadtatással kapcsolatos nehézségek 

A TÉR sikerében jelentős szerepet játszhat a szervezet tevékenységének jellege. Ez 
ugyanis meghatározza, milyen mértékben kényszerül a szervezet arra, hogy a piaci 
verseny résztvevője legyen, azaz, hogy milyen mértékben függ a szervezet 
fennmaradása a dolgozók teljesítményétől. Olyan szervezetekben, ahol nem érezhető 
közvetlenül a piacról érkező nyomás a teljesítmény fokozására (mint pl. a közszférában 
működő szervezeteknél), nehezebben valósítható meg a teljesítmény-centrikus 
szemlélet és munkavégzés. Ha a szervezet léte nem függ a dolgozók teljesítményétől, 
„nincs tétje” a minőségi munkavégzésnek, így nehezebb ennek jelentőségét, súlyát 
elfogadtatni a szervezet vezetőivel, munkatársaival.5 

Kritériumrendszer kialakítása 

A teljesítményértékelés eszköztára a lehetséges teljesítménykritériumok szempontjából 
szinte kimeríthetetlen. Kidolgozásakor nélkülözhetetlen a vezetők bevonása, a dolgozói 
részvétel, az aktív kommunikáció és a megfelelő tájékoztatás. Ennek hiányában fontos 
szempontok és dimenziók elsikkadhatnak, mely a teljes körűség követelményét 
veszélyeztetheti.  

A lehető legobjektívebb értékelést kell, hogy biztosítsa a közösen kidolgozott 
szempontsor, azzal a fontos kitétellel, hogy mindenkire nézve értelmezhető legyen, és 
foglalja magába a szervezeti, egyedi sajátosságokat. 

A kritériumokra vonatkozó alapkövetelmények, melyek sajnos nem minden TÉR-ben 
érhetők maradéktalanul tetten: 

� Eredményeket befolyásoló tényezők tükrözése 

� Stratégiai célok megvalósításának támogatása 

� Legfontosabb tevékenységek, funkciók,munkakörök átfogása 

� Belső összehasonlíthatóság biztosítása 

� Egyértelműség 

� Iránymutatás a fejlődésre 

� Mutatószámokhoz való hozzárendelhetőség 

                                                             

5 GERÁKNÉ KRASZ KATALIN. Siker vagy kudarc: a teljesítményértékelést befolyásoló tényezők in:Humánpolitikai szemle 
2007/6 51-55 p. 
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Fenntartás és modifikáció 

A jó teljesítményértékelési rendszerben természetesen vannak állandó elemek és 
kritériumok, ezeket a lefektetett alapelvek is megkövetelik. Emellett vannak olyan 
változók, amelyek évről évre újragondolást igényelnek. Csak így lehet biztosítani a 
stratégia illetve egyes folyamatok törvényszerű változásaihoz való alkalmazkodást. A 
TÉR  tehát nem egyszeri és örök dokumentum, soha nem lehet kész és befejezett. Az 
aktuális helyzethez való folyamatos alkalmassá tétele komoly feladat, és egyben 
hatékony működésének motorja is. 

Visszacsatolás 

Az értékelési rendszereket általában több megalapozott kritika éri. 

A vezetők általában nem kedvelik az értékelési tevékenységet, ami a közoktatási 
intézményekben is jól tetten érhető. Ennek eredője az, hogy még nincsenek birtokában 
azoknak az információknak, hogy az értékelés miként illeszkedik bele az emberi 
erőforrás-gazdálkodás egy bizonyos átfogó modelljébe. 

A probléma még arra is visszavezethető, hogy a vezetők azért idegenkednek negatív, 
elmarasztaló, esetleg javító szándékú visszajelzést adni, mert nem kapnak megfelelő 
felkészítést, képzést; azzal érvelnek, hogy a napi munka során úgyis jelét adják 
nemtetszésüknek vagy elismerésüknek. 

 

Az értékelés szinterei és kritikus pontjai: 

� A felettes kezében összpontosul általában, de nem feltétlenül ismeri a beosztott 
mindennapi munkáját 

� Egyenrangú munkatárs: sok információval rendelkezik ugyan, de egyben 
versenytárs is 

� Önértékelés: általában elfogult és torzít 

� Vezető értékelése beosztott által: akkor nem fenyegető, ha hierarchia nem magas 

 

 A vezető az értékelési aktus során egyidejűleg nem töltheti be a teljesítményértékelés 
kétfajta szerepkörét. Ám a megítélő és fejlesztő értékelés funkciójának tudatos 
elkülönítése még nem jellemző a közoktatási intézményekben.  

A vezető, és akik részt vesznek a rendszer kidolgozásában, általában még nem 
rendelkeznek megfelelő ismeretekkel arról, hogy a teljesítményértékelés mi módon 
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illeszthető be a szervezetben dolgozó emberek viselkedésének tudatos befolyásolását 
célzó eszközrendszerbe. 

 

Teljesítményértékelési módszerek, technikák      

 

Az egyéneket értékelő technikáknak alapvetően két fajtáját különböztetjük meg: 

Kvalitatív módszerek (elsősorban fejlesztő értékelés) 

� Kötetlen formájú jelentés (esszé): A teljesítményértékelés esszé 
módszere azt kívánja az értékelőtől, hogy fogalmazza meg írásban az 
értékeltek erős és gyenge pontjait. Alkalmazásakor a szervezet előírhatja, 
hogy minden értékelő térjen ki bizonyos kritériumokra, vagy teljes 
mértékben rábízhatja a területek és szempontok kiválasztását. A 
strukturálatlan esszé alkalmazásának egyik problémája, hogy kevés 
lehetőséget ad az alkalmazottak összehasonlítására, ezért inkább 
fejlesztési célra használhatók. A másik korlátja az értékelők írásbeli 
kifejezőkészsége lehet. 

� Kritikus esetek módszere: A módszer használatakor az értékelőtől azt 
várják, hogy a megfigyelési időszak alatt gyűjtse és jegyezze le az 
értékeltek munkamagatartásának kiemelkedően jó, illetve nagyon rossz 
(kritikus) eseteit. Amikor az értékelő visszajelzést ad – az eset 
előfordulásakor, illetve az időszak végén – kevésbé vádolható 
elfogultsággal, mint a szubjektív, tulajdonságalapú értékeléskor. A 
módszer másik fontos előnye, hogy munkakör-specifikus és sok konkrét 
magatartásmintával alátámasztott. Hátrányai között említhetjük, hogy 
időigényes lehet a lejegyzés, és hogy összehasonlításra nemigen 
használható. Nem számszerűsíthető, emiatt adminisztratív döntések 
megalapozására önmagában kevésbé alkalmas. 

 

Kvantitatív módszerek (elsősorban minősítő értékelés) 

� Osztályozó vagy értékelő skálák: E véleményezésen alapuló szubjektív 
módszer a teljesítmény fontosnak ítélt elemeit – úgymint a munka 
mennyisége, minősége, a tudásszint, együttműködés, lojalitás, 
kezdeményezés, jelenlét – sorolják fel. Az egyes dimenziók, kritériumok 
lehetnek tömören definiáltak vagy definiálatlanok. A teljesítményszintek 
fokozatai különböző formában jelenhetnek meg az értékelőlapokon. A 
módszer negatívuma főleg a választott kritériumok azonos 
értelmezhetőségének, definiálásának nehézségeiből fakad. Emiatt a 
megfigyelés és az ítéletalkotás is elfogult lehet. Pozitívumként említhető, 
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hogy nem túl időigényesek, se kifejlesztésük, se alkalmazásuk. Könnyen 
használhatók az értékeltek összehasonlítására – az egyes tényezőértékek 
gyors számszerű összesíthetősége miatt. 

 

  

 

Utasítások: Írja azt a számot a meghatározott kritérium melletti vonalra, amelyik a legjobban tükrözi a 
tanár teljesítményéről alkotott benyomását. 

4 = kiváló 

3 = jó 

2 = kielégítő 

1 = nem kielégítő 

 

1. TANÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ÉS AZ OSZTÁLYTERMI MUNKA SZERVEZÉSE 

 

1. Tanítási technikák     ___________ 

2. Osztálytermi szervezés     ___________ 

3. Oktatáson kívüli feladatok    ___________ 

4. Óratervek és célok     ___________ 

5. Az osztályterem légköre    ___________ 

6. A diákok tudása     ___________ 

7. A diákok figyelmének mértéke    ___________ 

8. Tisztelet      ___________ 

9. Zajszint az osztályban     ___________ 

  

3. ábra Példa a grafikus rangskálára 

 

 

� BARS (magatartásformákkal jellemzett osztályozó skála): Ez a 
viszonylag új módszer azáltal csökkenti a szokásos osztályozó skálák 
problémáit, hogy a kritikus esetek módszerével kombinálja azt. Úgy, 
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hogy az új osztályozó skála fokozatait az értékelt munkakör 
magatartáselemeivel definiálja. A módszer általában 6-10 egyedileg 
maghatározott teljesítménydimenziót tartalmaz, ezek mindegyikéhez 5-6 
kritikus eset, magatartás-jellemző tartozik, pontszámmal. E módszer 
előnye, hogy mivel a skálákat közvetlenül a vizsgált munkakörre 
igazítjuk, sokkal precízebb, mint a tradicionális skála. A kifejlesztése 
azonban meglehetősen idő- és költségigényes. 

 

  

 

(Dimenzió) A tananyag tanulására fordított idő  (tervezett idő és kihasznált idő) 

 

Minden diák aktívan foglalkozik a tananyaggal 7 Az utasítások világosak. A diákok  
és a feladatokkal a tanítási egység egész ideje alatt. � tudják, mit kell csinálni. A tananyag 
      � bemutatása és a tanulási tevékenységek 
      � váltakoznak. 

      � 

      6 A tevékenységek közötti átmenetek 
      � folyamatosak. A tervezett idő 
      � középpontjában a tananyag feldolgozása 
      � áll. 

      � 

      � 

      5 

      � 

      � 

A diákok dolgoznak, de nem figyelnek a feladatra. 4 Nap mint nap ugyanazt a tananyag 
      �  bemutatási módszert használja a tanár a 
      �  tanóra teljes időtartamában. Sok idő 
      � kell a munka elkezdéséhez, és az egyik 
      � feladatról a másikra való áttéréshez. 

      � 

      3 A tanár következetlennek tűnik a 
      � tananyag bemutatásában, a feladatok 
      � kijelölésében és az utasítások 
      � megadásában. 

      � 
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      2 A tervezett idő betartása csak foltokban 
      �  valósul meg. Az óra felét szervezéssel, 
      �  előkészületekkel töltik. A tanár és a 
      � diák nem a tananyaggal foglalkoznak. 

      �  

A legtöbb diák nem dolgozik.   1 A diákok nem csinálnak semmit a 
      � tananyaggal kapcsolatban. Az célok és 
      � az utasítások nem világosak. 

  

 

4. ábra Példa a viselkedés alapú értékelő skálára (BARS) 

 

 

� BOS (magatartás megfigyelő skála): Ez a skála épít a kritikus esetek 
technikájára úgy, hogy leírja azokat a magatartásokat, amelyek a 
munkakör legfontosabb elemeit képezik. Ennél a módszernél a 
munkakört betöltő által mutatott magatartásforma azonosítása helyett az 
értékelőnek azt kell megjelölnie, milyen gyakran figyelhette meg az adott 
magatartáselemet a vizsgált időszakban. A módszer fő korlátja a 
kifejlesztés nagy idő- és költségigénye. 

  

1. A tanár a tananyag ismeretét bizonyítja azáltal, hogy érdekes, érthető és értelmes módon mutatja be azt. 

 

  szinte soha 01234 majdnem mindig 

 

2. A tanár a tanítást közvetlen és hosszú-távú célok kitűzése által tervezi és szervezi. 

 

  szinte soha 01234 majdnem mindig 

 

3. A tanár úgy irányítja a diákok viselkedését, hogy az hasznos legyen a tanulás szempontjából. Ezt 
világos, érthető és végrehajtható szabályok és rutinok alkalmazásával éri el. 

 

  szinte soha 01234 majdnem mindig 
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5. ábra Példa a viselkedés megfigyelési skálára (BOS) 

 

� MbO (célközpontú vezetés): Az MbO lényege, hogy a szervezet 
céljaihoz igazodva a munkavállaló olyan saját, egyéni célokat fogalmaz 
meg, amelyek teljesítésével, elérésével hozzájárul a szervezeti célok 
megvalósításához. Az erre a vezetési módszerre szervezett értékelési 
rendszer működésének feltétele az, hogy a szervezet évente 
megfogalmazza céljait. Követelmény, hogy a célok konkrétak legyenek, 
és definiáljanak a célokhoz illeszkedő, azok elérésének megítélését 
lehetővé tevő teljesítési kritériumokat. Ezeket a célokat – és 
természetesen a kritériumokat – minden munkavállalónak ismernie kell. 
E módszer alkalmazása során a vezető és beosztottja közösen határozzák 
meg előre azokat a célokat, amelyeket az adott évben el kell érnie az 
értékeltnek. Maga a technika ösztönzi, sőt elvárja, hogy a célokat 
mérhető formában határozzák meg. Az MbO megközelítés több mint egy 
értékelő program, ez egy menedzseri filozófia. Módszer, amelynek 
segítségével a vezető és a munkatárs együtt tervez, szervez, kontrollál, 
kommunikál és vitázik. Az MbO bizonyos helyzetekben igen hatékony, 
de ennek alkalmazása is ütközhet nehézségekbe, adódhatnak problémák. 
A vezetőnek vizsgálnia kell a célokat, költségeket, a várható pozitív 
következményeket, a saját és a szervezeti preferenciákat, mielőtt 
elutasítja, vagy kiválasztja ezt a programot. 

  

Egy tanár az iskolai célokhoz igazodva a következő célok teljesítését vállalhatja (a teljesség igénye 
nélkül): 

 

1. A tanévben legalább 10 tanuló egyéni fejlesztését végzi fejlesztési terv alapján. 

2. Az osztályban a tanulói hiányzást 7% alá csökkenti. 

3. Elvégez egy kooperatív technikák 30 órás akkreditált továbbképzést, hogy fejlessze 
módszertani kultúráját. 

  

6. ábra Példa a célközpontú vezetésre (MbO) 
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VII. Társas kapcsolatok és csoportfolyamatok 
 

 „Ha a ma már unalomig emlegetett képzeletbeli Mars-lakó a maga friss szemével egy 

pillantást vethetne a Föld lakóira, valószínűleg mély benyomást tenne rá, hogy az 

időnek milyen nagy részét töltik csoportos tevékenységgel. Észrevenné, hogy a 

legtöbb ember aránylag kicsiny csoportokban van együtt. ...Megállapítaná, hogy a 

világon a munka zömét úgy végzik az emberek, hogy tevékenységük a szoros kölcsönös 

függés keretei között folyik, viszonylag állandó társulásokon belül" (D. Cartwright- A. 

Zander, 1980.33.old.) 

A fenti megállapítás az evidenciák körébe sorolható. Ennek tükrében azonban nagyonis 

meglepő, hogy a csoport milyen későn (csak a XX. század elején) került a 

tudományos kutatók érdeklődésének fókuszába. Mivel magyarázható ez a késlekedés? 

Cartwright a tudomány immanens fejlődésében találja meg az okokat. Közismert, hogy 

a csoportkutatásban leginkább érdekelt szociológia és pszichológia csak a XIX. század 

végére vált önálló tudománnyá, és a századforduló idejére formálódtak meg a főbb 

kutatási területek. Ily módon mind a szociológia mind pedig a pszichológia a XX. 

század első harmadában alapozta meg a csoportelméletét. 

Pataki Ferenc mindemellett a társadalmi-történeti tényezők szerepét is hangsúlyozza. A 

polgári társadalmat megelőzően - a feudalizmus viszonyai között - korlátozott volt a 

személyiség társ- és csoportválasztási autonómiája. Az egyén kis számú és 

meglehetősen merev csoport tagjaként létezett. Ennek következménye a csoportok 

típusgazdagságának és funkcióinak késői kibontakozása. Csak a polgári társadalom 

kibontakozása tette lehetővé az egyén számára a - szabad, egyéni választáson alapuló - 

több csoportban viselt tagságot. 

A csoportok típusai 

A csoportnak, mint szociálpszichológiai képződménynek a jelentőségét Cooley tárta 

fel elsőként a XX. század első éveiben. Néhány megállapítása lényegében ma is a 

csoportelmélet elfogadott alapjait képezi. Nevéhez fűződik a csoportok egyik első, 

máig is elfogadott osztályozása. Két csoporttípust különböztetett meg: 

1. az elsődleges csoportok 

2. a másodlagos csoportok 
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A két típus megkülönböztetésének alapja a csoporttagok kapcsolatának jellege. Az 

elsődleges vagy face-to-face
6
 csoportok tagjai személyesen ismerik egymást, és intenzív 

kölcsönhatásban vannak egymással. Ilyen csoport például a család, a baráti kör, a 

közvetlen munkatársak csoportja. Ezek a csoportok több szempontból is elsődlegesek. 

Ezek azok az első csoportok, amelyekben az egyén kiépíti szokásait, irányultságait, 

attitűdjeit. Ezek képezik a szociális Én és az erkölcsi érzék kialakulásának alapját, és 

ezek nyújtják a társadalmi együttműködésről és együttérzésről szóló alapvető tanítást. 

Másodlagos csoportoknak nevezzük a formális, tisztán racionális kapcsolatokat 

megvalósító csoportokat, amelyek valamely társadalmilag előírt cél érdekében jöttek 

létre. Ilyen csoportok például az intézményes szervezetek, tudományos társaságok, 

foglalkozási érdekszövetségek stb. A másodlagos csoportok általában nagyobbak az 

elsődlegeseknél. Ez már egymagában is akadályozza, hogy keretein belül az elsődleges 

csoportokéihoz hasonló viszonylatok alakuljanak ki . Bár természetesen éles szakadékot 

nem találhatunk a két képződmény között, és az átmenetek gazdag formái is 

lehetségesek. Mindemellett a közöttük fennálló kontraszt valóságos és jól érzékelhető 

karaktervonásokon alapul. A másodlagos csoportot formális cél érdekében 

szervezték meg, felépítése többé-kevésbé racionális, tagjai nem feltétlenül állnak intim 

kapcsolatban egymással. Az elsődleges csoportnak is van valamiféle speciális gyakorlati 

célja, ám létrejöttében az egyéni érzelmek, az együttérzésnek kiemelt szerepe van. 

Az egyéni élet végig csoportokon, csoportok sorozatán át zajlik, és ezek még az 

egyedüllét pillanatában sem hatástalanok. Minden csoport alakít, strukturál valamit a 

személyiségen. A legfogékonyabb emberi életperiódusban, a koragyermekkorban a 

család veti meg a társadalomba való belenövés, a szocializáció alapjait. Később a 

személyiség már szimultán több csoport befolyása alatt áll, ezeknek hatásai között 

válogat, további fejlődését már az előző strukturálódások nyomán szerzett öntörvényei 

szerint is irányítja. A csoportok formáló ereje részben szankciókon, részben pedig 

pszichológiai jutalmazásokon keresztül érvényesül. Az egyén az őt körülvevő csoportok 

egyikéhez (vagy esetleg ezek közül többhöz is) különös érzelmi intenzitással 

viszonyul, ebben a csoportban a tagokkal való kapcsolat fontos a számára, ennek a 

csoportnak a normáihoz különösen ragaszkodik, értékeit és ideáljait magáénak vallja. 

Az ilyen csoportok értékei és normái épülnek be aztán a legnagyobb valószínűséggel a 

                                                             

6 face-to-face = szemtől szembe 
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személyiségbe. Egyes szerzők az ilyen csoportokat vonatkoztatási csoportnak nevezik. 

Fontos megjegyeznünk, hogy ideális esetben a vonatkoztatási csoport egyúttal 

elsődleges csoport is az egyén számára (csoporttagsággal, és intenzív személyes 

kapcsolatokkal), ám előfordulhat az is, hogy ezek az egyén számára csupán outgroup-

ok7, amelyeknek jelen pillanatban nem tagjai, ám erős a vágy bennük a csoporttagságra. 

Ha viselkedést, véleményt e külső vonatkoztatási csoporthoz igazítják, fokozódik az 

elégedetlenség a saját (tagsági) csoporttal szemben. (A megátalkodott karrierista is 

felfelé kacsintgat - eltávolodva saját csoportjától.) 

