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BEVEZETÉS

Doktori értekezésem témájául a felhatalmazásnak a hazai üzleti kultúrában való
alkalmazását választottam. Témaválasztásom a szakmaiság mellett személyes indíttatású.
Pályafutásom során számos alkalommal vezettem projekteket és teameket. Közel két évet
töltöttem egy ezerfős üzleti egység humán vezetőjeként, majd egy évet egy állami
nagyvállalat szervezetfejlesztési és képzési vezetőjeként. Vezetői szerepeimben mindig
előtérbe helyeztem az emberközpontúságot, amely leginkább abban mutatkozott meg, hogy
minden eszközzel törekedtem munkatársaim képességeinek kibontakoztatására, szakmai
fejlődésük támogatására, valamint arra, hogy olyan feladatokkal lássam el őket, amelyek
kihívást és örömet jelentenek számukra. Ma vezetési és humán tanácsadóként az
ügyfeleimmel végzett közös munkában továbbra is hangsúlyozom a támogató, fejlesztő és
felhatalmazó vezetési megközelítés szerepét és jelentőségét.
Vezetői tevékenységem során a sikerek mellett számos olyan szervezeti tényezővel
találtam szembe magam, amelyek megakadályozták, hogy az adott kultúrában az általam
preferált vezetési stílus eredményessé, a felhatalmazás pedig működőképessé váljon. Sikereim
és kudarcaim egyaránt arra ösztönöztek, hogy mind a szakirodalomban, mind a mindennapi
munka során kutassam azok okát. MBA tanulmányaim még közelebb vittek a vezetés és a
felhatalmazás témájának szakmaiságához. Végül arra az elhatározásra jutottam, doktori
tanulmányokat kezdek annak érdekében, hogy elmélyítsem a vezetésről és a felhatalmazásról
megszerzett ismereteimet, valamint, hogy saját kutatási eredményekkel járuljak hozzá a hazai
szervezetekben a felhatalmazás alkalmazásának fejlesztéséhez.
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KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Kutatásom célja, hogy megvizsgáljam, vajon a hazai üzleti kultúrában mely
kultúraelemek támogatják, és melyek akadályozzák a felhatalmazás alkalmazhatóságát.
További célkitűzésem, hogy a kutatási eredményekből olyan következtetéseket vonjak, le,
amelyek a vezetők számára hasznos tudást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy miként
alkalmazzák szervezetükben eredményesen a döntésátruházást.
A primer kutatások előzményeként áttekintettem a felhatalmazás hazai és nemzetközi
szakirodalmát. Felkutattam és értekezésem 4. és 5. fejezetében bemutatom azokat a releváns
elméleteket, amelyek a vezetéstudományban ma meghatározzák a felhatalmazásról való
gondolkodást. A szekunder kutatások eredményeképpen arra a döntésre jutottam, hogy primer
vizsgálataimat nem egyetlen konkrét szakirodalmi teóriára alapozom, hanem a megismert
megközelítések szintetizálásával építek fel egy olyan modellt, amely tartalmazza a
felhatalmazásnak minden, a szakirodalomban definiált és hangsúlyos tényezőjét.
Szekunder kutatásaim során számos alkalommal szembe találtam magam egy új elemmel,
amely az elméletekben explicit módon nem jelent meg, de a kutatók gyakran említik a másik
négy tényező vonatkozásában. Ez az elem a hálózatosodás. Ily módon felhatalmazás
modellemet a következő öt tényezőből építem fel: kölcsönös bizalom, szabad
információáramlás, felelősségvállalás, értékharmonizáció és hálózatosodás. A felhatalmazás
modelljének kialakulását, valamint a modell tényezőit az értekezés 6. fejezetében ismertetem.
Dolgozatomban külön részt szenteltem a hazai üzleti kultúra kutatások eredményeinek a
bemutatására azzal a céllal, hogy előzetes hipotézist fogalmazhassak meg a primer kutatás
várható kimenetelére vonatkozóan. Ezen üzleti kultúra vizsgálatokat foglalom össze
értekezésem 7. fejezetében.
A felhatalmazás alkalmazhatóságának a kutatását az öttényezős felhatalmazás modellre
építtetem. Vizsgálataim eszközéül az online kérdőíves felmérést választottam. A kérdéseket a
felhatalmazás modell alapján állítottam össze.
A kutatásba két nagyvállalat került bevonásra. Az elemzések során összesen 324
kérdőívet értékeltem ki. Az adatokat statisztikai eszközökkel dolgoztam fel.
Kutatásom téziseit a felhatalmazás modell tényezőire, a kutatási módszertanra és a
tanulmányozott vállalatokra vonatkozóan állítottam fel és igazoltam. Primer kutatásom
módszertanát, eredményeit és téziseinek bizonyítását az értekezés 9-től 15-ig terjedő fejezetei
tartalmazzák.
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A kutatás tézisei, és a hozzájuk kapcsolódó publikációk a következők.
T1: A szakirodalomban használatos felhatalmazás modelleket ki kell egészíteni a
hálózatosodás független tényezőjével.
Kapcsolódó publikációk: Andó (2011), Ando (2008c)
T2: A hálózatosodás tényezőjét tekintve az erős összeköttetésekkel szemben a gyenge
kapcsolatok szerepe az elsődleges a felhatalmazásban.
Kapcsolódó publikációk: Andó (2011)
T3: A felhatalmazás modelljére épülő kérdőív érvényes és megbízható, azaz megfelelő
eszközül szolgál a felhatalmazás alkalmazhatóságának a kutatására.
Kapcsolódó publikációk: Ando (2009b), Andó (2008c)
T4: A kutatás során vizsgált vállalatok szervezeti kultúrája részben támogatja a
felhatalmazás alkalmazhatóságát.
Kapcsolódó publikációk: Andó (2009a), Ando (2009b), Andó (2008a), Ando (2008b),
Andó (2008c), Ando (2007a), Andó (2007b), Andó (2007c)
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A FELHATALMAZÁS ELMÉLETI ALAPJAINAK SZAKIRODALMI
KUTATÁSA