Egységesülési és differenciálódási tendenciák a csoportban 

 

Mint látható, a csoport létrejötte a tagjain belül lejátszódó azonosulási folyamattal 

jellemezhető. Azonosulnak a csoport szokásaival, véleményével, irányultságaival, 

attitűdjeivel. De ezt el is várja a csoport. Azt lehet mondani, hogy a csoporttagság 

feltétele a csoportnormákhoz való igazodás. Cooley az azonosulás nyomán fellépő mi-

érzést a család esetében demonstrálta. Ugyanez azonban jól bemutatható munkahelyi 

csoportok esetében is. (Miller és Form idézik annak a munkásnak az esetét, aki 

világosszürke sapkában jött be dolgozni, ahelyett az ócska szövetből készült sapka 

helyett, amelyet abban a műhelyben szoktak a munkások hordani. Első nap a munkások 

megkérdezték, hogy főnöknek érzi-e magát. Második nap már erélyesebb 

megnyilvánulásokra is sor került. Harmadik nap az illető munkás szintén olyan fejfedőt 

viselt, mint a többi. Az egyéneknek a csoport elvárása szerint kell viselkedniük.) 

A csoportban azonban nemcsak az egységesülési tendenciák erősödnek fel. A 

csoport ugyanis szinte kialakulásának pillanatában elkezd hierarchizálódni. Vagyis 

az egységesülés mellett felerősödnek a differenciálódási folyamatok. A 

hierarchiának azokat a pontjait, amelyek az egyes tagok elhelyezkedését mutatják, 

nevezzük státuszoknak. Az egyén státusza azon alapul, hogy milyen mértékben 

járul hozzá a csoport céljaihoz. Mivel a csoport többféle cél megvalósítására 

törekedhet, sokfajta státuszlehetőség akad. Egy munkahelyi csoportban egyaránt 

fontos a megfelelő teljesítmény elérése és a jó légkör fenntartása. Így egy 

                                                             

7 Outgroup = külső csoport 
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csoporttag státusza függhet attól, hogy milyen a munkateljesítménye, de attól is, 

hogy mennyire szívélyes, vagy milyen fejlett a humorérzéke. 

A státuszok külső jelekben, státuszszimbólumokban, „rangjelzésekben” is 

kifejeződnek. Ezek nemcsak a fegyveres testületeknél, hanem a civil szervezetekben 

is szigorúan meghatározottak, és kevésbé demokratikusak. Vegyük például a 

szolgálati autó típusát vagy akár az íróasztal vagy az irodahelyiség nagyságát. A 

szervezetek vezetői mindenkor küzdenek státuszhelyzetük ezen kifejeződésének 

fenntartásáért, nem azért, mintha ezeknek a dolgoknak önmagukban számukra 

valamiféle fontossága volna, hanem mert általuk saját szociális jelentőségüket 

hirdetik. 

A státuszoknak kétféle típusát különböztetik meg: 

1. az intrinsic (vagy funkcionális) státusz 

2. a derivált (vagy nem funkcionális) státusz 

 

Az intrinsic státuszt informális jellegű, személyes képességek, tulajdonságok révén 

nyerik el az egyének. A derivált státusz formális jellegű, a hivatalos pozíciót fejezi 

ki. Bár a kétféle státusz sok esetben összefonódik, nem feltétlenül állnak 

kapcsolatban egymással. De nem is az a döntő, hogy egy státusz intrinsic-e vagy 

derivált. A legfontosabb kérdés az, hogy az alkalmazottak többsége elfogadja-e, vagy 

sem. 

A státusz fogalmához szorosan kapcsolódik a szerepé. Tulajdonképpen az egyes 

státuszokkal együttjáró sajátságos viselkedési formát fejez ki. A kutatások ugyanis 

azt bizonyítják, hogy bizonyos társadalmi és kulturális helyzetekhez kollektív 

viselkedésminták társulnak, amelyeknek megvalósítására a státuszt betöltőknek 

többé-kevésbé kötelező módon kell törekedniük. 

A szerep tehát egy viselkedés ideál, amelyet a különböző kultúrák egy adott státusz 

számára meghatároznak. A szerepeknek három típusát különítjük el: a z ún. 

biológiai alapú szerepeket, a társadalmi szerepeket, és az ún. csoport szerepeket. 

Azok a szerepminták, amelyek biológiai funkciók köré csoportosulnak, minden 

társadalomban megtalálhatóak, ám formájukban különböznek egymástól. 

Jellegzetes szerepet kell betölteniük pl. a különböző nemeknek, vagy a különböző 
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életkoroknak. Minden kultúrában jellemző módon meghatározott (ám kultúránként 

nagyonis eltérő) például a nőtől a kisgyerektől, az apától, a testvértől, vagy éppen az 

öregektől stb. elvárandó viselkedés. 

De vannak nem biológiai jellegű, kizárólag társadalmi helyzet által meghatározott 

szerepek is. Ilyenek a foglalkozási szerepek (orvos, tanár, főnök stb.) vagy például a 

barát, a szomszéd szerepe. Ezen szerepek betöltőit aszerint értékeljük, hogy mennyire 

felelnek meg az általunk elfogadott szerepelvárásoknak. Az orvos lehet bármennyire is 

kiváló szakember, ha nem úgy viselkedik, ahogy ezt egy orvostól elvárjuk. 

 

A pozitív mellett vannak negatív, pejoratív jellegű szerepek is (a vagány, a bűnöző, a 

prostituált, stb.) Vigyáznunk kell, hogy a szerepeket ne azonosítsuk a színészek által 

eljátszott szerepekkel. A szociálpszichológiai értelemben vett szerep az egyén számára 

közvetlen átélést jelent és sohasem megjátszást. Az emberek a szerep által adott 

követelményeket, a szerepelvárásokat természetesnek érzik, és mindent megtesznek 

betartásuk érdekében. A csoport normatívák a szerep ideálokban nyerik el végső 

kifejeződésüket. 

A csoport struktúrája - szociometria 

Az eddig elmondottakból kiderül, hogy a csoportok sajátságos hierarchikus struktúrával 

rendelkeznek, ugyanakkor megtalálhatjuk bennük a horizontális tagolódást is. 

A csoportlélektan egyik klasszikusa, Moreno dolgozta ki azt a módszert, amely 

szociometria néven vált ismertté, és amely az informális csoportstruktúrák feltárását 

szolgálja. 

 

 

Jacob Lévy MORENO (1892-1974) 
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Jacob Lévy Moreno Bukarestben született, munkásságának helyszínei Bécs és Amerika. 

A XX. század első évtizedeiben, Bécsben egyetemi tanulmányokat folytatott, majd 

pedig itt kezdte meg terápiás tevékenységét. Ebben az időszakban, Bécsben igen élénk 

érdeklődés kíséri a Sigmund Freud (1856-1939) által kifejlesztett pszichoterápiás 

módszert, a pszichoanalízist. 

A pszichoanalízis egy „különleges terápiás eljárás a neurózisok, az alkalmazkodási 

zavarok kezelésére, mely közvetlen beavatkozás nélkül, a beteg hosszú időn 

(többnyire éveken) át történő beszéltetésével és az emlékekről való beszélés közben 

felmerülő konfliktusok közös értelmezésével próbálja feloldani az alkalmazkodási 

zavarokat, a gyógyító kapcsolat túlfűtött érzelmi légkörében megkísérli újra kialakítani 

az örömkészséget és a hajlékony alkalmazkodást.” (Pléh,1992. 172.old.) 

 

Moreno az analitikus terápiától eltérő szemléletű eljárást fejlesztett ki. Abból 

indult ki, hogy a pszichikus világ interperszonális, vagyis az emberi személyiség a 

másokkal lejátszódó interakciókban nyilvánul meg, ezek révén ismerhető meg. Az 

alkalmazkodási zavarok is interperszonális jellegűek. Ebből következően a lelki 

működés megismerésének, az esetleges traumatikus élmények előhívásának is a legjobb 

módja a dialógus. A századelőn Bécsbe megalakította tehát az ún. Rögtönzések 

Színházát, aholis a nézők saját akaratukból maguk játszották el korábbi élményeiket, 

ezekből a történésekből vált színdarab, amelyben a társak spontán módon alakították a 

cselekményt. A szerepjáték során a résztvevők olyan felismerésekhez jutottak el, 

amelyek új megvilágításba helyezték a darab kiindulópontjául szolgáló eseményt. 

Morenot többek között azért nevezzük a szociálpszichológia egyik alapító atyjának, 

mert a terápiás gyakorlatban elsőként használta fel az ún. a társas tényezőt, és ennek 

nyomán egy - a Freudétól eltérő - új pszichoterápiás eljárást dolgozott ki: a 

pszichodrámát. 

Ám témánk szempontjából Moreno munkásságának a második szakasza a lényeges. 

1925-ben Amerikába költözik, ahol a korábban idézett Cooley által kezdeményezett 

kiscsoport kutatást tanulmányozta. 1932-ben a Hudson Leánynevelő Intézettől 

kapott kutatási megbízást: Mit lehetne tenni a megszaporodott intézeti szökések 

ellen? 
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A Hudson Intézet zárt intézet volt, ahol a lányok börtönszerű körülmények között 

éltek. Mindezt szem előtt tartva meglepő volt Moreno javaslata: a szobatársak 

megválasztását a lányokra kell bízni. Interjúk sorozatát végezte el annak érdekében, 

hogy feltárja a lányok közötti szimpátiaviszonyokat, és olyan szobabeosztást javasolt, 

amely biztosította azt, hogy a szobákban egymást kedvelő személyek kerültek. 

Moreno azt feltételezte, hogy a társválasztás spontán aktusa személyessé, közösen 

átéltté teszi az intézmény formális személytelen világát, vagyis elviselhetőbbé 

válik a zárt élet. A tények Morenot igazolták. Az átszervezés nyomán nőtt az 

elégedettség, csökkent a szökések száma. 

A Hudson vizsgálat tapasztalatai nyomán fejlesztette ki Moreno a szociometriai 

módszert. A szociometria elnevezés nagyon is beszédes. Arra utal, hogy a mérést, a 

mértéket (metrum) a társadalmi lényre (socius) alkalmazzuk abból a célból, hogy 

statisztikai módszerekkel feltárjuk egy adott csoportban a spontán, érzelmi 

kölcsönkapcsolatokat. A feltáró vizsgálatban most már kérdőíveket alkalmazott, 

amelyek lehetővé tették a statisztikai elemzést. 

A szociometria, mint diagnosztikus módszer, a rokonszenvi választásos eljáráson 

alapul. Megkérdezték egy-egy munkahelyi csoport, sportcsapat, katonai alakulat, 

iskolai osztály stb. tagjait, hogy a többiek közül kivel van együtt legszívesebben. A 

kérdést általában több paramétermentén is feltették az érdekelteknek: kikkel 

dolgozik együtt a legszívesebben, kivel beszélget a legszívesebben, kivel játszik a 

legszívesebben stb. A kapott adatok feldolgozása úgy történik, hogy egy hálót 

készítünk, amelynek vízszintes és függőleges tengelye a résztvevők neveivel van 

megjelölve, A vízszintes tengely jelentheti a választottakat, a függőleges tengely a 

választókat. Ezek után az elkészített hálóban megjelöljük, hogy ki kit választ és 

milyen szempont alapján történt a választás. Az így kapott táblázat alapján a 

vizsgálatot végzők előtt kialakul a megkérdezett egyének közötti kapcsolatok képe, 

feltárulnak a választások sűrűsödési pontjai (a legtöbbet választott személyek), 

vagyis az egyes személyek interperszonális jelentősége. 

A táblázat alapján a vizsgálat eredményeinek grafikus ábrázolását is elkészíthetjük. 

Ezt nevezzük szociogramnak. Általános módszere a következő: kis körökkel, vagy 

négyzetekkel jelöljük a résztvevő személyeket és kis nyílban végződő vonallal 

kötjük össze azokat, akik valamilyen szempont alapján kölcsönösen választották 
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egymást. (Csak a kölcsönös választásokat vesszük figyelembe!) Az alábbi ábra a 

Nemzeti Bajnokság I. Osztályában játszó futballcsapat (n=19) szociogramját mutatja 

be. 
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Egy futballcsapat szociogramja (Forrás: Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata . 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971. 202.old.) 

 Milyen közösségnek mutatkozik ez a csapat? Nem igazán jónak. Mint látható a 

csapatban nagyon sok a peremhelyzetben levő magányos személy 

(9.,8.,16.,1.,17.,14.,4.). A játékosok 36%-ának tehát nincs kölcsönkapcsolata. Két 

egymástól elszigetelt zárt alakzat vetélkedik egymással, miközben a láncszerű alakzat 

három személy kapcsolatát (15.,6.,10.) jeleníti meg. Ez nem zárt alakzat - ily módon 

lazább, sérülékenyebb alcsoportnak minősíthető (hiszen a 10. és a 15. személy csak 

a 6. személyen keresztül kapcsolódik egymáshoz. A szociometriai hálózatot 

kommunikációs hálózatként is tekinthetjük (pletyka csatorna), hiszen a 

kommunikációban a számunkra szimpatikus egyéneket preferáljuk, az 

antipatikusakkal nem szívesen állunk szóba. Mint látható ennél a csapatnál nem 

létezik a csoportot átszelő kommunikációs hálózat, amely a véleményeket spontán 

módon, gyorsan továbbítaná. Közvélemény tehát nem alakul ki. A rivalizálás- a 

közösség részvétele nélkül - klikk-harccá sorvad. Valószínűleg ez is szerepet játszott 

abban, hogy a vizsgálat évében a csapat a megszokott színvonal alatt teljesített. 

Az előzőekből kiderült, hogy Moreno egy magas diagnosztikus értékkel bíró 

módszert fejlesztett ki, amely árnyalt képet ad a csoporton belüli érzelmi 

viszonyokról, és ennek nyomán a csoport struktúrájáról. Mindemellett Moreno 

művének jelentősége kettős. Értékelésében ezt a kettősséget kell szem előtt tartani. 

A módszer kialakítása mellett, Moreno megteremtette az úgynevezett szociometriai 
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iskolát, amely a módszer alkalmazásán túl, az emberi társadalom és történelem 

szociometrikus szemléletét vállalja. 

A szociometriai iskola társadalomszemléletének lényege, hogy az egész emberi 

társadalmat kizárólag a kis csoportok halmazának fogja fel és kizárólag a kis 

csoportokon belül végrehajtható, illetve végrehajtandó rendezési feladatoktól várja 

a társadalmi problémák megoldását. „Szociometriai forradalom”-ról beszél. 

Természetesen itt nincs helyünk és lehetőségünk, hogy e problémakör ilyen 

vonatkozásait részletesen kifejtsük. Feltétlenül hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a 

mai kutatók ezt az álláspontot teljes egészében elfogadhatatlannak tartják. A 

szociometriai módszer azonban, mint diagnosztikus eljárás ma is széles körben 

használatos és elfogadott technika. 

Moreno módszerét a világhírű magyar pszichológus, Mérei Ferenc 

továbbfejlesztette, és kidolgozta az ún. több szempontú szociometriát. Ez is 

kérdőíves eljárás, a kérdőív (szavazólap) azonban sok kérdést tartalmaz: különböző 

változataiban tíztől negyvenig terjed a kérdések száma. A rokonszenvi és az 

ellenszenvi választást kívánó kérdések mellett vannak olyanok is - s ez a lényeges 

eltérés Moreno technikájától -, amelyekre a közösségi rátermettség mérlegelésével 

kell felelni, továbbá olyanok, amelyeknek megválaszolásához valamilyen egyéni 

tulajdonság vagy készség, esetleg a szakmai hozzáértés szempontjából kell elbírálni 

az adott csoport tagjait. A szociometriai kérdőív tehát az alábbi négy 

kérdéscsoportot tartalmazza: 

 

 

MÉREI Ferenc (1909-1986) 

• rokonszenvet feltételező kérdések (kinek mondaná el a titkát, kivel jönne 
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össze szívesen hivatalon kívül, kivel barátkozna szívesen stb.) 

• közösségi funkciókra vonatkozó kérdések (vezető, bíró, képviselet magasabb 

szervek előtt stb.), egyéni tulajdonságokra, képességekre, készségekre, 

adottságokra vonatkozó kérdések (műveltség, kézügyesség, sport stb.) 

• közösségi helyzetre, népszerűségre, az érvényesülésre vonatkozó kérdések. 

A kritériumok változatossága kitágítja a szociogram alkalmazási körét. A közösségi 

funkciókra irányuló kérdésekből mindenképpen következtethetünk a formális keretben 

meglévő kapcsolatokra is, szerencsés esetben azonban a képességekre, a 

népszerűségre vonatkozóan is kaphatunk a spontán csoportosulásokon túlmenően az 

intézményes közösségre jellemző adatokat. 

A rokonszenvi és az ún. funkciókra vonatkozó kérdések szétválasztása azért is indokolt, 

mert ezek közösségi jelentősége nem egyforma. Annak, hogy ki kit választ barátjának, ki 

kivel osztja meg titkait vagy kivel szeretne egy fülkében lenni egy utazáskor, távolról 

sincs olyan társadalmi következménye - társas implikációja - mint annak a választásnak, 

hogy ki legyen az előadás rendezője, konfliktusok esetén - a bíró, vagy ki képviselje a 

csoportot a hatóság előtt. 

A rokonszenvi választások megengedik, sőt megkívánják a szubjektív állásfoglalást. A 

közösség egyensúlyához hozzá tartozik, hogy tagjai szubjektív választással tudják és 

merjék megválasztani személyes kapcsolataikat (barátjukat, legkedvesebb kollegájukat, 

beszélgetőtársaikat stb.). 

A funkciókra vonatkozó választások viszont a közhangulathoz igazodó, objektívebb 

beállítottságot kívánnak. Kibillentené a közösséget egyensúlyából, és sértené az érdekeit, 

ha a vezetőnek, a békebírónak, a csoport képviselőjének a megválasztásában a 

tagokat nem a rátermettség és a társas hatékonyság mérlegelése vezérelné, hanem ha 

elsődlegesen szubjektív, rokonszenvi motívumok alapján döntenének. 

Egy közösség szociometriai választásai akkor adekvátak, ha a személyes 

viszonylatokban elsősorban a szubjektív motívumok irányítják a választásokat, de a 

funkciók betöltését illetően a kialakult közvéleményhez, tehát a közösségi normákhoz 

igazodnak. Az ítéletek szóródása mutatja meg, hogy a kétféle választásban (a 

személyesben és a funkciókra vonatkozókban) milyen fokban érvényesültek a 

szubjektív motívumok, és milyen fokban befolyásolták a döntést a csoportnormák. 
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A harmonikus, érett csoport egyik szociometriai jellemzője az, hogy tagjai személyes 

ügyekben főként szubjektíven, funkciókra vonatkozóan viszont inkább a 

csoportnormákhoz igazodva választanak. Ez oly módon jut kifejezésre, hogy a 

rokonszenvi választásokban nagy a szóródás, a funkciókat érintő választásokban viszont 

kicsi. A választások szóródása alapján következtethetünk az adott csoport érettségére. 

Mérei szerint a csoport érettségének mutatója egy viszonyszám: bal oldalára a 

rokonszenvi, jobb oldalára a funkciókra vonatkozó választások átlagos szóródása kerül. 

Ennek alapján a csoportokat érettség szempontjából az alábbi négy típusba lehet 

sorolni. 

1. A személyes oldal szóródása kicsi, a funkció oldal szóródása viszonylag nagy. Ez 

arra mutat, hogy a társas alakzatban a személyes kapcsolódásokat a közvélemény 

szabályozza. A közösségi szerepeknek, a funkciókra való alkalmasságnak a 

tekintetében azonban nem alakult ki közvélemény. Az alakzat tagjai akkor 

igazodnak a közös állásponthoz, amikor szubjektívek lehetnének, amikor 

rábízhatnák magukat érzelmeikre, és akkor választanak szubjektíven, egyénien, a 

személyes indítékoktól vezérelve, amikor közös álláspontot kellene kialakítaniuk 

(mivel közösségi szerepre való alkalmasságot határoznak meg). A választás 

inadekvát, a társas alakzat döntési tendenciája paradox. 

Ez a paradox választás az olyan éretlen (infantilis) csoportokat jellemzi, 

amelyekben a közösségi szerepeknek nem tulajdonítanak jelentőséget, az egyéni 

kapcsolatokban pedig mindenki igyekszik a vezető álláspontjához igazodni. A 

személyes kérdésekben nem azért kisebb a szóródás, mert közvélemény alakult 

ki, hanem azért, mert a vezetőnek a feltételezett véleményéhez szeretnék tartani 

magukat. Ezt a magyarázatot valószínűsíti a típus gyakorisága kisiskolásoknál. 

2. Mindkét oldal szóródása kicsi. Közvélemény nem alakult ki. A társas alakzat 

tagjait rokonszenvi választásaikban és a közösséget érintő kérdésekben éppen 

olyan kevésbé irányítja a csoportnorma, mint a vezetővel való azonosulás útján 

átvett közös vélemény. Az ítéletek szubjektívek, érzelemtől vezéreltek. A nagy 

szóródás azt jelzi, hogy az ítéletek nincsenek egybehangolva, ezért nem 

alakulhattak ki közösségi szerepek. Az alakzat éretlen a szerepszerű 

tagolódásra, társas légköre, klímája anarchisztikus. Ez a típus a csoportfejlődés 

kezdeti szakaszában működő csoportokra jellemző. 
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3. A két oldal szóródása egyformán magas. A rokonszenvi választásokban kevesebb 

a szubjektív elem. Az alakzat tagjai a személyes társas kapcsolatokban is a 

közvéleményhez igazodnak, éppen úgy, mint a közösségi szerepek 

kijelölésében. A kötődésekben is ítéleti sablon érvényesül. A tagok úgy 

viselkednek, mint akiknek a választása elő van írva. A társas légkört a 

konformizmus jellemzi- a vélt vagy tényleges előíráshoz igazodó érzelem a 

társkapcsolatokban. Amennyiben a személyes oldal és a funkcióoldal választásai 

egyaránt ugyanazon személy, vagy személyek körül sűrűsödnek, a csoportot 

sztárvezérlésű csoportnak nevezzük. 

4. A személyes oldal szóródása viszonylag nagy, a funkcióoldalé kicsi. A társas 

alakzat tagjai a közösségi funkciók betöltésekor kialakult mércéhez igazodnak. 

Van szociális közvélemény, a személyes kapcsolatok viszont csaknem függetlenek 

a csoportnormától. A közösségi választások objektívek, az egyéniek szubjektívek. 

Az adekvát választásoknak ez a légköre kedvez a társkapcsolatoknak. Ezt a típust 

nevezhetjük az ideális érett csoportnak. 

Csoportlégkör és vezetés. Csoportdinamika 

 

A csoportdinamikai vizsgálatok a csoportlégkör és csoportmorál, a csoportteljesítmény 

és a vezetés kölcsönhatására fókuszálnak. A csoportdinamikai iskola megteremtője 

Kurt Lewin (1890-1947) aki 1930-ig a berlini egyetem tanára, majd ezt követően az 

Egyesült Államokban dolgozott. Csoportlélektani kutatásaiban követte azt a 

hagyományt, amelyet Moreno munkássága alapozott meg, ám elődeinél markánsabban 

hangsúlyozta, hogy a csoportos tevékenység során két azonos rangú, de különböző 

minőségű jelenséggel állunk szemben. E két jelenségvilág: az EGYÉN és a CSOPORT. 

A kettő közötti összefüggés nem statikus, hanem DINAMIKUS: az egyén létének tere a 

többi csoporttag, ám függősége nem egyirányú, ő is hat a csoportra. A két jelenségvilág 

tehát nem elválasztható egymástól, a csoportjelenségeket ezek dinamikus 

kölcsönhatásában tudjuk értelmezni. 

Lewin megközelítésének újszerűségét jól demonstrálja az, ahogy a vezetésről 

gondolkodott. Szakított a XX. század elején széles körben elfogadott állásponttal, 

amely a vezetői hatékonyság kulcsát a vezető személyiségvonásaiban feltételezte. E 

felfogás szerint az válik sikeres vezetővé, aki rendelkezik a vezetéshez nélkülözhetetlen 
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tulajdonságokkal (pl. intelligencia, határozottság, problémamegoldó képesség, empátia, 

önbizalom stb.). A vezetéselméletnek ezt az irányzatát (amelyet egyébként 

tulajdonságelméletnek is neveznek) már a 20-as 30-as években igen sok kritika illette. 

Erre elsősorban az adott alkalmat, hogy a kutatók képtelenek voltak egy olyan 

tulajdonságlistát összeállítani, amelyet általánosan érvényesnek tekinthetnénk. 

(Egyesek még ma is álmodoznak erről). A vezetéssel kapcsolatos elméleteke a vezetés 

fejezetben találják meg.  

Társas befolyás - csoportos ítéletalkotás - csoportdöntés 

 

Tágabb felfogásban a társas befolyás tanulmányozása egybeesik magával a 

szociálpszichológiával, mivel az egész diszciplína azzal foglalkozik, hogy a társas 

tényezők miként befolyásolják a viselkedést. A társas befolyás fogalmának azonban 

általában szűkebb a jelentése. A társas befolyás azt jelenti, hogy egy egyénnek az 

ítélete, nézetei és attitűdjei megváltoznak annak következtében, hogy más egyének 

ítéleteivel, nézeteivel és attitűdjeivel találkozik. Mindannyian átéltük már, hogy egyszer 

csak azt vettük észre, hogy erős késztetés van bennünk arra, hogy véleményünket mások 

(a számunkra fontos személyek) véleményéhez igazítsuk. Néha fontos megbeszéléseken 

kínosnak érezzük, hogy kinyilvánítsuk az ellenvéleményünket (nem szeretünk kilógni a 

sorból). Mindezek a társas befolyás eredményei. 

A társas befolyás jelensége nagyon is meghatározó a szervezetek világában. Erre 

legelőször Elton MAYO (1880-1949) amerikai kutató hívta fel a figyelmet egy 1927 és 

1938 között elvégzett kutatássorozat eredményeire alapozva. 

 

Elton Mayo(1880-1949) 
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Mayo és munkatársai ezt a – ma már klasszikusként emlegetett - kutatássorozatot a 

chicagói Western Electric Company Hawthorne műveiben végezte, a vállalat vezetőinek 

megrendelésére. Az első megbízás egy - akkor szokványos - rutinszerű vizsgálat 

elvégzésére vonatkozott: arra kérték a kutatócsoportot, hogy határozzák meg az egyik 

nagy szerelőcsarnok megvilágításának optimális szintjét. A munkakörnyezeti tényezők és 

a teljesítmény összefüggése már akkor is közismert volt, a vezetők a teljesítmény 

növekedését várták a kutatás eredményétől. (ld. A Munka és szervezetpszichológia 

történetének vázlata c. fejezet 2. pontját) 

A kutatás a következő forgatókönyv szerint zajlott. A kutatócsoport kérésére az üzemben 

kialakítottak egy kisebb termet, amelyben mérhetően változtatható volt a megvilágítás 

intenzitása. A szerelőcsarnokból néhány 4-5 fős brigádot ide áthelyeztek (a gépekkel 

együtt), akik a megszokott tevékenységüket ezen az új helyszínen végezték. A 

teljesítményük a legyártott darabszám alapján mérhető volt (telefonközpont kapcsolókat 

huzaloztak). A vizsgálat elején a kísérleti teremben beállították a szerelőcsarnok szokásos 

megvilágításának szintjét, majd néhány hetes intervallumokban fokozatosan emelték a 

megvilágítás intenzitásának szintjét. Mindeközben mérték a teljesítményt. A beavatkozás 

a szokásos eredményhez vezetett: a javuló megvilágítás növekvő teljesítménnyel járt 

együtt. E tendenciának egyszer csak vége szakadt: a megvilágítás most már káprázást 

okozott, és ez negatívan befolyásolta a teljesítményt. Nyilvánvaló tehát, hogy az előző 

megvilágítási szint tekinthető optimálisnak. A kutatócsoport tehát a megbízásnak eleget 

tett. A vállalat vezetői azonban engedélyezték, hogy a kutatók - személyes érdeklődésük 

alapján - a kutatási jelentés leadása után, kontroll vizsgálatot végezzenek: az előző 

kutatási szakaszhoz hasonló ütemben elkezdték rontani a megvilágítási szintet, és mérték 

a teljesítményt. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a megvilágítás és a teljesítmény 

összefüggése szimmetrikus-e: a körülmények rosszabbodásával egyre inkább romlik-e a 

teljesítmény? A kontrollvizsgálat nem várt eredményhez vezetett: a megvilágítás 

intenzitásának csökkenése nem eredményezte a teljesítmény csökkenését, vagyis a 

kedvező körülmények megszűnése után sem esett vissza a termelés a korábbi szintre. 

A „Hawthorne vizsgálat” adatainak elemzése, valamint a dolgozók körében később felvett 

interjúk alapján a kutatók magyarázatot kaptak a kontroll vizsgálat nem várt eredményére. 

Kiderült, hogy fokozatosan egy kedvezőbb munkaattitűd alakult ki a kísérletben résztvevő 

munkások körében. Mivel a kísérleti termet egy megfigyelő és nem egy felügyelő 

gondjaira bízták, az alkalmazottak szabadabban érezték magukat. Hozzájárult ehhez, hogy 
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szabadon megbeszélték velük a dolgokat, ami bizalmat ébresztett bennük a vállalat iránt. 

Ennek következtében gyakoribbak lettek az alkalmazottak közti megbeszélések, 

barátságosabbak a szociális kapcsolatok, a társas tevékenységek a munkán kívül is 

folytatódtak. A kísérlet résztvevői státusznövekedésként élték meg, hogy egy kísérlet 

részeseivé váltak („kiemelték” őket), így - nagyobb erőfeszítéssel - meg akartak felelni a 

magasabb státuszhoz kapcsolódó vélt elvárásnak. 

A kutatócsoport egy később elvégzett vizsgálatában jól megragadható volt az ún. 

informális norma kialakulása is. Ezt a vizsgálatot egy olyan részlegben végezték, ahol 

nemrégen egy új bérezési rendszert, az ún. csoportos darabbért vezettek be. Ez valójában 

egy csoportos teljesítménybér, amelynek keretében nem az egyének, hanem az együtt 

dolgozó brigádok kapták meg a teljesítményarányos bért, amelyet a brigád tagjai saját 

belátásuk szerint osztották szét egymás között. A vállalat vezetősége azt várta ettől az új 

rendszertől, hogy ösztönzőleg hat a teljesítményre. Valóban nőtt a teljesítmény, ám 

korántsem a várt mértékben. Ráadásul egy idő után kialakult egy viszonylag állandó 

teljesítményszint, amely hétről hétre azonos jövedelmet biztosított a csoportnak. 

Mindeközben fokozott együttműködés volt tapasztalható a csoportban: a munkások 

kisegítették egymást, ha egyiknek rossz napja volt, a másik pótolta a munkáját. Vagyis 

kialakult egy hallgatólagos egyetértés az erőfeszítés kívánatos szintjében, amely hétről 

hétre hasonló átlagos csoportteljesítményt eredményezett. Mindeközben kialakult egy 

viszonylag egységes normarendszer a munkahelyi viselkedésre vonatkozóan. Ilyenfajta 

normák jöttek a felszínre: 

1. Nehogy túl sokat törődj a munkával, különben stréber leszel. 

2. Nehogy túl keveset törődj a munkával, különben lógós leszel. 

3. Nehogy olyasmiről beszélj a főnöknek, ami csoporttagot érintene, ha ezt teszed, 

spicli leszel. 

4. Ne nyüzsögj túl sokat, az „ő” emberük leszel. 

A fenti rövid leírásból is kiderül, hogy Mayo és munkatársai már első vizsgálatukban is 

látványosan hívták fel a figyelmet a társas tényezők munkahelyi viselkedést - köztük a 

teljesítményt - befolyásoló szerepére. A még hosszú évekig folyó vizsgálatok egy újabb 

tudományos irányzat, az „emberi kapcsolatok” (human relations) irányzat alapjait rakták 

le. Ebben a szemléleti keretben igen sok gyakorlati haszonnal járó kutatási eredmény 

született a XX. század második harmadában.  
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A Mayo kutatások eredményei megtermékenyítőleg hatottak a kísérleti 

csoportkutatásokra is. A terepvizsgálatok során feltárt csoportjelenségeket neves kutatók 

laboratóriumi körülmények között is elemezték. E kutatások alapvető célkitűzése az volt, 

hogy a csoportban megjelenő egységesülési tendencia hátterében meghúzódó 

pszichológiai tényezőket feltárják. Ezek közül Muzafer SHERIF (1935) és Solomon 

ASCH (1951) klasszikus kísérleteit mutatjuk be. 

 

  

Muzafer SHERIF (1906-1988) Solomon ASCH (1907-1996) 

 

Muzafer Sherif: a konvergencia hatás 

 

A társas befolyással kapcsolatos klasszikus kísérletében Muzafer Sherif a kísérleti 

személyeket egy teljesen elsötétített szobában helyezte el. Körülbelül öt méteres 

távolságból egyetlen és kicsiny álló fénypontot mutattak nekik. Ez a kivetített álló 

fénypont, tájékozódási pont híján bizonyos amplitúdóval rezegni látszik. Ez valójában egy 

a észlelési illúzió, amelyet a szakirodalom autokinetikus hatásként ismer. Sherif megkérte 

kísérleti alanyait, hogy becsüljék meg a fény elmozdulásának mértékét, nyilvánvalóan 

anélkül, hogy tájékoztatta volna őket az autokinetikus hatás lényegéről. 

A kísérleti személyek fele első száz ítéletét egyedül hozta. Három következő napon 

három további vizsgálatsorozatban vettek részt, ezúttal azonban kettes vagy hármas 

csoportokban. A kísérleti személyek másik fele esetében az eljárást megfordították. Ők 

először vettek részt a három csoportülésen, és ezután dolgoztak egyedül.  
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Azok a kísérleti személyek, akik először egyedül hozták ítéleteiket, nagyon hamar 

kialakítottak egy szabványos becslést (egy személyes normát), és az ítéleteik e körül 

ingadoztak. Ez a személyes norma stabil volt, de nagy különbségeket mutatott egyénről 

egyénre. A kísérlet csoportszakaszában, amikor is különböző személyes normákkal 

rendelkező emberek csoportban hoztak ítéletet, a csoporttagok ítéletei egy többé-kevésbé 

közös álláspont felé közeledtek – ez volt a CSOPORTNORMA. A fordított eljárás során 

ez a csoportnorma alakult ki az első ülésen, majd azután fönnmaradt a későbbi magányos 

üléseken is. 

Ez a híres kísérlet azt mutatja meg, hogy amikor strukturálatlan és kétértelmű ingerrel 

találkozunk, kialakítunk valamilyen stabil belső vonatkoztatási keretet, amelyhez képest 

az ingert megítéljük. Amint azonban mások eltérő ítéleteivel szembesülünk, hamar 

föladjuk ezt a vonatkoztatási keretet, hogy a másokéihoz igazítsuk. A mások jelenlétében 

kialakult vonatkoztatási keret azonban továbbra is hatással van az egyén ítéleteire akkor 

is, amikor a hatás forrása már nincs jelen. Persze lehet azt is mondani, hogy az eredmény 

nem is annyira meglepő.  

Végül is normális, sőt jó alkalmazkodási készséget sejtető dolog, hogy az emberek 

hagyják magukat befolyásolni mások ítéleteitől, amikor a megítélt inger kétértelmű, 

vagyis bizonytalanok a saját ítéletükben. De vajon akkor is konform módon 

alkalmazkodnának-e mások ítéleteihez, amikor azok nyilvánvalóan helytelenek, amikor 

mások ítéletei tökéletesen ellentmondanak annak, amit érzékszerveink és a fizikai valóság 

mond nekünk? Vajon továbbra is a társas valóság győzedelmeskedik-e, vagy inkább a 

saját szemünknek hiszünk? 

 

Solomon Asch : a csoportnyomás 

 

Az imént felvetett kérdés szolgált kiindulópontul egy sor híres konformitás-kísérlethez, 

amelyet Solomon Asch végzett az 50-es évek elején. Első vizsgálatában Asch hét 

egyetemi hallgatót kért meg arra, hogy vegyenek részt egy ún. vizuális diszkriminációs 

kísérletben. Feladatuk meglehetősen egyszerű volt: a kísérleti szobában a vetítővászonra 

egy diaképet vetített ki, amelyen csupán egy meghatározott hosszúságú vonal volt. Utána 

18-szor, sorozatban egy másik diakép is megjelent, amely három vonalat ábrázolt (a 
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sztenderd vonal képe a sorozat alatt mindvégig látható volt). A kísérleti személyeknek azt 

kellett eldönteniük, hogy az adott három vonal közül melyik egyenlő hosszúságú 

sztenderdvonallal. Az egyik összehasonlítandó vonal minden egyes próbán csakugyan 

egyenlő hosszúságú volt a mintaként szolgáló vonallal, míg a másik kettő különbözött 

(lásd az 5. ábrát). Némely próbákban mindkettő hosszabb vagy rövidebb volt, 

némelyikben pedig az egyik hosszabb, a másik rövidebb. A próbák abban a tekintetben is 

eltértek, hogy a helytelen vonalak milyen mértékben különböztek a mintaként szolgáló 

vonaltói. Mindent egybevetve a feladat nyilvánvalóan nagyon könnyű volt. Ezt az a tény 

is mutatja, hogy egy kontrollvizsgálat során, a 37 kísérleti személyből álló 

kontrollcsoportból 35-en olyanok, akik egymagukban végezték el a feladatot, egyszer sem 

hibáztak (egy személy egyszer, egy pedig kétszer hibázott). Tehát ha az összes kísérleti 

személyt és az összes próbát tekintjük, akkor a kontrollhelyzetben elhanyagolható (0,7 

százalékos) volt a hibák aránya. Éppen ezért a kísérleti helyzetbe sajátos nehezítő 

tényezőt iktattak be: beépített kísérleti személyeket alkalmaztak, akiket megelőzően arra 

kértek, hogy hangoztassanak hamis véleményt. 

 

Példa az Asch kísérlet ingerhelyzetére 

A kísérleti helyzetben a kísérleti személyeket félkörívben ültettek le, és arra kérték őket, 

hogy fennhangon mondják meg ítéletüket abban a sorrendben, ahogyan ülnek, az egyes 

pozíciótól a hetesig. A valóságban csupán egyetlen igazi („naiv”) kísérleti személy volt, 

aki a hatodik helyen ült. Az összes többi a kísérletvezető beépített embere volt, és minden 

egyes próba során egyhangúan egy előre meghatározott választ adtak. Hat „semleges” 

próbában (az első két próbában, valamint négy továbbiban a hátralévők próbák közül) a 

beépített emberek helyes választ adtak. A többi 12 „kritikus” próbában egyhangúan 

egyetértettek valamelyik vonal hosszának helytelen megbecsülésében. A semleges 
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próbákat, különösen az első kettőt, azért vették bele a vizsgálatba, hogy elkerüljék a 

„naiv” kísérleti személy gyanakvását. Rá kell mutatni arra, hogy az egész kísérlet 

folyamán mind a kísérletvezető, mind a beépített emberek személytelenül és formálisan 

viselkedtek, semmiféle meglepetést vagy negatív reakciót nem mutattak a kapott 

válaszokra. Tulajdonképpen, ahogy várhattuk is, csupán a „naiv” kísérleti személyek 

mutatták a nem semleges viselkedés legkülönbözőbb jeleit. 

A kísérleti eredmények arra utalnak, hogy a hamis választ hangoztató egyhangú többség 

markáns hatást gyakorol a „naiv” kísérleti személyre. A kontrollhelyzettel összehasonlítva 

ugyanis a kísérleti személyek a csoporthelyzetben átlagosan közel 37 százaléknyi hibát 

követtek el. Nem minden kísérleti személy követett el ennyi hibát, ám megfontolandó, 

hogy Asch 123 kísérleti személye közül csupán kb. 25 százalék nem hibázott egyszer sem 

(a kontrollhelyzet 95 százalékához viszonyítva), és egy másik 28 százalék több hibát 

csinált (a 12 lehetséges válaszból), a fennmaradó kísérleti személyek pedig 1-7 hibát 

ejtettek. Módszertani szempontból fontos világosan különbséget tennünk a hibák 

százaléka és a befolyásolt kísérleti személyek százaléka között. Néha a tankönyvek is 

összekeverik a két adatot: azt állítják, hogy a 37 százaléknyi hiba 37 százalék befolyásolt 

kísérleti személyt jelent. A fenti megkülönböztetés az értelmezés szempontjából is fontos, 

mivel önmagában a hibaszázalék csupán tökéletlen képet ad a kifejtett befolyás 

mértékéről (nem mond semmit e befolyás megoszlásáról). 

Lényegében hasonló eredményeket kaptak számos más alkalommal is, más kísérleti 

személyeket és más feladathelyzetet alkalmazva. Mások az eredeti Asch vizsgálatot 

ismételték meg: a nyolcvanas években, Belgiumban és Hollandiában végzett kísérletek 

lényegében az eredetiekkel egybecsengő eredményeket hoztak. (1994-ig 133 angol 

nyelvű közleményben ismételték meg Asch klasszikus kísérletét. Évente több mint három 

új vizsgálat született 40 éven keresztül. A résztvevők az esetek 29%-ban konform választ 

adtak. Fiske S.T.(2006): Társas alapmotívumok. Osiris, Budapest. 644.o.)  

Összességében a konform viselkedés pszichológiai hátteréről az alábbi álláspont 

fogalmazódik meg a szakirodalomban: 

1.  Amikor az embereknek mások jelenlétében kell valamilyen véleményt 

mondaniuk, akkor két dologra ügyelnek: helyesen akarnak ítélni, és jó benyomást 

akarnak tenni a többiekre. 
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2. Annak meghatározására, hogy mi a helyes, az embereknek két információforrás 

áll a rendelkezésükre: amit az érzékszerveik és a fizikai valóság jelez, és amit 

mások mondanak. 

3. Az emberek életük folyamán meg tanulták becsülni mindkét információforrás 

értékét. Számos alkalommal tapasztalták meg annak adaptív értékét, ha ítéleteiket 

és viselkedésüket saját valóságképükre alapozzák. Másrészt nagyon sok minden 

abból, amit a valóságról megtudtak, másoktól kapott információkon alapul. Ám a 

mások ítéleteire épülő tapasztalatok is nagyon gyakran adaptívnak bizonyulnak. 

4. A konformitás helyzet szembeállítja a fent megnevezett két információforrást és 

az elé a konfliktus elé állítja az egyént, hogy válasszon a két - elvben - megbízható 

információforrás közül. 

5. Ha az egyén konform, akkor azt mondjuk, hogy az információs befolyás alá 

került: azért adja be a derekát, mert a többiek ítéletében jobban bízik, mint a 

sajátjában. 

6. Van azonban egy másik ok is, ami arra készteti az embert, hogy engedjen a 

csoport nyomásának. Mivel számos igényünk kielégítésében másoktól függünk, 

fontos, hogy a lehető legjobban kedveljenek bennünket. Amennyiben 

várakozásaink szerint a nézeteltérés oda vezethet, hogy nem fognak kedvelni 

minket, akkor ez normatív okból indít bennünket arra, hogy konform módon 

alkalmazkodjunk mások ítéleteihez. 

7. Az a fajta konformitás, amelyet a kedveltség iránti vágy mozgat, a normatív 

befolyásnak tulajdonítható. 

8. Tehát az információs és a normatív befolyás az a két fő mechanizmus, amelyen 

keresztül a csoport kifejti hatását tagjaira. 

Az eddig tárgyalt kutatási eredmények alátámasztani látszanak azt a köznapi feltételezést, 

amelyet kollektív bölcsesség paradigmának neveznek. Eszerint a csoportok 

megfontoltabb, bölcsebb ítéletet hoznak, a szélsőséges egyéni álláspontok a társas 

befolyás révén az átlagos felé módosulnak, a túl óvatosak pedig a felbátorodnak (v.ö. 

konvergencia hatás). A XX. század harmadik harmadában azonban olyan kutatási 

eredmények születtek, amelyek a kollektív bölcsesség paradigma korlátaira hívták fel a 

figyelmet. Az alábbiakban két olyan csoportjelenséget mutatunk be (a csoportpolarizácó 

és a csoportgondolkodás), amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy - bizonyos feltételek 

fennállása esetén a csoportok kevésbé megfontoltabbak, mint az egyének. 
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Csoportpolarizáció 

 

J.A.F. Stoner a hatvanas években több kutatást végzett a csoportok kockázatvállalására 

vonatkozóan. Kiinduló hipotézise az volt, hogy (a kollektív bölcsesség paradigmának 

megfelelően) a csoportok a kockázatvállalásban is megfontoltabbak lesznek, mint az 

egyének. 

A kutatáshoz Kogan és Wallach ún. választási dilemma kérdőívét használta fel. A kérdőív 

a kockázatvállalási hajlandóságot méri. 12 választási helyzet mutat be, amelyeknek 

szerkezete azonos: mindegyik 2 választási alternatívát tartalmaz: az egyik választási 

lehetőség nagy valószínűséggel sikeres, de alacsony az értéke, a másik pedig, amely 

sokkal vonzóbb, de valószínűleg kevésbé sikeres. A kísérleti személynek, aki a főszereplő 

képzeletbeli tanácsadója, meg kell adnia a siker valószínűségének azt a minimumát, 

amely mellett még javasolná az utóbbi, kockázatos változatot.  

Feladat: 

Stoner kutatásának egyik dilemmája röviden a következő volt: Képzelje el, hogy Ön egy 

futballcsapat edzője. Csapata jelen pillanatban döntő mérkőzést játszik. Még tíz perc van hátra a 

mérkőzés idejéből. Az eredmény most döntetlen. A döntetlen megőrzésére buzdítsa-e a csapatot, 

vagy pedig a kockázatos másik alternatívát preferálja? A sikernek milyen valószínűsége mellett 

buzdítaná támadásra a csapatot? 

Stoner kísérletében a kísérleti személyek először külön-külön töltötték ki a kérdőívet 

(előzetes egyéni döntés) azután a kísérletvezetők a válaszadókat 5 fős csoportokba 

rendezték, és arra kérték a csoportokat, hogy minden egyes tételt újra vitassanak meg 

egymás között és próbáljanak egyetértésre jutni (csoportdöntés), végül a csoportdöntés 

után újra egyénileg kapták meg a vizsgálati személyek a kérdőívet. A kísérletvezetők azt 

kérték tőlük, hogy gondolják át újólag a javaslataikat és becsüljék újra a valószínűségeket 

(utólagos egyéni döntés). 

A kísérleti eredmények a kiinduló hipotézissel ellentétes tendencia megjelenésére utaltak: 

a csoportdöntés valamint az utólagos egyéni döntések átlaga nagyobb kockázatvállalási 

hajlandóságot jelenítettek meg, mint az előzetes egyéni ítéletek átlaga. (A csoportok és 

utólag az egyének úgy döntöttek, hogy kisebb siker-valószínűség mellett is vállalni kell a 
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vonzó alternatívát). A tendenciát a kutatók a KOCKÁZATOS DÖNTÉS FELÉ 

TOLÓDÁS (risky shift) jelenségének nevezték el. 

De miért is a szélsőség irányában tolódnak el a döntések a „választási dilemmák” 

esetében? Miért nem az átlag felé tendálnak a válaszok (v.ö. kollektív bölcsesség)? Vajon 

a dilemmák szemantikai tartalma, esetleg a tartalom valamely más vonatkozása okolható 

a kockázateltolódás jelenségének megjelenéséért? Serge Mocovici, francia kutató amellett 

érvelt, hogy az eltolódás minden olyan döntési probléma esetén várható, amely a 

csoporttagok számára nagy jelentőséggel bír, amely nagyfokú elköteleződést, és erős 

érzelmeket vált ki a döntéshozókban. Ebből az következik, hogy minden olyan esetben, 

ha a döntési probléma a döntéshozók személyes attitűdjeibe ágyazódik - szélsőségesebb 

ítéletekre számíthatunk. A jelenségre tehát nemcsak kockázatvállalást magába foglaló 

döntéseknél számíthatunk, ezért Moscovici - általánosabban - 

CSOPORTPOLARIZÁCIÓS HATÁS-ról beszél. E magyarázó hipotézis érvényességét 

Moscovici kísérleti eredményekkel támasztotta alá. 

 

Serge Moscovici (1925-  ) 

Kísérleteiben az eredeti kísérleti elrendezést alkalmazta (előzetes egyéni döntés - 

csoportdöntés - utólagos egyéni döntés). A döntési probléma azonban lényegesen eltért 

attól, mint amelyeket a választási dilemma kérdőív tartalmazott. A kísérleti személyeknek 

(francia diákok) attitűd kérdőívet kellett kitölteniük de Gaulle elnökre vonatkozóan (egy 

másik kísérleti helyzetben pedig az észak-amerikaiakkal kapcsolatban). Ahogyan 

általában az attitűd kérdőíveknél megszokott, a jelen esetben is azt kellett a kérdőíven 

rögzíteni, hogy mennyire értenek egyet olyan ítéletekkel, mint például: „De Gaulle túl 

öreg ahhoz, hogy sikerrel végezze nehéz politikai munkáját” (vagy „az amerikai 

gazdasági segítséget mindig arra használják, hogy politikai nyomást fejtsenek ki”). E két 

kísérleti helyzet mellett Moscovici bevezetett egy harmadikat is. E harmadik helyzetben a 

személyek ugyanazon tételekre válaszoltak, mint az elsőben vagy a másodikban, 

csakhogy ebben a helyzetben már nem kellett a tételek tartalmával kapcsolatos 



 179 

egyetértésüket kifejezniük. Egy ún. Thurstone-típusú ítélőskálán pusztán azt kellett egy 7 

fokozatú skálán jelezniük, hogy a tételek tartalma önmagában véve kedvező vagy 

kedvezőtlen de Gaulle-ra nézve (vagy pedig a második helyzetben: az amerikaiakra 

nézve).  

Az első két helyzetben az egyetértés mértékét kellett egy 7 fokozatú skálán megjeleníteni, 

e harmadik helyzetben azonban a fokozatok más értékelést fejeztek ki: az első fokozat pl. 

azt jelezte, hogy a tétel nagyon kedvezőtlen volt, de Gaulle-ra, a hetedik pedig, hogy 

teljességgel kedvező volt rá nézve. Ily módon igyekezett Moscovici kivonni a helyzetből 

a személyes viszonyulásmódot, az érzelmileg is átszínezett elkötelezettséget. 

Az első két kísérleti helyzetben Moscovici a korábbi kísérletek eredményeivel összeillő 

válaszokat kapott: véleményeltolódást regisztrált, mégpedig a szélsőség irányába. A vita 

eredményeként a kísérleti személyek szélsőségesebb attitűdöket nyilvánítottak: a de 

Gaulle iránti attitűd, amely enyhén pozitív volt a vita előtt, pozitívabbá vált a csoportvita 

után; ez a változás fönnmaradt az utólagos egyéni döntéseken is. Az amerikaiak iránti 

attitűd hasonló polarizációs mintát mutatott, csak éppen negatív irányban; az eredeti 

enyhén negatív attitűd a vita után negatívabbá vált. A 3. helyzetben a csoportdöntés és az 

utólagos egyéni döntések nem mutattak Ilyen erős eltolódást. Az eredmények tehát 

alátámasztják a személyek elkötelezettségének hatására vonatkozó hipotézist: a 

polarizáció erősebb, ha a személyek saját attitűdjeiket vitatják meg (1. és 2. helyzet), mint 

amikor olyan ítéletről van szó, mely kevéssé kötelezi el őket (3. helyzet). 

Összegezve a csoportpolarizációra vonatkozó kísérleti eredményeket, az alábbiakat kell 

kiemelnünk: 

1. A döntések bármilyen problémára is vonatkozzanak, abban a pillanatban 

polarizálódnak, ha valamilyen jelentőségük van, ha elkötelezik az egyéneket. 

2. Az elkötelezettség függ a döntés tárgyához való viszonyulás érzelmi 

intenzitásától, a döntés tárgyához kapcsolódó értékektől. 

3. A csoportpolarizáció függ az elkötelezettség csoporton belüli megoszlásától is: 

minél eltérőbbek a csoportot alkotó egyének kiinduló álláspontjai, a csoportos 

döntés eredménye annál polarizáltabb lesz. 

4. Minél intenzívebb az elkötelezettség, annál nagyobb mértékű lesz a polarizáció 

(ezt már inkább extremizációnak kellene nevezni). 



 180 

 

Csoportgondolkodás 

 

Mivel a valóságban gyakori, hogy olyan csoportok hoznak döntést, amelyeknek tagjai 

érzelmileg elkötelezettek, hasonlóképpen gondolkodnak (tanácsadó testületek, 

bizottságok, esküdtszékek, kormányok), a csoport-polarizációra vonatkozó kutatásoknak 

messzire ható következményei vannak. A szóban forgó folyamatok csakugyan 

vezethetnek olyan csoportokhoz, amelyek helytelen, hibás, sőt a legrosszabb esetben 

katasztrofális döntéseket hoznak. 

Irving Janis, a Yale Egyetem professzora l972-ben megjelentetett egy könyvet , amely „A 

csoportgondolkodás áldozatai” címet viselte (Janis, I.L.: Victims of Groupthink: A 

Psychological Study of Foreign-policy Decisions and Fiascoes. Boston, Houghton 

Mifflin, 1972). Ebben - a ma már klasszikus műben - politikai és katonai döntéseket 

elemzett, amelyek drámai módon illusztrálják azt a végtelen ostobaságot, amelyet ezek a 

csoportok voltak képesek produkálni, annak ellenére, hogy tagjaik rendkívül „intelligens" 

emberek voltak. Talán a legismertebb példa az 1961-es disznó¬öbölbeli invázió. Kennedy 

elnök és tanácsadóinak egy kis csoportja úgy határozott, hogy egy viszonylag kis kubai 

emigráns csoportot küldenek a kubai tengerpart megszállására az amerikai légierő 

támogatásával. Minden rosszul alakult, és napokon belül a megszállókat megölték vagy 

foglyul ejtették. Csoportként hogyan is lehettek Kennedy és tanácsadói ennyire ostobák, 

amint azt később egyébként maguk is bevallották?! 

 

Irving JANIS (1918 – 1990) 
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Janis alapos elemzésnek vetette alá az összes rendelkezésre álló dokumentumot, és 

utólagos interjúkat is készített. Ezek alapján azt bizonyította, hogy a döntést hozó csoport 

a csoportpolarizáció szélsőséges formájának esett áldozatául. Ezt a szélsőséges formát 

CSOPORTGONDOLKODÁS-nak nevezte el. Csoportgondolkodásról akkor beszélünk, 

amikor hasonló gondolkodású emberek nagyon összetartó csoportjának döntési 

folyamatán annyira eluralkodik az egyetértésre törekvés, hogy annak a valóság helyes 

megítélése látja kárát. Janis feltevése szerint ezt a folyamatot a következő feltételek 

erősítik: a döntést hozó csoportban nagy a kohézió; el vannak szigetelve alternatív 

információ-forrásoktól; és a csoport vezetője egyértelműen egy bizonyos megoldásra 

hajlik. Ezen előfeltételek megléte esetén olyan csoportvita alakul ki, amelyet áthat a 

csoportgondolkodás szelleme. 

A csoportgondolkodás tehát egy szimptóma (tünetegyüttes), amelynek Janis az alábbi 8 

tünetét azonosította: 

1.  A legtöbb, vagy az összes tag által osztott sebezhetetlenség illúziója, amely túlzó 

optimizmussal jár és végletesen nagy kockázatok vállalására bátorít (magyar azt 

mondaná: „mi vagyunk a Janik”). 

2. A racionalizálásra tett kollektív erőfeszítés, abból a célból, hogy csökkentse az 

olyan figyelmeztetések jelentőségét, amelyek esetleg rábírhatják a tagokat arra, 

hogy még egyszer átgondolják előfeltevéseiket, mielőtt újra rábízzák magukat a 

múltbeli döntéseik megszokott sémáira. („Ilyenkor úgy szoktunk dönteni, 

hogy…”). 

3. A csoport belső moralitásába vetett feltétlen hit arra készteti a tagokat, hogy 

figyelmen kívül hagyják döntéseik etikai vagy morális következményeit. 

4. A riválisok es ellenfelek sztereotip megítélése, miszerint túlságosan gonoszak 

ahhoz, hogy a tárgyalásra irányuló őszinte próbálkozásaikat komolyan lehessen 

venni, vagy túl gyengék és buták ahhoz, hogy bármilyen kockázatos kísérletnek 

ellenálljanak. 

5. Nyílt csoportnyomás azokra a csoporttagokra, akik a csoport preferált 

véleményével ellentétes véleményt próbálnak megfogalmazni. A csoport megtorol 

minden olyan véleményt, amely ellentétes azzal, ami minden lojális csoporttagtól 

elvárható. (Fellépés az ún. „fekete bárányokkal” szemben.) 
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6. A nyíltan hangoztatott csoport konszenzustól eltérők öncenzúrája, amely minden 

egyes tag azon hajlandóságát tükrözi, hogy önmaga számára minimalizálja 

kétségeinek és ellenérveinek fontosságát. („Ne szólj szám, nem fáj fejem”). 

7. Az egyöntetűség illúziója a többség véleményéhez konform ítéletek tekintetében 

(ami részben a deviánsak öncenzúrájából ered, és az a hibás hiedelem súlyosbít, 

hogy „a hallgatás beleegyezés”). 

8. Az önjelölt gondolatrendőrök felbukkanása, akik a csoportot megvédik azoktól a 

kellemetlen információktól, amelyek szétzúznák a csoport döntéseinek 

hatékonyságáról és moralitásáról elfogadott önelégült vélekedéseket. 

Az ilyen eljárás végső kimenetele egy olyan döntés, amelyet mindenki támogat, ám 

egyáltalán nem kielégítő. Ennek hátterében az áll, hogy a csoportban akadályozva voltak 

az eredményes döntést megalapozó, az ésszerű és kiegyensúlyozott információ-kereső és 

információ-feldolgozó folyamatok. Janis úgy fogalmaz, hogy a csapatszellem oltárán 

feláldozták a döntési hatékonyságot. (Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a 

csoportgondolkodás tünetei elsősorban az ún. „jó” csoportokban erősödnek fel, 

olyanokban, ahol nagy az összetartás, a csoportkohézió, és a csoport számára nagyon 

fontos az, hogy ezt a jó csapatszellemet fenntartsák.) 

Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne váljunk a csoportgondolkodás áldozataivá? 

Tehet-e valamit a vezető ennek érdekében? Hogyan kellene a vezetőnek viselkednie? 

Előnyös lenne-e, ha a csoportban az ördög ügyvédje is jelen lenne? Milyen előnyök 

származhatnának abból, ha a csoporttagok egymástól függetlenül és egyénileg leírnák 

személyes gondolataikat és érveiket? 

Janis az alábbi 6 pontban foglalta össze a vezetők számára a csoportgondolkodás 

tüneteinek semlegesítésére vonatkozó javaslatait. Ezeket főként olyan döntéshozó 

csoportokban szükséges alkalmazni, amelyekben nagy jelentőségű, az intézményi 

politikát meghatározó döntések születnek. 

1. A vezetőnek, amikor a csoport számára a döntéshozatal szükségességét kijelöli, 

ahelyett, hogy preferenciákat és kezdeti várakozásokat fogalmazna meg, 

pártatlannak kell lennie. 

2. Kezdetben a döntést hozó csoport minden egyes tagját a kritikus értékelő 

szerepével kell felruházni, ezzel buzdítva a csoportot arra, hogy az ellen 

vetésekhez és a kétségek felvetéséhez kedvező légkört alakítson ki. 
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3. Minden olyan ülésen, amelyen az intézményi politika alternatíváinak elemzését 

végzik el a csoportban, egy vagy több tagnak fel kell vállalnia az ördög ügyvédje 

szerepét. 

4. Azon periódus alatt, amikor az intézménypolitika alternatíváinak részletes 

elemzése folyik, előnyös, ha az egyes alternatívákat elkülönült kiscsoportokban 

vizsgálják meg. 

5. Amennyiben a döntési probléma a rivális szervezetekkel vagy egyéb más külső 

csoportokkal való kapcsolatot is érinti - külön ülésszakon kell foglalkozni a tőlük 

érkező információkkal, a velük szemben javasolt viselkedés forgatókönyvével. 

6. Miután kialakult a konszenzus a választandó alternatívát illetően, a csoportnak 

egy „második esély” találkozót érdemes tartani, amelyen azt várják a tagoktól, 

hogy gondolják újra végig az egész döntési problémát, fejtsék ki a fennmaradó 

kétségeiket. A végső döntés csak ezt követően szülessen meg. 

A tekintély társadalmi befolyása - Milgram engedelmeskedési kísérlete 

 

Az előzőekben bemutatott különböző társas befolyásolási jelenségeknek több közös 

tulajdonságuk van. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a befolyás forrásának és 

célpontjának a tipikus esetekben egyenrangú státusuk van; a befolyásoló forrás által 

kifejtett nyomás inkább burkolt, mint nyílt; és a forrás nem tesz kísérletet arra, hogy 

közvetlenül ellenőrizze vagy szankcionálja a befolyás célpontjának az ellenállását. Asch 

kísérleteiben például az összes kísérleti személy egyetemi hallgató volt, a többség csupán 

nagyon burkoltan fejtett ki nyomást (pusztán azáltal, hogy olyan véleményt hangoztatott, 

ami eltért a kísérleti személyétől), és a kísérleti személy válaszai soha nem vezettek 

semmiféle explicit negatív reakcióra a többség részéről. 

Ettől egészen eltérő befolyásolási helyzetet teremt az, amikor a befolyás forrásának magas 

a státusa, nyíltan parancsot ad a személynek, hogy olyan magatartást tanúsítson, amelyet 

az magától nem tenne, sőt amivel szemben erős ellenérzései vannak. Továbbá a befolyás 

forrása folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy az illető csakugyan végrehajtja-e az adott 

utasításokat. Pontosan ilyen helyzetet teremtett híres és egyszersmind hírhedt 

vizsgálatsorozatában Stanley Milgram az engedelmeskedéssel kapcsolatban. 
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Stanley Milgram (1933–1984) 

Újsághirdetés útján Milgram önkénteseket toborzott, hogy négy dollár fizetségért vegyenek részt 

egy tanulási és emlékezeti vizsgálatban. A kísérlet résztvevői húsz és ötven év közöttiek voltak, és 

szinte minden foglalkozási ág jelen volt. A kísérleti személy, amikor a laboratóriumba érkezett, 

megismerkedett a kísérletvezetővel, valójában egy harminc körüli biológiai tanárral, és egy másik 

„kísérleti személlyel”, aki valójában a kísérletvezető beépített embere volt. A kísérletvezető 

elmagyarázta, hogy a vizsgálat a büntetésnek a tanulásra kifejtett hatásával foglalkozik, és hogy a 

kísérleti személyek egyike lesz a „tanár”, a másik a „tanuló”. Sorsot húztak, és a valódi kísérleti 

személy lett a tanár. A tanárt (a valódi kísérleti személyt) és a tanulót (a beépített személyt) egy-

egy szomszédos szobába kísérték, ahol a tanulót egy székhez szíjazták és elektródokat rögzítettek a 

csuklójára, mivel az alkalmazott büntetés elektromos áramütés volt. A kísérletvezető elmondta, 

hogy az áramütések rendkívül fájdalmasak lehetnek, de nem okoznak tartós károsodást. 

Ezután a tanárt bevezették saját szobájába, ahol megkapta az eligazítást. A tanulási feladat páros 

asszociációs tanulás volt; valahányszor a tanuló helytelen választ adott, a tanárnak áramütéssel 

kellett büntetnie, ami 15 voltnál kezdődött, és az áramütés erőssége 15 volttal emelkedett minden 

újabb hibánál. E célból a tanárnak egy áramütésgenerátort kellett használnia, amelyen 30 

nyomógomb volt, mindegyiknél feltüntetve a megfelelő áramerősség (15 volttól 450 voltig). 

A kísérleti személynek több fölirat jelezte egyértelműen az egymást követő áramütési szintek 

jelentését: a címkék az enyhe áramütéstől (60 voltig) a közepes áramütésen (120 voltig) és az erős 

áramütésen (180 voltig) keresztül vezettek, majd folytatódtak a nagyon erős áramütéssel (240 

voltig), az intenzív áramütéssel (300 voltig), a rendkívül intenzív áramütéssel (360 voltig) és a 

„vigyázat: súlyos áramütés”-sel (420 voltig). Az utolsó két áramütésszintnél „XXX” jel állt. Az 

áramütésgenerátor több további tulajdonsága is határozottan „valóságosnak” tűnt. Továbbá az 

áramütések valóságos voltának demonstrálása céljából maga a tanár is kapott egy 45 voltos 

mintaáramütést. 
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Ezután elkezdődhetett a tanulási feladat. A beépített személyt (a „tanulót”) a kísérletvezető 

előzetesen arra kérte, hogy sokszor hibázzon, s ezáltal „kényszerítse” a valódi kísérleti személyt, 

hogy egyre erősebb áramütéseket adjon. Ha ez utóbbi, a „tanár” habozott vagy megtagadta az 

áramütést, a kísérletvezető nógatta, hogy folytassa. E nógatásnak négy fokozata volt: 

1. „Kérem, folytassa!” 

2. „A kísérlethez szükség van arra, hogy folytassa!” 

3. „Rendkívül lényeges, hogy folytassa!” 

4. ,,Nincs más választása, folytatnia kell!” 

A kísérlet akkor ért véget, amikor a kísérletvezető noszogatása ellenére a kísérleti személy 

megtagadta a folytatást, vagy ha három áramütést adott a legmagasabb intenzitásúból. 

Mielőtt az eredményeket bemutatnánk, hozzá kell tennünk, hogy a kísérleti személy nem csupán a 

kísérletvezető nyílt befolyásának volt kitéve; a tanuló egyre fokozódó nyílt könyörgésével is 

szembekerült. Míg a kísérleti személy eleinte csak kisebb horkantásokat hallott az áldozat részéről 

(75 volttól 105 voltig), 120 voltnál az áldozat elkezdett kiabálni, ahogy az áramütések 

fájdalmasabbakká váltak. Ahogy tovább haladtak a sorozatban, kétségbeesett üvöltésbe kezdett: 

azt ordította, hogy engedjék ki, nem bírja már tovább a fájdalmat. Egy adott ponttól kezdve 

megtagadta a válaszadást, de a kísérleti személynek továbbra is áramütést kellett adnia, mivel „a 

nem válasz is helytelen válasznak minősült”. 

Milgram kísérleti személyeinek szembe kellett nézniük a tekintélytől származó nyomás, 

az áldozattól származó nyomás és saját belső énjük nyomása konfliktusával. Miként 

reagáltak vajon ebben a helyzetben? Milgram maga is meglepődött, mikor azt tapasztalta, 

hogy kísérleti személyeinek 62,5 százaléka folytatta az áramütések adását egészen a 

legmagasabb szintig. Az átlagos legmagasabb áramütés szint 368 volt lett.  

A „tudomány emberének” (vagyis a kísérlet vezetőjének) tekintélye elegendő volt, hogy 

legyőzze azokat a belső erőket (lelkiismeret) és a külső hatásokat (az áldozat kiáltásai), 

amelyek engedetlenségre indíthatták volna. Milgram kísérleti személyei talán „gonosz" 

emberek voltak? Minden bizonyíték ez ellen szól. Először is, a kísérleti személyek 

magatartása a kísérlet folyamán egyértelműen bizonyítja a súlyos konfliktust, amelyet 

átéltek. Rendkívül feszültek és idegesek voltak, verejtékeztek, ajkukba haraptak és 

összeszorították az öklüket. Továbbá egy kontrollhelyzet, amelyben a kísérleti személyek 

maguk választhatták ki, hogy milyen áramütés szintet tartanak megfelelőnek, azt mutatta, 
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hogy 40 emberből csak kettő lépte túl a 150 voltos szintet, 28 pedig sohasem ment túl 75 

volton. 

Világos, hogy Milgram kísérleti személyei nem voltak szadisták. Nyilvánvalóan a 

szituációs tényezők erejénél fogva viselkedtek úgy, ahogy viselkedtek. Alapkísérletének 

változataiban Milgram arra volt kíváncsi, hogy ezeknek a szituációs tényezőknek 

mekkora a hatásuk. 

Az eredményt befolyásoló szituációs tényező lehet az áldozat (a „tanuló”) fizikai 

(érzelmi) közelsége. Éppen ezért, a különböző kísérleti változatokban ezt négy különböző 

kísérleti elrendezéssel manipulálta. Az első helyzetben az áldozat erőteljesen verte a 

közfalat a tanár szobájánál, a második helyzetben hallani lehetett, ahogy sír és kiáltozik 

(ahogy erre korábban már utaltunk). Két további helyzetben a kísérletvezető és az áldozat 

azonos szobában volt. Ezek egyikében a kísérleti személy nemcsak hallotta, hanem látta is 

az áldozatot. Az utolsó helyzetben a kísérleti személynek magának kellett az áldozat kezét 

az áramütést adó lemezen tartani. A maximális engedelmeskedés a kísérleti alanyok 

magas 65 százalékától az alacsony (?) 30 százalékáig terjedt. 

Sokan hajlanak arra, hogy az engedelmeskedés különböző szintjeinek hátterében eltérő 

személyiségprofilokat feltételezzenek. Milgram elemzése erre is kitért, ám az adatok azt 

bizonyítják, hogy a személyiségtényezők nem okoznak nagy különbséget. Elemzései 

csupán csekély eltéréseket találtak férfiak és nők között, a különböző szakmákban 

dolgozó emberek között, vagy azok között, akik a személyiség kérdőíveken eltérő 

eredményt mutattak. 

A kísérlet megnézhető az alábbi oldalon: 

 http://www.experiment-resources.com/stanley-milgram-experiment.html 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi a különbség az elsődleges és a másodlagos csoportok között? 

2. Mi az eredménye a csoportban az ún. differenciálódási folyamatoknak? 

3. Mit vizsgál a szociometria? 

4. Mi az ún. többszempontos szociometria lényege? 

5. Melyek a csoport érettségének szintjei? 

6. Milyen magatartás jellemző a Lewin-féle vezetési stílusokra? 

7. Mi a különbség a személyreorientált és a feladatraorientált vezetői attitűd között? 
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8. Melyek a Fiedler-féle vezetési kontingencia -modell dimenziói? 

9. Melyek a Hersey-Blanchard vezetési kontingenci-modell fő változói? 

10. Melyek a Mayo-féle kutatások főbb eredményei? 

11. Mi az ún. kontingencia hatás lényege? 

12. Mi a pszichológiai háttere a konform viselkedésnek? 

13. Mit nevezünk csoportpolarizációnak? Milyen feltételek mellett számíthatunk 

megjelenésére? 

14. Melyek a csoportgondolkodás tünetei? 

15. Melyek Milgram kísérletének legfőbb tanúságai? 
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VIII. A szervezeti kultúra fogalma és modelljei 
 

Mi a szervezeti kultúra? 

A szervezeti kultúra kapcsán sokféle megközelítéssel találkozhatunk. Jól példázza 

ezeket az alábbi „meghatározás” felsorolás: 

• A szervezet nem látható, de meghatározó része: „olyan, mint a halnak a víz” 

• A szervezet személyisége 

• A szervezeti tapasztalat leképeződése 

• A szervezet tagjai által osztott tudás 

 

A vállalati kultúra nem is olyan régen, a nyolcvanas évek elején került a szervezet és vezetés 

elméletével és gyakorlatával foglalkozók érdeklődésének középpontjába, rövid idő alatt 

“sláger” témává vált. Több tényező is hozzájárult ehhez a népszerűséghez szervezetekkel 

foglalkozó szakembereknél:  

• A japán vállalatok sikere felhívta a figyelmet az eltérő kulturális adottságokból fakadó 

előnyökre, valamint a vállalati működés történelmi és kulturális beágyazottságára. 

• Az új, tudás-intenzív technológiák megjelenése és a globalizálódó és élesedő nemzetközi 

verseny egyre nagyobb hangsúlyt helyezett az emberi tényezőre mint a versenyelőny egy 

lehetséges forrására. 

• A szervezetelméletben formalizálódott és iskolává szerveződött az addig szórványos 

elszigeteltségben működő szimbolista kutatók köre, akik általában a humántudományok 

más területeiről, így az antropológiából, szociológiából érkeztek. 

• A szervezettudományon belül módszertani vita alakult ki: a hagyományos kvantitatív, 

pozitivista megközelítéssel szemben, egyre többen sürgették a kvalitatív, hosszabb idő 

orientáltságú módszerek párhuzamos, vagy akár önálló alkalmazását.  

 

A szervezeti kultúra alatt a szervezetben megjelenő értékek, attitűdök, szokások, 

hiedelmek, vélekedések összefüggő rendszerét értjük, amelynek közvetve és közvetetten 

tapasztalható részei vannak. A szervezeti kultúra hat a szervezeti tagok viselkedésére, 

attitűdjére, mivel alakítja a szervezet atmoszféráját, azt, hogy hogyan bánik tagjaival, céljaival, 
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környezetével, és ezáltal hogyan befolyásolja a szervezet eredményességét, változásokhoz való 

alkalmazkodóképességét. Schein - a szervezetekkel foglalkozó tudományok egyik meghatározó 

alakja - a vezetést, kulturális feladatként értelmezi, azaz szerinte a vezetőnek nincs választása 

abban, hogy foglalkozik-e a kultúrával, mivel minden tette azon keresztül jelenik meg. 

A szervezeti kultúra funkciói 

 

A hagyományos megközelítés felfogása szerint „a kultúra funkciója az emberi viselkedés 

programozása, befolyásolása”. Például Hofstede definícióként nem is ad meg többet, szerinte a 

kultúra az ember legáltalánosabb mentális programozottsága. Ennek a mentális szoftvernek a 

funkcionális megközelítés szerint két fontos feladata van:  

• A szervezet belső integrációjának elősegítése, ami négy úton valósulhat meg: 

a) Elkülönítő, lehatároló szerepet tölt be azáltal, hogy a szervezeti kultúra 

megkülönbözteti a szervezetet más szervezetektől. Az egyik legnépszerűbb 

megközelítés szerint, a kultúra funkciója szerint ragasztó, vagy kovász, ami 

összetartja a szervezetet. A kultúra tehát lehetővé teszi, hogy a szervezet tagjai, 

közösen, koordináltan egy meghatározott cél érdekében tevékenykedjenek. 

b) Szerepet játszik a szervezet tagok identitásának meghatározásában. 

c) Elősegíti, hogy a szervezet tagjai önérdekeiken túl elköteleződjenek bizonyos 

szervezeti céloknak. 

d) A szervezeti kultúra kontrollálja, szabályozza a szervezet tagjainak viselkedését. 

• A szervezetek külső alkalmazkodását is támogatja a szervezeti kultúra. A közös emlékezet, 

és a tanulás révén kialakulnak és megőrződnek olyan rutinok a szervezetben, amelyek 

képessé teszik arra, hogy ne kelljen folyamatosan újra feltalálni a helyes válaszokat, 

magatartás mintákat. 

• Egy harmadik megközelítés a kultúra bizonytalanságcsökkentő, értelemadó működését 

emeli ki, azaz a szervezeti kultúra segítséget ad a tagoknak ahhoz, hogy a történéseket, 

helyzeteket közösen értelmezzék, jelentéssel ruházzák fel.  
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A szervezeti kultúra mint értékrendszer 

 

Az emberi cselekvés meghatározó részét képezik az értékek Az értékek nagy befolyással bírnak 

arra, hogy adott szituációkban milyen viselkedésmintát választunk. A vallott értékeket a 

kultúra központi elemeinek tekinti számos szerző. Ezen elméletek szerint a közösség által 

vallott és az ettől gyakran elkülönülő, viselkedésben megnyilvánuló követett értékek 

hierarchiába rendezhetőek, értékdimenziókba tömöríthetőek. Ezen értéktérképek, vagy -listák 

segítségével jellemezhetők és összehasonlíthatók az egyes szervezeti kultúrák. 

Schein kultúramodellje 

 

Nem véletlen, hogy a kultúrát jéghegyhez hasonlítják, amelynek vannak a vízszint 

feletti, megfigyelhető és a víz alatt rejtőzködő, láthatatlan megjelenési formái. Schein (1985) 

szervezeti kultúramodellje a nem tudatosult, érzések, attitűdök, értékek, hiedelmek 

formájában megjelenő előfeltevésekből indul ki. Erre ráépülnek a tárgyiasult kulturális jegyek, 

a ceremóniák, szertartások, történetek, szimbólumok, amelyek „mesélnek a kultúráról”. Az 

utóbbihoz tartozik mindaz, ami a kultúra elsajátítását, alkalmazottak általi átvételét lehetővé 

teszi. A szintek mérésére és értelmezésére azonban nem alakult ki egységes megközelítés és 

módszertan. 

 

Schein (1985) a kultúra három rétegét különbözteti meg: 

Látható megjelenés –
artefaktumok: 
ceremóniák, történetek, 
sztorik, nyelv, zsargon, 
szimbólumok, öltözet, 
külső megjelenés

Vallott, explicit 
értékek:
Értékek, attitűdök, 
feltevések, 
hiedelmek

Követett értékek: 
nem tudatosult 
előfeltevések

Tudatosság
láthatóság
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A kultúra látható jelei (artefaktumok) közé tartoznak az anyagi folyamatok termékei, a 

technológia, az építészet, de olyan társadalmi képződmények is, mint a nyelv, a művészet, az 

emberi kapcsolatokat szabályozó rendszerek, mint például a nemek szerepe, a státusszintek, az 

életkor szerepe és tisztelete. A szervezeti kultúra ilyen megragadható jellemzői közé tartoznak 

a szervezetben rendszeresen ismétlődő ceremóniák, szertartások, a szervezeten belül terjedő 

történetek, sztorik, a használt nyelvezet, szakzsargon, a látható viselkedésminták, a szervezet 

szimbólumai, az öltözködés és a munkahely külső kinézete. Ezek a jelenségek a felszínen 

mutatkoznak meg, és egy külső szemlélő számára nem adnak magyarázatot az adott kultúra 

lényegének megismeréséhez, a mélyebb összefüggések feltárásához. Nagyon lényegesek 

azonban ezek a megragadható jellemzők, hiszen a szervezeti tagok ezeken keresztül sajátítják 

el a kultúrát, ezek megfigyelésével alakítják ki viselkedésmintáikat. 

 

Mi a kultúra látható jeleinek funkciója? 

Feladat: Kösse össze az artefaktumokat és azok lehetséges funkcióját? 

ARTEFAKTUMOK  FUNKCIÓK 

1. történetek, sztorik  

(elbeszélések jelentős 

eseményekről/ személyekről) 

 a. alapérték erősítés, 

közösségi érzés, 

azonosulás, tanulás 

jutalmazása 

2. ceremóniák, rituálék 

(ismétlődő szervezeti aktivitások) 

 b. kifejezi mi a fontos, 

egyenlőség, 

elfogadható/elvárt 

viselkedés 

3. nyelv, zsargon 

(sajátos terminológia, 

elnevezések, melyeket a 

szervezet tagjai értenek) 

 c. megtanulása a szervezeti 

azonosulás útja, annak 

igazolója 

4. szimbólumok, öltözet, 

külső megjelenés 

 d. magyaráz, legitimál, 

megjelenít értéket, 

példát, eljárásokat 
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(Megoldás: 1- d, 2- a, 3- c, 4- b) 

 

Értékek, ideológiák szintje (vallott értékek) Az erkölcs és etika kereteiben megjelenő fogalmak 

tartoznak ide, mint az eszmék, a célok és a célelérés eszközei. Ez a szint határozza meg a célok 

elérésének a módját, meghatározza, hogy adott csoportban mi számít erénynek és mi az, ami 

elítélendő. Ezen értékek elsajátítása már gyermekkorban megkezdődik és folyamatosan 

történik, ismeretük és használatuk részben tudatos, részben ösztönös.  

 

A kultúra mélyrétegei (követett értékek). A kultúra legmélyebb szintje az alapvető 

előfeltevéseket, premisszákat rejti magában. Ezen a szinten olyan ösztönös 

megnyilvánulásokról van szó, amelyeket a nehéz megismerni, tudatosítani, megérteni. Ilyen 

alapkérdések az emberi természetről, az ember és a természet viszonyáról, az ember és ember 

közti viszonyról vallott felfogások. Ezeknek a rejtett előfeltevéseknek nagyon gyakran nem is 

vagyunk tudatában, annyira kézenfekvő számunkra, hogy tényként, adottságként fogadjuk el 

őket. Ezekben a mélyen lévő felfogásokban, előfeltevésekben gyökerezik az adott kultúra, ezek 

adják meg lényegi vonásait. 
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Értéktérképek - A szervezeti kultúra profil 

Feladat: Gondoljon a saját szervezetére és helyezze azt el az alábbi, a szervezeti kultúrát 

kifejező dimenziókon a két végponthoz képest! (Tegyen egy "X" jelet a vonalak egyikére 

annak megfelelően, hogy a jelzők közül melyik és mennyire jellemző, az Ön véleménye 

szerint, a szervezetére. Minél inkább jellemzőnek tart egy állítást, annál közelebb tegye az 

adott oldalhoz az “X”-et.) 

elvárt a közös szervezeti értékekkel való azonosulás _ _ _ _ _ _ _ a szakmai értékekkel való azonosulást tartják fontosnak 

 

a közösen kijelölt céljainkért együtt vállalunk 

felelősséget 

_ _ _ _ _ _ _ a vezetés támogatja az egyéni felelősségvállalást 

 

a vezetés kerüli azokat a döntéseket, amelyek 

megzavarhatják a tagok személyes kapcsolatait 

_ _ _ _ _ _ _ a döntéseknél a vezetés nincs tekintettel a tagok 

személyes kapcsolataira 

 

támogatott az egyéni állásfoglalás _ _ _ _ _ _ _ erős a központi koordináció 

 

elvárt a szervezet tagjaitól, hogy maradéktalanul 

betartsák a szabályokat 

_ _ _ _ _ _ _ a szervezet tagjai nem kontrollálják egymás 

viselkedését 

 

a feladatok megoldásánál a kitaposott ösvényeken 

haladnak 

_ _ _ _ _ _ _ a feladatok megoldásánál bátran keresik a járatlan 

utakat 

 

az egyének megítélésében személyes tényezők 

jelentős szerepet kapnak 

_ _ _ _ _ _ _ az egyének megítélésének alapja a teljesítmény 

 

a konfliktusokat az élet szükségszerű velejárójának 

tekintik 

_ _ _ _ _ _ _ a konfliktusokat kerülendő rossznak ítélik 

 

az eredményesség megítélésében fontosnak tartják 

az odavezető utat, a befektetett energiát 

_ _ _ _ _ _ _ csak az eredményt tartják fontosnak 
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minden körülmények között védelmezi a szervezet 

belső világát  

_ _ _ _ _ _ _ a szervezeten kívüli világ változásaira való odafigyelést 

fontosnak tartja 

 

a főbb teendőket rövidtávra fogalmazzák meg _ _ _ _ _ _ _ a főbb teendőket hosszútávra fogalmazzák meg 

 

 

 

Ábra A szervezeti kultúra 11 értékdimenziója Bakacsi (1993) alapján 

 

 

Napjaink kutatásait áttekintve Robbins (1993) 7 értékkategória mentén tartja 

összehasonlíthatónak a szervezeti kultúrákat, amit Bakacsi (1996) kiegészített és az alábbi, a 

szervezeti kultúrák építőkövéül szolgáló kulcsdimenziókat sorolja fel: 

Rövid-/
Hosszú távú

Idői orientáció

Nyílt/ 
Zárt

rendszer

Cél-/ 
Eszköz-

orientáció

Konfliktus
kezelés/
-kerülés

Teljesítmény-
Orientáció/

függetlenség

Erős/ 
Gyenge
kontroll

Kockázat-
Vállalás/
-kerülés

Belső
függés/ 

függetlenség

Humán/ 
Feladat

orientáció

Egyén-/
Csoport-
orientáció

Szervezeti/
Szakmai 

azonosulás

Szervezeti
kultúra

Rövid-/
Hosszú távú

Idői orientáció

Nyílt/ 
Zárt

rendszer

Cél-/ 
Eszköz-

orientáció

Konfliktus
kezelés/
-kerülés

Teljesítmény-
Orientáció/

függetlenség

Erős/ 
Gyenge
kontroll

Kockázat-
Vállalás/
-kerülés

Belső
függés/ 

függetlenség

Humán/ 
Feladat

orientáció

Egyén-/
Csoport-
orientáció

Szervezeti/
Szakmai 

azonosulás

Szervezeti
kultúra
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1. Munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás: Már a szervezeti 

szocializációval, identifikációval kapcsolatos vizsgálatok szerint is az identifikáció 

két fő iránya különíthető el. Amennyiben a szervezet, a szervezeti egység a személy 

referenciája, akkor szervezeti azonosulásról beszélhetünk, míg ha az azonos 

foglalkozásúakat tekinti referenciának a személy, akkor szakmai identifikációról van 

szó. (KATZ, KAHN, 1978) A dimenzió két végpontján ROBBINS (1993) szerint 

tehát a szervezettel mint egésszel való azonosulás, illetve a munkacsoporttal vagy 

munkakörrel, -területtel való azonosulás jelenik meg.  

2. Egyén- vagy csoportközpontúság a vezető-beosztott kapcsolatban az egyéni, 

illetve csoportcélok viszonyát jellemzi. Amennyiben az egyéni oldal kap hangsúlyt, 

akkor az egyéni szabadság, függetlenség, felelősség támogatottsága jellemző, míg 

csoportközpontúság esetén a vezetés a csoportcélokra helyezi a hangsúlyt. 

3. Kapcsolat- vagy feladatorientáció szintén a vezetés és a beosztottak viszonyát 

jellemzi. A hagyományos felosztásnak megfelelően a vezetés lehet világos 

kommunikációt megvalósító, beosztottakat támogató, segítő, míg a 

feladatorientációnál tekintheti elsődlegesnek a feladatok elvégzését. 

4. A belső függés- függetlenség dimenziója az integráció szintjére utal. Belső függés esetén a 

szervezeti egységek koordinált működése bátorított, míg függetlenségnél az önállóságon 

van a hangsúly. 

5. Erős - gyenge kontroll a szabályozás, a beosztottak ellenőrzésének, közvetlen 

felügyeletének mértékére utal. 

6. Kockázatvállalás - kockázatkerülés a szervezet bizonytalansággal kapcsolatos 

toleranciájára utal. A kockázatvállalás különböző formákban kaphat támogatást egy 

szervezetben, lehet ez agresszív, kockázatkereső, vagy újító működés is. 

7. A teljesítményorientáció a jutalmazási rendszert jellemzi. Végpontjain a jutalmazás 

teljesítménykritériumokhoz kötése, illetve a teljesítménytől független, más elvek, például 

szenioritás, lojalitás, protekció érvényesülése jelennek meg. 

8. A konfliktustűrés és -kerülés dimenzió a vezetést, illetve a szervezetet abból a 

szempontból jellemzi, hogy mennyire bátorított a nyílt kritika, a konfliktusok vállalása. 

9.  A cél - eszközorientáció szintén a vezetést jellemzi, abból a szempontból, hogy a 

szervezeti eredmények, vagy a célelérés folyamata kap-e hangsúlyt. 

10. A nyílt vagy zárt rendszer dimenzióban a szervezet külső változásokra való 

reagálókészsége, illetve ennek hiánya jelenik meg. 
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11. A rövid vagy hosszú távú idői orientációban a szervezet jövőtervezésének távlata nyilvánul 

meg. 
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Szervezeti szubkultúrák 

 

Schein és a szervezeti szocializációval, identifikációval kapcsolatos vizsgálatok szerint az egyes 

szakmakultúrák hatása nem hagyható figyelmen kívül. Három sajátos csoportot különít el, 

amelyből kettő szakmakultúrának is tekinthető. A három kultúra eltérő értékorientációval 

jellemezhető, ami kialakulását tekintve a szakmai szocializációval is összefüggésbe hozható. 

• „Melósok” a cég küldetésének teljesítői, végrehajtói, azok a vonalbeli 

szakemberek, középvezetők tartoznak ide, akik a terméket, szolgáltatást 

előállítják. Elvárják tőlük, hogy kitűnően, hatékonyan, innovatívan 

dolgozzanak. Ehhez mind a humán, mind a technikai készségek fejlesztése 

hozzájárulhat, ami a változási, tréning programokon keresztül meg is célzott. 

• „Mérnökök” már egységes szakmakultúrának tekinthető, bár a fogalom tágan 

kezelt, hisz a szervezet tevékenységéhez szükséges kulcstechnológia kialakítói, 

működtetői tartoznak ide. Ez információ technológiától a pénzügyi rendszerekig 

bármilyen technológiát takarhat. A csoport célja egyszerűen, elegánsan 

működtethető megoldások kialakítása, ami gyakran a humán tényezők 

figyelmen kívül hagyásával, illetve ezen ignoráció preferenciájával történik. 

Ezért előnyben részesítik az emberek nélküli, automatikus, megbízható gépeket, 

rendszereket, melyek könnyen kezelhetőek, kontrollálhatóak.  

A fenti két csoport szemléleti eltéréséből következően a melósok szkeptikusan, 

félelemmel fogadják a másik fél preferált technikai megoldásait, mivel az a saját 

feleslegesség-érzetükhöz is vezethet. 

• „Vezérek” nem tulajdonosokat, alapítókat, hanem a mindennapi működésért 

felelős személyeket takarja, akik felelős pénzügyi döntéseket hoznak, irányítják 

a céget, amihez szabályok, eljárások, jutalmazási és kontroll rendszerek 

szükségesek. Ez a humán oldalon a társas kapcsolatok helyett az alkalmazott 

szemléletre helyezi a hangsúlyt. Pozíciójuk izolált, döntéseiket beosztottjaiktól 

kapott, gyakran nem megfelelő információbázison hozzák, náluk lényegessé a 

költség és pénzügyi tényezők válnak. 

Schein szerint a három csoport elkülönülése egyfajta „beépített” konfliktusforrásnak 

tekinthető, és így kezelendő jelenség. Az adaptációra képes egészséges szervezetnél 
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csak ezen elkülönülés, eltérő orientáció szem előtt tartásával vizsgálhatjuk a szervezeti 

tanulás feltételeit, akadályait. 

Az egészséges szervezet ismérve az adaptációs, rugalmas megküzdésre való képességet, 

ami a szervezeti tanulás, áttanulás feltétele. A domináns szervezeti kultúra mellett, 

általában nagyobb szervezetben megjelenő szubkultúrák akár a szervezet túlélését 

biztosító potenciált hordozhatnak kultúraváltást igénylő helyzetekben. Míg a domináns 

kultúra a szervezeti tagok többsége által osztott alapvető értékek által meghatározott, 

addig a szubkultúrák kiegészítő értékeket hordoznak, melyek az adott csoportnál 

megjelenő sajátos, egyedi helyzethez vagy tapasztalathoz köthetők, így gyakran 

(funkcionális, vagy sajátos szakmai hátterű) részlegeknél, vagy földrajzilag szeparált 

egységeknél alakulhatnak ki.  

A szubkultúrák viszonya a domináns kultúrához lehet erősítő, fokozó vagy 

ambivalensen elfogadva elkülönülő, illetve léteznek ellenkultúrák, melyek az értékek, a 

hatalmi struktúra vagy az elvárt viselkedés-, interakció-minták elutasításával a szervezet 

sikere ellen dolgoznak. Az utóbbiak megjelenése stresszteli, frusztrációval jellemezhető 

időszakhoz köthető. 

Deal és Kennedy erős-gyenge kultúra modellje szerint az uralkodó és szubkultúrák 

viszonya befolyásolja a stabilitást és az alkalmazkodóképességet. Az erős, uralkodó 

kultúra kiszámíthatóságot ad, szabályozza a szervezeti folyamatokat, de megnehezítheti 

az alkalmazkodást, míg a szubkultúrák támogatása, tolerálása a változások idején 

könnyíti meg a szervezet számára az alkalmazkodást, hiszen alternatívákat kínál a 

szervezetnek belülről.  
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Kultúratipológiák 

Handy modellje 

 

Handy típustana nem ragadja ki gazdasági környezetéből a típusokat. Értelmezésében a 

vállalati kultúra a szervezetbe mélyen beágyazódó hitek és meggyőződések rendszere, amelyek 

mentén választ kaphatunk arra, milyen módon szervezzük a munkát, hogyan gyakorolható a 

hatalom, mi a jutalmazás hatékony módja, mennyi engedelmesség és kezdeményezés ideális a 

beosztottaktól stb. A vállalati kultúra négy fő típusát különíti el. 

 

 Hatalomkultúra.  

Hatalom/ erőkultúra (kisvállalatok, bankok) 

 

 

Leginkább a kisméretű vállalkozó szervezetekre jellemző kultúra típus. A szervezet felépítésére 

az jellemző, hogy az erő és a hatalom egy pontban koncentrálódik. A vállalat sikere elsősorban 

a vállalat középpontjában lévő személy képességeitől függ. Kiemelt szerepet játszik ebben a 

kultúrában az empátia, a tolerancia. A megítélés eredmény-centrikus, az egyén szerepe 

előbbre való a bizottságokénál. A döntések inkább a személyek befolyásolásával, a kevésbé 

formális eljárások útján születnek. Az erő típusú szervezeti kultúrával jellemezhető vállalatok 

gyorsan tudnak reagálni a környezeti változásokra, készek a kockázatvállalásra. A szervezet 

számára a növekedés jelenthet problémát. Grafikus megjelenítésében pókhálóhoz hasonlított 

a modell, ahol a vezető helyezkedik el a középpontban.  
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Szerep kultúra (bürokratikus szervezetek) 

 

 

 

A szerep típusú szervezeti kultúra leginkább a racionális, hierarchikusan felépített bürokratikus 

szervezetekre jellemző. Struktúrája egy görög templomhoz, oszlopcsarnokhoz hasonlítható. 

„Pillérei” a jól felkészült funkcionális egységek, amelyeket „záró timpanonként” a legfelső 

vezetés köt össze és koordinál. A funkcionális egységek szabályozása hatásköri listák, eljárási és 

működési leírások útján történik. A pontosan körülhatárolt és definiált szerepek gyakran 

fontosabbak lehetnek, mint az egyének. A szerephez történik a megfelelő személy kiválasztása, 

többletteljesítményt nem várnak el, sőt nem is nézik jó szemmel. Az erő forrása a 

hierarchiában elfoglalt pozíció. Az ilyen szervezet stabil, lassan változó, vagy jól befolyásolható 

környezetben tud hatékonyan működni. Gyors és kiszámíthatatlan környezeti változásokra 

nem képes gyorsan és adekvátan reagálni.  

 

 

Feladat kultúra 

 

 

Az ilyen kultúra típus a mátrix-szervezetekre jellemző. A feladatokra orientál, ami hálós 

szerkezet kialakulását eredményezi. Fő törekvése a megfelelő ember kiválasztása a soron 
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következő feladathoz. Központi eleme a kultúrának a team-munka, az eredmény-centrikus 

értékelés. Fontos érték a szervezettel való azonosulás, amely az egyéni érdekek háttérbe 

szorítását kívánja meg. A befolyás alapja a szakértői tudás. Változékony környezet, nagyfokú 

piacérzékenység esetén lehet eredményes leginkább a feladat típusú szervezeti kultúra. A 

team-szervezést a forrás- és szakemberhiány nehezíti meg. Grafikus megjelenítésében ez a 

mátrix ahol a projektnek megfelelően szervezhetőek meg a kapcsolatok.  

 

 

Személyiség kultúra (klaszter) 

 

A kultúra központi kategóriája az egyéniség. A szervezet struktúrája is ennek megfelelően 

alakul ki, az egyéni célkitűzések megvalósítására tevődik a hangsúly. Az egyének szabadon 

társulnak elképzeléseik megvalósítása érdekében, amihez a szükséges erőforrásokat a 

szervezet igyekszik előteremteni. A szervezetet egyéniségek laza társulásai alkotják. Az ilyen 

típusú szervezeti kultúrának csak abban az esetben van létjogosultsága, ha nincsenek 

meghatározott közös célok. Leginkább magasan képzett szakemberek hoznak létre ilyen típusú 

szervezeteket (pl. tanácsadó irodák, ügyvédi közösségek). Grafikus megjelenítése a halmaz 

független pontokkal.  

 

A szervezeti kultúra „versengő értékek” modellje  

 

Quinn és Rohrbaugh (1983) modelljét éppen a szervezetet jellemző, hatékonyságot 

meghatározó értékek vizsgálatát célzó korábbi kutatások alapproblémája ihlette, azaz a 

vizsgálatonként változó értéklisták nehéz áttekinthetősége. A kutatásokban kiemelt értékek 

faktoranalízissel történő csoportosítása helyett, a szervezeti szakértők hatékonysággal 

kapcsolatos elképzeléseit vizsgálták. Multidimenzionális skálázás segítségével leírtak egy 

általánosnak talált háromdimenziós elméleti keretet a hatékony szervezetre vonatkozóan: 
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1. A szervezet fókusza lehet belső, személyorientált és/ vagy külső, szervezetorientált. 

2. A szervezeti struktúra vonatkozásában lehet preferált a stabilitás, ami kontroll által 

megvalósuló és/ vagy előnyben részesíthetik a rugalmasságot, változást. 

3. A vágyott szervezeti célok kapcsán fókuszálhat a szervezet a célelérés folyamatára, az 

eszközökre és/ vagy lehet eredmény-, célorientált. 

Az első két dimenzió a szervezeti hatékonysággal kapcsolatos négy alapmodellt írja le, míg a 

harmadik dimenzió ezeken belül jellemzi a cél-eszköz dilemma kimeneteit.  

A dimenziók végpontjait jellemezve az és/vagy kötőszavakat választottuk, mivel a kapcsolódó 

elmélet szerint, a leírt négy modell nem kölcsönösen kizáróak, hanem egy szervezetet jellemző 

kritérium-arányként írják le az egyes modellek érvényesülésének, előnyben részesítésének 

pillanatnyi helyzetét. 

QUINN négynegyedes mátrixát egy olyasféle kultúra-térképként is felfoghatjuk, ahol egy-egy 

szervezetelméleti irányzat (láthatatlan) filozófiájának koordinátáit is kézhez kapjuk, 

amelyeknek közös eleme a hatékonyság, a kimenet minőségének fontossága. 

 

 

Rugalmasság 

B
ef

el
é 

ös
sz

po
nt

os
ít

ó TÁMOGATÓ 

cél: emberi erőforrás 

(egyén, csoport) 

értékelt, fejlesztendő 

 

eszköz: kohézió, morál 

INNOVÁCIÓ-

ÓRIENTÁLT 

cél: növekedés, forrás 

és külső támogatás 

elérése 

eszköz: adaptáció, 

cselekvőkészség 

K
ifelé összpontosító 
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cél: stabilitás, kontroll 

 

eszköz :információ-

menedzsment, 

kommunikáció 

 

SZABÁLY-ORIENTÁLT 

cél: termelékenység, 

gazdaságosság 

 

eszköz: tervezés, célok 

megfogalmazása 

 

CÉLORIENTÁLT 

Szoros kontroll 

Ábra. Quinn szervezeti kultúra modellje 

 

Quinn tehát a következő négy modellt különítette el.  

• A „célorientált” kultúrában a racionális tervezés dominál, a cél-teljesítmény viszonyra 

koncentráló vezetés központi szerepű, míg a szervezeti tagok csak korlátozott 

mértékben juthatnak hozzá az információkhoz. Ebben a kultúrában a vezető két 

elsődleges szerepe: 

o Direktor, akinek feladata az elvárások megfogalmazása, a tervezés és a 

racionális célkitűzés. 

o Producertől azt várják, hogy a feladatra összpontosítson, és a tagokat 

teljesítményük növelésére motiválja a kitűzött célok megvalósítása érdekében. 

• Ezzel szemben a „támogató” kultúra jellemzői „a kölcsönös bizalom és felelősség, a 

részvétel, az együttműködő, kooperatív magatartás, jó csoportszellem, erős 

csoportkohézió, az egyéni fejlődés, önkiteljesedés megvalósítása, informális és 

döntően szóbeli kommunikáció és a szervezet iránti elkötelezettség”. A vezető 

lehetséges szerepei:  

o Facilitátor, aki elősegíti az összetartozást, a csapatmunka építését, segít 

elrendezni a személyes konfliktusokat, miközben a folyamatokra összpontosít.  

o Mentor vagy tanácsadó, aki az emberek fejlesztésével foglalkozik, segíti a 

tagok képességeinek, készségeinek fejlesztését, tréninglehetőségeket biztosít, 

segít megtervezni az alkalmazottak egyéni fejlődését.  
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• A „szabályorientált” kultúrát a formális, hierarchikus szervezeti megoldások jellemzik, 

központi értéke a stabilitás és az eddig elért eredmények megőrzése. A formális 

információs és (főleg írásos) kommunikációs rendszerek erős kontrollt és tiszta 

szabályokat ígérnek a beosztottaknak. A vezetőknek két fontos szerepe van: 

o Megfigyelés: a vezetőktől elvárják, hogy tudják, mi történik a szervezeten 

belül, amihez elengedhetetlen az ellenőrzési funkció ellátása, valamint az, 

hogy a beszámolók, elemzések az ő kezükben fussanak össze. 

o Koordináció: a vezető, koordinátor fenntartja a szervezet struktúráját, és 

biztosítja a működését. 

• Az „innováció-orientált” kultúrában igen erős a késztetés, hogy a külső környezet 

változásait nyomon kövessék, s azokra jól reagáljanak. Ehhez kreativitásra, 

versenyszellemre, szabad információáramlásra és folyamatos tanulásra van szükségük 

a szervezeti tagoknak. E kultúra vezető értéke a növekedés és a fejlődés, éppen ezért a 

vezetés a lehetőségek folyamatos megragadására koncentrál. A vezető szerepei: 

o Innovátorként azt várják tőle, hogy felismerje és előmozdítsa a szükséges 

változásokat, a környezethez való alkalmazkodást, legyen kreatív és intuitív. 

o Brókerként meg kell szereznie a külső erőforrásokat. Fontos a megjelenés és a 

jó hírnév, hiszen ő tartja a kapcsolatot a környezettel.  

 

 

A modell további kidolgozása során Quinn azonosította a hatékonysági kritériumok túlsúlyának 

lehetséges kimeneteit. Szerinte nemcsak a tisztázatlan vagy ellentmondásos értékek, hanem az 

is hatékonyság gátló lehet, ha valamely értékkifejező kritérium egyoldalúan túlértékelt.  
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Eszköz: tervezés, célok
Eredmény: termelékenység, 
gazdaságosság
Vezetés: Irányító, Tervező

Racionális cél modell

Eszköz: információmenedzsment,    
kommunikáció
Eredmény: stabilitás, kontroll
Vezetés: Megfigyelő, 
Nyomonkövető, Koordináló

Szabályorientált

Innováció-orientált
nyitott rendszer

Eszköz: rugalmasság, cselekvőképesség
Eredmény: növekedés, forrástervezés

Vezetés: Innovátor, Bróker

Támogató
Eszköz: kohézió, morál
Eredmény: emberi erőforrás fejlesztése
Vezetés: Facilitátor, Mentor

rugalmas

szoros 
kontroll

belső
fókusz

külső
fókusz

„Felelőtlen 

Country Club”
„Lármás anarchia”

„Fagyos bürokrácia” „Munkásnyúzó üzem”  

 

 

 

 

Ha a kontroll rigiditássá, a rugalmasság káosszá válik, és a túlzott belső fókusz apátiát, 

érdektelenséget eredményez, az egyoldalú kifelé orientáltság pedig támadó ellenségességbe 

torkollik, akkor már nem beszélhetünk eredményességről. Nem hatékony, negatív kultúrák 

jöhetnek létre. A „célorientált” helyett „Zsarnoki Munkásnyúzó” szervezetben találhatja magát 

az ember, ahol csak a profit, hatékonyság és az ezt erőltető főnök szava számít, aki 

kritikátlanul, dogmatikusan szabályoz, kihasználja, kimeríti a cél érdekében az embereket. Míg 

a „támogató” kultúrából „Felelőtlen Country Club” válik, ahol a túlzott engedékenység 

kontrollálatlan individualizmust, parttalan megbeszéléseket eredményez, az elvégzendő 

feladattal senki nem törődik. A „szabályorientáltság” egyoldalú „Fagyos Bürokráciához” 

vezethet, ahol lebénul a szervezet a merev, kontrolláló, „nagykönyv” szerinti eljárások, 

dokumentálás, mérés lélektelen erőltetésétől. Végül az „innováció orientáltság” hangsúlyozása 

„Lármás, Viharos Anarchiába” torkollhat, ha a versenyelőnyre koncentrálva, elvtelen 

opportunizmussal, átgondolatlan, éretlen kísérletezgetéssel, a folyamatosságot és ellenőrzést 

figyelmen kívül hagyva működik a szervezet. 
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Szervezeti kultúra és a vezetés 

 

A vezetés és a kultúra kapcsolatát úgy jellemezte Schein, hogy a különbség menedzser és 

vezető között az, hogy míg a vezető alakítja a szervezet kultúráját, addig a menedzser benne él. 

A vezetőnek központi szerepe van a kultúra meghatározásánál, az alapító által lefektetett 

értékalapok gyakran túlélik a személyt, siker esetén beépülnek a szervezet értékrendjébe, erre 

támaszkodnak válság, probléma idején.  A vezető a példaadással, a jutalmazással, a tagok 

kiválasztásával, strukturális és stratégiai döntéseivel és a fizikai tér elrendezésével is lehet 

hatással a kultúrára. 

A vezető viselkedése modellértékűen közvetíti az alapvető értékeket, például az, hogy 

bátorított-e a kockázatvállalás, mennyire tisztelik a hagyományokat, fogékonyak-e az új 

ötletekre. A vezetői magatartás negatív értelemben is igen erőteljes hatású lehet, képes 

aláásni a kultúrát, és értékrendet. 

A kulturális vezetés elemei és szervezeti kultúra következményei: 

Kulturális következmények A kulturális vezetés elemei 

innováció fenntartás 

Személyes jellemzők Magbiztosság 

Domináns személyiség 

Erős meggyőződés 

Evangélista 

Drámai kifejező 

 

Bizalom a csoportban 

Segítő 

Erős meggyőződés 

Katalizátor 

Befolyással bír 

Észlelt szituáció válság Nincs válság csak kezelendő 

probléma 

Vízió és misszió Radikális eszmék 

A vezető különleges képességeire 

van szükség a válságkezeléshez 

Ismétlődő sikerek a 

válságmenedzselésben 

Konzervatív eszmék 

A vezető az érvényes 

értékrendet reprezentálja, amely 

a múltban sikeres volt. 

A siker folytatása 
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Alkalmazotti elkötelezettség Követendő példakép A követendő példakép 

teljesítmény A siker és hozzáértés benyomását 

kelti 

A siker és hozzáértés 

benyomását kelti 

Vezetői viselkedés Ideológiáit hangoztatja 

Kifejezi az elvárásait és bizalmát a 

követőiben 

motivál 

Ideológiáit hangoztatja 

Kifejezi az elvárásait és bizalmát 

a követőiben 

motivál 

Vezetői akciók Új struktúrák és stratégiák vagy 

gyökeres változások azokban 

Újjá alakítja és megerősíti a 

létező struktúrákat és 

stratégiákat vagy fokozatosan 

változtatja azokat 

Kulturális formák 

alkalmazása 

Új kulturális ideológiákat és 

érzékeket közvetít 

Megerősíti és ünnepelteti a 

létező kulturális ideológiákat és 

értékeket 

Hagyományok alkalmazása Új hagyományokat teremt Folytatja a létező tradíciókat 

Állandóság A változás intézményesül Látható a folyamatosság 
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A szervezeti klíma 

 

Meg kell különböztetnünk a szervezeti klímát a szervezeti kultúrától. A szervezeti klíma 

/légkör/ a szervezetet körülvevő, arra ható atmoszféra, ami a morál szintjében, a tagok közti 

gondoskodás, jóakarat, összetartozás-érzés erejében nyilvánul meg. Hat a 

munkakapcsolatokra, teljesítményre. Alapja: a tagok szervezet belső környezetére vonatkozó 

észlelése. A szervezet célja olyan klíma létrehozása, ahol motiváltan, hatékonyan hajlandóak 

dolgozni az emberek.  

A szervezeti kultúra elfogadásának mértéke hat a klímára a tagság észlelt jutalmazó értéke 

által.  Az egészséges szervezeti klíma jellemzői az alábbiak:  

• A személyes és szervezeti célok integráltak. 

• A szocio-technikai rendszer követelményeinek megfelel a szervezeti struktúra. 

• Demokratikus, participáción alapuló működés. 

• Méltányos, igazságos bánásmód jellemző. Méltányos a jutalmazási rendszer, elismerés. 

• Kölcsönös a bizalom, támogatás. 

• A konfliktusokat nyíltan kezelik, konfrontálódnak. 

• Az emberek munkával kapcsolatos szükségleteit, elvárásait elfogadják, az egyéni 

különbségek toleráltak. 

• Munkahelyi, munkaköri jellemzők minőségével törődnek, a személyes fejlődés 

lehetséges. 

• A tagok azonosulnak a szervezettel, lojálisak. 
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Kérdések: 

• Mi a szervezeti kultúra? 

• Melyek a szervezeti kultúra funkciói? 

• Mit jelent a szervezeti kultúra mint értékrendszer megközelítés? 

• Melyek Schein kultúramodelljének részei, milyen ezek kapcsolata, tudatossági 

szintje? 

• Milyen tényezőket emel ki a szervezeti kultúra profil? 

• Mit lehet a szervezeti szubkultúrák funkciója? 

• Mutassa be Handy modelljét! 

• Milyen dimenziókban vizsgálja a szervezeti kultúrát Quinn és Rohrbaugh 

Versengő Értékek modellje? 

• Milyen szerepet tölt be a vezetés a szervezeti kultúra alakításában? 



 211 

Felhasznált irodalom: 

 

Bakacsi, GY: (1996) Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest. 

Bíró, B., Serfőző, M. (2003) Szervezetek és kultúra In: Gazdaságpszichológia (szerk.: Hunyadi, 

Gy., Székely, M.) Osiris, Budapest. 481-540. 

Kovács, Z.; Perjés, I.; Sass, J. (2005) Iskolák szervezeti kultúrája Magyar Pszichológiai Szemle, 

2005, LX, 1., 51-64. 

Quinn, R. E. (1991) Mastering competing values: An integrated approach to management In 

KOLB, D. A., RUBIN, I. M., OSLAND, J. S. (eds.) The organizational behavior reader. Prentice-Hall 

International Editions. 

Quinn, R. E., Rohrbaugh, J. (1983) A spatial model of effectiveness criteria: Towards a 

competing values approach to organizational analysis, Management Science, 29 (3), 363-377. 

Robbins, S.O. (1993): Organizational behavior, Prentice-Hall International, Inc. 

Schein, E. (1985) Organizational culture and leadership.: A dynamic view. Josey-Bass, San 

Francisco, CA. 



 212 

IX. Szervezetfejlesztés 

 

A mai ember élete, munkája alapvetően a szervezeti térben, szervezetekkel való 

kapcsolatban zajlik. S a szervezet sokféle emberi, pszichológiai, szociológia, társadalmi 

stb. jelenség színtere. Ezért tartom fontosnak, hogy tisztában legyünk a szervezeti 

folyamatok működésével, s annak fejlesztési lehetőségeivel. 

A szervezet 

A szervezettel mint fogalommal nagyon gyakran találkozunk a vezetési 

szakirodalomban, valamint a köznyelvben is. A mai ember egész életében 

szervezetekkel találkozik, szervezetekben születik, tanul, keresi jövedelmét, valamint a 

nélkülözhetetlen dolgokat is szervezetektől szerzi be. 

Szervezet a könyvtár, az iskola, a kórház, a gyár, amerre tekintünk a világban, 

mindenhol szervezeteket látunk. De tulajdonképpen mit is értünk szervezeten? A 

szervezeteket, mint „komplex szociális rendszert” (Gyulay, [1994] 16.o) nehéz 

megragadni. Egy- egy szervezetről nagyon kaotikus képet tudunk kialakítani a bennük 

zajló, sokszor egymásnak ellentmondó események miatt. 

Meghatározást az is nehezíti, hogy a szervezetek igen sokfélék: a családtól az informális 

munkacsoportokon át az olyan formális rendszerekig, mint amilyen egy multinacionális 

vállalat. 

Chester [1938] elmélete alapján a szervezet „két vagy több ember szándékosan 

összehangolt tevékenységének rendszere”. (Klein, [2009] 370.o) 

Nagy József [1974] szerint: „ A szervezet úgy definiálható, mint egy-legalábbis részben-

önszabályozó rendszer, amelynek legfőbb sajátossága, hogy elemei között ott találjuk az 

embert, aki eszközeivel együtt alkotja azt a szervezett egységet, amelyből a szervezett 

rend kialakítható. Egy huzalokból, telefonkészülékekből és kapcsolóközpontokból álló 

rendszer nem tekinthető szervezetnek, de azzá válik, ha megjelennek benne azok az 

emberek, akik ezt a kommunikációs rendszert működtetik” (Klein, [2009] 370. o). 

Hétköznapi értelemben, a legegyszerűbben úgy határozhatjuk meg a szervezet fogalmát, 

mint emberek és eszközök rendszerét. Az emberek között kialakult valamelyest 

személytelen kapcsolatokra támaszkodó nagyobb csoportként értelmezhetjük a 
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szervezetet, amelyet konkrét cél elérése érdekében alakítanak ki. A szervezet 

struktúrával rendelkezik, melyen keresztül, keretek közé szorítja tagjainak működését, 

valamint az elvégezendő feladatokat pontosan felosztják egymás között, melynek 

mentén a szervezeten belül kialakul egy hierarchikus viszony. (Andorka, [1997]) 

Egy másik elmélet alapján a szervezeteket megközelíthetjük zárt és nyílt rendszerként 

is. 

Zárt rendszerek azok, melyek mindennapi tevékenységük során nincsenek 

kölcsönhatásban a környezettükkel, míg a nyílt rendszerek nemcsak energia, hanem 

anyag mentén is érintkeznek a külső világgal. 

Az élő szervezeteket olyan nyílt rendszernek tekintjük, amely annak ellenére, hogy a 

felvett anyag és energia állandóan változik, maga a szervezet változatlan marad. 

A szervezetek, mint sajátos nyílt rendszerek a következő három jellemző mentén 

foghatók meg: (Hegedűs, [1976]) 

1. Céltudatosság: minimum két olyan elemet kell tartalmazniuk, melyek közös céllal 

rendelkeznek. Ebben az esetben célnak tekintjük azt az eredményt, amelyet el kívánnak 

érni. S a céltudatosságként meg a cél elérése érdekében tett tudatos cselekvést kell 

érteni. Az elérendő célokat időbeli elérése szempontjából három nagyobb csoportba 

oszthatjuk. A közvetlen célok elérése egy adott időszakot határoz meg, míg a távlati 

célokat csak hosszabb intervallumon belül lehet megvalósítani. Ezzel ellentétben az 

ideálokat meghatározható véges időtartam keretein belül csak megközelíteni lehet. 

2. Elemeik között funkcionális munkamegosztás van: a szervezet egyes alrendszerei 

más-más funkciót látnak el, valamint feltételezhető, hogy a funkcionálisan elkülönült 

alrendszerek között kommunikáció van. Ez elengedhetetlen az eredményes 

együttműködés megvalósításáért. 

3. Legalább egy részhalmaz funkciója a vezetés: Ennek a funkciónak a lényege a többi 

részhalmaz, s ezen keresztül az egész rendszer tevékenységének összefogása, 

meghatározása. 
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Hogyan is működnek a szervezetek? 

A szervezet mindennapi életét alapvetően öt tényező határozza meg, s befolyásolja. Ez 

az öt tényező a következő: (Johnson és munkatársai, [1971]) 

1. Tartalom: A vállalat tartalmi összetevői sorolandók ide, a dolgozó emberek, a gépek, 

berendezések, épületek, továbbá ide tartoznak a termelési technikai színvonalak, melyek 

a többi elemre is hatással vannak. 

2. Struktúra: Ez egy kapcsolati rendszer, amely a szervezet különböző funkcióit és 

tevékenységét öleli fel. A struktúra azt az alapvető vázat jelenti, amelyhez az egyes 

részek, egységek kapcsolódnak, s amelynek mentén végzik feladatukat. A struktúra 

segítségével körvonalazódik a feladat végrehajtásához szükséges fizikai és szellemi 

munka arányának megoszlása. 

3. A kommunikációs rendszer: Ez a rendszer biztosítja a szervezet számára azt, hogy a 

szükséges információ a megfelelő időben és helyen elérhető legyen. 

4. Ellenőrzés: A szervezet fennmaradásának elengedhetetlen feltétele, hogy működési 

panelei közé be legyen építve az ellenőrzés funkciója, amely időszakonként 

megvizsgálja, hogy a szervezet egésze illetve annak részei feladatuk végzése közben 

mennyire szolgálják a kitűzött célokat, esetlegesen egy megadott határon belül 

mennyire tértek el ezektől a céloktól. 

5. A döntéshozatal: Bármennyire is kiváló egy szervezet személyzete és felszerelése, 

struktúrája, kommunikációs és ellenőrzési rendszere, munkája mégis eredménytelenné 

válik, ha a nem megfelelően működő döntéshozatali folyamatok következtében 

erőforrásait nem hatékonyan alkalmazza. 

A szervezeteken belül kialakult strukturáltság mentén megkülönböztetünk formális és 

informális szervezeteket. A formalizált szervezet annak a tere, hogy miközben az 

emberek az általuk elfogadott cél megvalósítása érdekében mindennapi 

tevékenységüket, feladataikat végzik, legyen lehetőségük kapcsolatok teremtésére 

egymás között. (Pfiffner és Sherwood [1960]) A formális szervezet keretein belül a 

központi hangsúly a szerepekre, a munka összehangolására helyeződik, éppen ezért ha a 

szervezetben a szereplők kicserélődnek, attól még a szervezet működése zavartalanul 

folytatódhat tovább. Az ilyen típusú szervezeteket az egyének koalíciójaként is 

definiálhatjuk, melyben számos részkoalíció figyelhető meg. 
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A formális szervezet tagjai közötti interakciónak, s a dolgozók egyéni szükségleteinek 

köszönhetően önmagától alakul ki egy informális szervezet. Az informális szervezet 

jellemzői: 

• Flexibilis, laza szervezet 

• A kapcsolatok nincsenek pontosan meghatározva 

• A tagok eltérő módon köteleződtek el a szervezet iránt 

A formális szervezeten belül elhelyezkedő informális szervezetben eltérő normák és 

csoportok alakulnak ki, így ennek is megvannak a funkciói: 

• Az emberek azon igényét elégíti ki, mely a „tartozom” valahova érzést jelképezi, 

vagyis a tagok szociális szükségleteit 

• Gyors érdekes és hasznos információáramlást biztosít 

• Motiváló erőként hat 

• Stabil és biztonságos érzést ébreszt 

• Az informális normák által, befolyásolja a viselkedést 

• Felhasználható szokatlan, váratlan helyzetekben szükséges gyors reagálásra 

(Gray-Starke,[1998]) 

Rendszerszemlélet a szervezetfejlesztésben 

 

A köztudatban élő szervezetről alkotott metaforák kitűnő lehetősége egy komplex 

jelenség egy-egy részének megértéséhez, azonban a jelenség egészét akkor vagyunk 

képesek meglátni, ha a különálló képeket válogatva egyidejűleg jelenítjük meg. Abban 

az esetben, ha struktúrát keresünk, azt is fogunk találni, ha kultúrát, akkor azt. Albert 

Einstein mondta egyszer, az, hogy mit érzékel a tudós a környezetéből, attól függ, hogy 

milyen elméletnek a szemüvegén keresztül vizsgálódik (Klein, [2009]). 

Mind a vezetők, mind a szervezetben dolgozók, valamint a szervezettel kapcsolatba 

kerülő tanácsadók is rendelkeznek egy elképzeléssel a szervezetekről. A 

szervezetfejlesztőnek, tanácsadónak rendszer szemlélettel kell vizsgálódnia. Az adekvát 
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nézőpont elmaradásának következtében szinte elháríthatatlan a szervezeti világ 

történéseinek leegyszerűsítése, vagy egyes esetekben a félreértése (Gazdag,[2003]). 

S mivel a szervezetfejlesztő feltevései, attribúciói keretek közé szorítják tevékenységét, 

elengedhetetlen a szervezet értelmezése. 

A rendszer szó jelentősége abban mutatkozik meg, hogy a szervezetek összetett és 

dinamikus társadalmi testületek, amelyek mind belső, mind külső értelemben kölcsönös 

egymásrautaltságokkal jellemezhetőek. 

Tehát a rendszerelmélet azon az elméleten alapszik, hogy a szervezet az egymással 

kölcsönhatásban és függésben való részek egységes és irányított rendszere (Jonathan és 

társai, [2000]). 

Éppen ezért fontos, hogy rendszerként kell tekintenünk önmagunkra, az ügyfelünk 

személyére, a vezetői csoportra, az egyes osztályokra, a szervezet egészére, vagy akár 

két, egymással bizalmas viszonyban lévő kulcsszemélyre is.  

A szervezetfejlesztés, mint folyamat, nem irányulhat kizárólag a szervezetet alkotó 

egyedekre, a résztvevők fejlesztésére, hiszen a közöttük létrejött kapcsolat, az egymásra 

gyakorolt hatások számbavétele éppen annyira fontos. Ha megvizsgálunk egy 

szervezetet, akkor észre kell vennünk, hogy a munkatársak közötti viszony, a vezetők és 

a beosztottak közötti kötelékek, valamint az emberek és a folyamatok közötti 

kapcsolatok, s az összefüggések a folyamatok között együttesen teremtik meg az 

összhangot. 

Mikor és miért van szükség a szervezet fejlesztésére? 

A körülöttünk lévő világ nem lesz egyszerűbb attól, hogy egyszerűnek gondoljuk. A 

benne lévő természetes komplexitás felismerése, és az ezzel együttműködő, együtt élő 

formák, folyamatok megtalálása segítséget nyújthat számunkra céljaink elérésére. 

Napjainkban a szervezetek külső környezetük kihívásainak következtében olyan 

helyzetekkel kell szembenézniük, melyre szervezeti tulajdonságaikat, sajátosságaikat 

figyelembe véve másképpen kell reagálniuk, mint eddig, viszonylag stabil, kiszámítható 

környezetben. 

Számtalan olyan helyzet alakulhat ki, amelynek kezelése túlmutat a mindenkori 

menedzsment kvalitásán, s eredményesen csak külső szakértők bevonásával állítható 
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helyre. A piacon erősödő verseny hatására, valamint a piacok nemzetközivé válásának 

köszönhetően a szervezetek folyamatosan megpróbáltatásokon mennek keresztül 

(Gyulay, [1994]) 

Mit értünk szervezetfejlesztés alatt? 

 

A szakma felkapottságának eredményeként sokan mondják, hogy szervezetfejlesztőként 

dolgoznak. Olyanok is, akik inkább oktatással, vagy egyszerűen „csak” tréninggel 

foglalkoznak, de megmagyarázhatatlan oknál fogva azt mondják, hogy 

szervezetfejlesztők. S vannak olyanok, akik valóban klienseik hatékonyságának, 

életképességének, működésének fejlesztését helyezik a középpontba. 

A második tevékenység komplex felfogásának köszönhetően sokkal közelebb áll a 

szervezetfejlesztés komponenséhez, mégis szívesebben nevezik magukat „csak” 

trénereknek. 

Akkor kik is tehát a szervezetfejlesztők? (Kalmár, [2003]) Beckhard [1974] jól tagolt 

meghatározása alapján, az általános elterjedt meghatározás a következő: „A 

szervezetfejlesztés az egész szervezetet átfogó, felülről irányított, tervezett beavatkozás a 

szervezeti folyamatokba-fokozott hatékonyság és a szervezet egészséges működése 

érdekében.” (Kalmár, 

[2003],172. oldal) 

Értelmezzük a fenti definíció elemeit külön-külön: 

1. „Tervszerű” törekvés: A szervezetfejlesztési folyamathoz tartozik a szervezet 

állapotát felmérő rendszerezett diagnózis, a fejlesztési stratégiának terve, valamint a 

megvalósításhoz igényelt erőforrások mozgósításának tervezete. 

2. Az egész „rendszert” felöleli: A program célja mindig a rendszer egészét érintő 

változás. 

3. „Felülről szervezett” törekvés: a legmagasabb vezető és a legfelsőbb vezetés tagjai 

általában irányítják és segítik a folyamatot, melyben maguk is aktívan részt vesznek, 

éppen ezért a hatékony szervezetfejlesztés a hatalmi struktúra hallgatólagos 

jóváhagyásánál többet kíván. 
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4. Célja a „szervezet hatékonyságának és életképességének növelése”: a szervezet 

megújítása szükséges változásokat elindító, létrehozó, azokat szembesítő folyamat azon 

célból, hogy a szervezeteknek lehetőségük nyíljon életképessé válni, s, hogy azok is 

maradjanak. Tehát alkalmazkodni tudjanak az új környezethez, s meg tudják oldani a 

felmerülő problémákat, s tapasztalataikon keresztül tanuljanak. (Klein, [2009]) 

Egy fejlesztési folyamatot végig vihetünk technokrata módon, erőből, figyelmen kívül 

hagyva a folyamatban résztvevő embereket, de akkor ebben az esetben nem 

beszélhetünk szervezetfejlesztésről. 

Továbbá jelentős észrevétel, hogy a szervezetfejlesztőnek, „a tanácsadás folyamatnak, 

a konkrét probléma megoldásán túl, a szervezet problémamegoldó képességének 

fejlődéséhez is hozzá kell járulnia”(Gyulay, [1994], 16. oldal). 

 

Mi tartozik a szervezetfejlesztési tevékenységhez? 

 

Ez a szakma is rendkívül széles palettával rendelkezik, a rövidebb-hosszabb tréning 

típusokon át a komplex projektekig. A szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat, 

tevékenységeket három csoportba lehet osztani: 

1. Szakmai szemléleti alapú szervezetfejlesztési tevékenység, melyen belül a 

tevékenység tárgyai lehetnek egy szervezetben: 

• A racionális javítása vagy az irracionális történések megértése 

• A motivációk növelése, motivációfejlesztés 

• Viselkedéstanulás 

• Szerepek szocializációja, szerepkonfliktusok kezelése, szereptisztázás 

• Kommunikáció javítása 

• Csoport, csapat együttműködésének fejlesztése 

• Vezetők támogatása 
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• Személyiségfejlesztés, a kudarc és konfliktus kezelése, a perspektívátlanság 

elkerülése 

• Meghatározott működési folyamtok javítása 

2. A szervezetfejlesztési folyamat középpontjában különböző szervezeti tényező is 

állhat. Így irányulhat egyénre, csoportra, az egész szervezetre, illetve viselkedésre, vagy 

a szervezetben végzett tevékenységre. 

3. Míg a komplex projekt esetében az egyén, a csoport és a szervezet egymásra való 

hatásait érvényesítő kapcsolat-és működésfejlesztést tekintjük. (Gazdag, [2003]) 

A szervezetfejlesztés folyamata 

 

A szervezetek fejlesztése komplex és strukturált folyamatnak tekinthető, melynek 

megtervezése és megvalósítása során figyelembe kell venni a szervezet helyzetét, annak 

belső sajátosságait és környezetét. 

A legtöbb szervezetfejlesztés folyamán hasonló módszereket alkalmaznak, vagyis a 

civil szervezetfejlesztés eszköztára általánosnak tekinthető. Viszont az eszköztárból a 

hasznosított módszerek kiválasztása, s arányának kiépítése, valamint az alkalmazás 

sorrendjének felállítása már a szervezetekre szabottan történik. 

Egy-egy fejlesztési projektet néhány főből felépülő úgynevezett fejlesztői csoport 

vezérli, amely kifejezetten erre a célra valósult meg külső szervezetfejlesztőkből, 

valamint a fejlesztett szervezet képviselőiből. 

A non-profit szervezetek fejlesztésének általánosan az áll a középpontjában, hogy a 

fejlesztett szervezet minőségi és/vagy mennyiségi szempontból jobban tudja ellátni a 

társadalmi küldetésében, vagy missziójában megfogalmazottakat. Ezért a folyamat 

megtervezése mentén konkrét minőségi és/vagy mennyiségi (kvalitatív és/vagy 

kvantitatív) célokat kell megfogalmazni. 

Mik lehetnek ezek a célok? 

Minőségi szempontból konkrét fejlesztési célokat lehet kitűzni, például a 

kliensközpontúság, a munkatársak közötti kohézió és koherencia, a kliensbevonás és a 
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hatékonyság terén. Mennyiségi vonulatban olyan célokat határozhatunk meg, mint 

például több kliens szolgálata, több forrás bevonása, vagy az eredményesség növelése. 

A non-profit szervezetfejlesztés négy, szigorúan egymásra épülő fejlesztési lépcsőben 

történik: 

I. Diagnózis készítése (szervezeti átvilágítás) 

II. Fejlesztési terv kidolgozása 

III. Fejlesztési terv végrehajtása (beavatkozás) 

IV. Nyomon követés (eredmények mérése, értékelése, utólagos beavatkozások) 

A fejlesztési lépcsők kivitelezése mentén apróbb lépéseket tudunk meghatározni. A 

lépésekhez kapcsolódnak a konkrét tevékenységek, amelyeket a fejlesztő csoport, 

valamint annak tagjai hajtanak végre. 

A továbbiakban az elméleti áttekintésem a visszajelzés szakaszáig terjed, ugyanis az 

akciótervezés és az intervenciók olyan szakértelmet igényelnek, melyeket a 

szervezetfejlesztők is csak évek tapasztalatai után tudnak kialakítani. 

Ezen lépések szervezetektől függően, a megállapított helyzetkép által meghatározott 

mederben zajlik. Minden szervezet esetében más és más eszközöket kell alkalmazni. 

1. Kapcsolatfelvétel, belépés a szervezetbe 

E lépés célja egy előzetes kép kialakítása a szervezeti problémákról, illetve fejlesztési 

lehetőségekről. Fontos, a szervezetfejlesztő feladatai közé tartozik a kölcsönös 

érdeklődés felkeltése, valamint egy együttműködő, nyílt, bizalmon és tiszteleten alapuló 

légkör kialakítása az ügyféllel. 
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2. ábra Szervezetfejlesztés folyamata 

 

A kialakítást követően meg kell határozni az együttműködés alapelveit, milyen értékek, 

szerepek, és elvárások mentén haladjon a fejlesztési folyamat. A kapcsolatfelvétel, s a 

szerződéskötés a további fázisokban is jelentős szerepet foglal el. Ebben a szakaszban 

lényeges, hogy a fejlesztők tisztázzák a „ki a kliens” kérdéskört, valójában kik tartoznak 

ebbe a körbe. Ennek mindvégig a tanácsadói fókuszban kell állnia. Majd egy előzetes 

diagnózis elvégzése a következő lépés, mely kiindulópontként szolgál a folyamat 

megtervezéséhez. Figyelembe kell venni, hogy ez a felszínen jelentkező probléma csak 

tünet, s mögötte mélyebb problémák, okok húzódnak meg. 

 

2. Szerződéskötés 

A szerződéskötés minőségét tekintve lehet formális vagy informális, de mindkettőnek 

az a célja, hogy jó döntés szülessen az ügyfél és a fejlesztő között arról, hogy a 

fejlesztési folyamat miként fog végbemenni. Ez keretet biztosít, nem tartalmazza a 

későbbi feladatok részletes ismertetését. A fő dilemmát mindig az okozza, hogy vajon 

mire szerződünk, magára a folyamatra, az eredményre? Minden szervezet más és más, 

éppen ezért ennek a szerződésnek nem létezik egy sablon formátuma. 
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3. Adatgyűjtés 

A tevékenység középpontjában az érvényes, megbízható és hasznos információk 

gyűjtése áll. Ki kell hangsúlyozni, hogy már az adatgyűjtés is beavatkozásnak minősül a 

szervezet rendszerébe, így már itt is elő kell készíteni a változással kapcsolatos 

várakozások felébresztését, valamint az elkötelezettség megteremtését. 

 

4. Szervezeti diagnózis 

A szervezetfejlesztők szókincsébe az orvoslás tudományából került át a diagnózis 

kifejezés, ugyanis ez azt a fázisát jelenti az orvoslásnak, amikor felismerik, és 

megállapítják a betegséget. Ez a szervezetfejlesztésben sincs másként, vagyis a 

folyamat a szervezet „betegségeinek” felismerését és meghatározását jelenti. Egy 

egyszerű diagnózis felállításához elegendő egy irodai beszélgetést meghallgatni: 

• „A probléma abban rejlik, hogy nem aszerint cselekszünk, amit megbeszélünk” 

• „Az a baj, hogy az emberek nem látogatják a rendezvényeinket” 

• „A legfőbb konfliktus forrása az, hogy az emberek nincsenek tisztában 

feladatukkal” 

Ezeket a mondatokat, azonban a szervezetfejlesztésben tüneteknek tekintjük, amelyek a 

szervezetben zajló folyamatok zavarát jelzik. Ha tovább hallgatnánk a beszélgetést jó 

esetben hasonló mondatokat, figyelnénk meg: 

• „Véleményem szerint ez azért van, mert nem tervezzük meg a dolgokat” 

• „Szerintem az az oka, hogy nem végeztük el megfelelően az igényfelmérést” 

• „Szerintem a megoldás kulcsa lehet egy rendszeres jó kommunikációs rendszer 

kialakítása” 

Ezek a mondatok már az okokat fejtegetik, s próbálják meghatározni a felszínen 

jelentkező problémák valódi okait. Így a tünetek mindig arról szólnak, amik éppen a 

történések, cselekvések szintjén zajlanak a szervezet folyamataiban, s amit a szervezet 

tagjai problémaként észlelnek. Fontos jellemzője, hogy ismétlődő, időről időre újra 
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jelentkező szituáció a szervezet életében. Az okok azonban a szervezetet meghatározó 

rendszerek és azok állapotára, valamint azok egymásközti viszonyára vonatkoznak. 

Az ilyen beszélgetések betölthetik a szervezeti diagnózis szerepét, azonban a 

szervezetfejlesztési folyamatban ennél mélyebb vizsgálatra van lehetőség. 

A szervezeti diagnózis elsődleges feladata az „ügyfél-rendszer” működésének 

megértésére és értékelésére való törekvés. Majd a megértést a problémák, valamint a 

továbbfejlesztési területek azonosítása követi. Az azonosítás fontos momentuma a 

fókuszpontok megtalálása. 

Azaz a lényegi, jellemzően a felszín alatt meghúzódó, probléma felismerése, amire a 

továbbiakban a fejlesztői beavatkozás középpontjába helyeződik. A diagnózis felállítása 

folyamán szem előtt kell tartani a rendszerszemléletet, valamint a fókuszkereső és találó 

közelítést. Az első lépés a diagnózis megállapítása irányába a rendszerezett és 

rendszerszemléletű információ a szervezet jelenbeli működéséről. Az információk 

begyűjtésére széles paletta áll a rendelkezésünkre, interjúk, megfigyelések, kérdőívek és 

szervezeti dokumentumok. Majd az összegyűjtött információk elemzése során a 

problémák és/vagy fejlesztendő területek beazonosítása következik. 

Az adatelemzés alatt nagyon fontos a felszíni és a mélyebb vonulatok szétválasztása. 

Majd az így nyert eredményeket elő kell készíteni a visszajelzésre, s fel kell mérnie a 

szervezetfejlesztőknek a várható támogatás, vagy egyes esetekben akár az ellenállás 

mértékét is. 

 

Modellek a szervezetfejlesztésben 

 

A diagnosztikai modellek egyfajta lencseként jelennek meg, amely „belevilágít”, 

összerendezi és mélyíti a szervezet megértését. Ez a lencse nem a szervezet és a 

tanácsadó között helyezkedik el, egyszerűen segíti a fejlesztőt a „jó látásban”, ugyanis 

azt láttatja meg „ami fontos” szerepet tölt be a szervezet működésében. (Gelei András 

[2008, 2009] előadás sorozata, Budapesti Corvinus Egyetem) 

A szervezetfejlesztéssel foglalkozó cégek különböző diagnosztikai modelleket 

dolgoztak ki. Ide sorolhatóak: 
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• az erőtér - elemzés (Kurt Lewin), 

• a szervezeti szerepanalízis, 

• a munkavégzési rendszer modellje, 

• jéghegy modell, 

• 7 S modell (Mc Kinsey). 

Ezek a modellek a szervezetfejlesztőt segítik a szervezet pontos és mély megértése 

érdekében. 

A modellek közül a Mc Kinsey 7 S modelljét emelem ki, s elemezem részletesen. 

Mc Kinsey 7 S modellje egy univerzális szervezet diagnosztikai eszköz, melynek az 

elnevezés az angol kifejezések kezdőbetűiből származik. A modell megalkotásával 

olyan rendszert ad a szervezetfejlesztő kezébe, mely jó lehetőséget biztosít egy 

szervezet működésének vizsgálatára. A szervezet önmaga számára is képet tud festeni 

folyamatairól, melynek segítségével meg tudja fogalmazni jövőképét, majd a jelen és az 

elképzelt jövő összehasonlítása segítségével meg tudja határozni, hogy mely területen 

szeretne fejlesztéseket alkalmazni. A módszer elsődleges célja a belső szervezeti kép 

feltárása, s a jövőkép ábrázolása, vagyis a módszer a szervezet belső vizsgálata esetén 

alkalmazható. 

A módszer akkor minősíthető hatékonynak, ha a szervezet működéséről strukturált 

módon teljes körű képet szeretnénk kapni. Majd a kép által megtervezhetővé válik a 

jelenből a jövőbe vezető út a célok, feladatok, mérföldkövek kijelölésével. Ahhoz, hogy 

világossá váljon az egyes S-ek tartalma, feltétlen szükséges a fogalmak tisztázása.  
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Mc. Kinsey 7 s modell http://www.transess.com/images/7S-McKinsey-model.jpg 

Stratégia (Strategy): Ebbe a szervezet jövőképe, küldetése, céljai és céljai 

megvalósításához létfontosságú stratégiai akciók tartoznak. 

Szervezeti struktúra (Structure): Itt a szervezetek formális felépítésének elemei 

sorolandók: 

Rendszerek (Systems): Ebben a szakaszban a folyamatok rendszere és annak leírása 

történik. Folyamat a szervezetekben megfogalmazott célkitűzések a hozzájuk vezető 

tevékenységekkel érhetők el. Azok a feladatok, amik egymás támogatását igénylik, 

folyamattá alakíthatóak, melyek magukba foglalják a változások elérését biztosító 

állapotváltozásokat. 

Stílus (Style): A vezetés folyamata során a vezető a szervezet embereinek magatartását 

valamilyen cél megvalósítása végett befolyásolja. A munkatársak irányítása a 

menedzsment egyik funkciójának tekinthető, amely a szervezet tagjaira összpontosít, 

motivációjuk és teljesítőképességük fenntartása és növelése érdekében. A hatékony 

vezetési stílus lehetőséget ad az egyén, a csoport valamint a szervezet céljainak 

összehangolására, s ennek segítségével a célok mindenki által való elsajátítására. 

Érdemes megfigyelni, hogy a menedzseri munka milyen módon hat a rendszerre, annak 

beosztottjaira. A vezetési stílusra számos tényező gyakorol hatást: a vezető 

személyisége, a szervezet tagjainak elvárásai, céljai, szükségletei, a környezeti és 

szituációs tényezők. 

Személyzet (Staff): A szervezetben munkálkodó emberek, és a velük való foglalkozás 

vizsgálatának köre tartozik ide. Ez nem más, mint az emberi erőforrás menedzsment 
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azon funkciója, amelynek lényege, hogy kidolgozza a munkatársak erőforrásainak 

leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és egyéni célok elérése érdekében. 

Készségek (Skills): Azok a képességek, tudás, adottságok, amelyeket a szervezet 

hasznosítani tud. 

Közös értékek (Shared Values): A küldetés mentén olyan közös értékek fogalmazhatóak 

meg, melyet a szervezet tagjai egyaránt elfogadnak, vagyis át kell hatnia a szervezeti 

kultúrát. A szervezet hatékonyságának elemzése során fontos a vallott és követett 

értékek összemérése, melyből ismételten információkat nyerhetünk a szervezetre 

vonatkozóan. 

A végleges diagnózis felállítása előtt nagyon fontos, hogy rendelkezzünk egy tágabb 

átfogó képpel a szervezetről, hiszen csak azután tudjuk kiválasztani a fókusz területeket. 

A megállapításaink során vegyük figyelembe a különböző rendszerszinteket és a köztük 

létrejött kapcsolati rendszert. (egyén-csoport-szervezet) A szervezetfejlesztőnek a 

diagnózis elkészítését megelőzően értelmeznie kell a szervezetnek a külső környezethez 

való viszonyát is, valamint a szervezeten belül kialakult alrendszerek közötti 

illeszkedést is.  

Visszajelzés 

A visszajelzés során a szervezetfejlesztés folyamatához tartozik a diagnózis alkalmával 

megismert helyzetkép ismertetése a vizsgálat központjában lévő szervezettel. A konkrét 

cselekvés a felismert diagnózis felhasználásával való „tükör” tartást jelenti a szervezet 

számára. A visszajelző anyag elkészítésekor szem előtt kell tartani azt a 

szervezetfejlesztői szemléletmódot, miszerint a tanácsadó „nem halat ad, hanem 

halászni tanít”, vagyis a saját folyamataikra kell felhívni a figyelmet, illetve azt 

bemutatni, nem, pedig az ideális állapotot kell lefesteni. (Gelei, [2008, 2009] előadás 

sorozata, Budapesti Corvinus Egyetem) 
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