Jelen főfejezetben elsőként a felhatalmazás kutatásának aktualitását mutatom be, majd
felvázolom a felhatalmazás értelmezésének időbeli fejlődését. Ezt követően feltérképezem a
felhatalmazás kutatásának irányzatait és megközelítéseit, melyek a modellalkotás
folyamatának alapjául szolgálnak. A negyedik alfejezetben a modellalkotás mellett
részletesen ismertetem a felhatalmazás modell öt tényezőjét. Az utolsó alfejezetben arra
térek ki, hogy a felhatalmazás tényezői miként jelennek meg a hazai üzleti kultúrában.

3.1 A FELHATALMAZÁS KUTATÁSÁNAK AKTUALITÁSA
Doktori értekezésem témájának kiválasztásakor a világgazdaság különösen kedvező
időszakot élt át. A világtermék évente 3,5% és 4% közötti mértékben emelkedett. Bár 2006
végén az elemzések már előrejelezték, hogy a világgazdaság fejlődését meghatározó
országok gazdasági növekedésének üteme mérséklődni fog, az elemzők nem
valószínűsítették, hogy ez a lassulás egy globális recesszió kezdetét jelentené. (Simai, 2006)
A 2006-os várakozások ellenére az elmúlt időszakban egy globális válsággal kellett
szembesülnünk. A magyar gazdaság, a világ nyugati országaiban tapasztalható lassú
növekedéssel szemben, a recesszió időszakát éli át. A válság az üzleti élet minden területén
érezteti hatását, ily módon a vezetési és a menedzsment gyakorlatban sem hagyható figyelmen
kívül. A krízis kialakulásának következményei többek között, hogy a döntéshozás számos
probléma esetében a hierarchiák magasabb szintjeire centralizálódott, illetve a
leányvállalatoktól az anyavállalatokhoz helyeződött át. Ezek a változások látszólag negatívan
befolyásolják a felhatalmazás alkalmazhatóságát.
A döntési jogkör átruházása, azaz a felhatalmazás alapvetően nem egy, a szervezetben
általánosan érvényesíthető vezetői módszer. Argyris írja Abraham Lincoln után szabadon:
„Időnként mindenkit felhatalmazhatunk, egyeseket mindig felhatalmazhatunk, de nem
hatalmazhatunk fel mindig mindenkit.” (Argyris, 1999, 46. oldal) Az, hogy a vezetők mikor,
kinek, milyen mértékben és milyen problémák vonatkozásában adják át döntési hatáskörüket,
számos tényező függvénye. Ezen tényezők között szerepelnek a szervezet kultúrája és értékei,
a vezetők és a beosztottak kompetenciái, valamint az aktuális gazdasági környezet befolyása.
Annak ellenére, hogy a szervezeti kultúrák, valamint az egyéni értékprioritások és
kompetenciák különbözőek, a gazdasági környezet pedig dinamikusan változik, a
felhatalmazás egyre szélesebb körben terjed az üzleti élet minden olyan területén, ahol a
vezetők a kiváló teljesítmény elérésére fókuszálnak. Wheatley (2001, 140. oldal) egy olyan
szituáció leírásával támasztja alá a fenti állítást, amely a köztudatban távol áll a döntési jogkör
átruházásának érvényességi körétől. „Ma már a Hadsereg és a Tengerészgyalogság is
rendelkezik olyan technológiákkal, melyek minden egyes katona számára lehetővé teszik azt,
amire korábban csak a parancsnokoknak volt módjuk: a csatatér eseményeiről való
tájékozódást. A Hadsereg vezetői nagyszámú terepgyakorlat végrehajtása után arra a
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következtetésre jutottak, hogy ha a katonák birtokában vannak a szükséges információknak,
és tudják is használni őket – mivel ismerik parancsnokaik szándékát –, akkor nagyobb harci
sikereket érhetnek el. Gyorsan és okosan reagálnak, és a felelősséget is vállalják döntéseikért.
Bár néhány idősebb parancsnok nehezen mondott le ellenőrzési hatásköréről, a tapasztalatok
egyértelműen bizonyították, hogy a hálózatszerű szervezetek, melyekben a résztvevőket a
technika és a közös célok kötik össze, hatékonyabbá teszik a hadviselést.”
A felhatalmazás szerepe krízis és háború idején felértékelődik. Ahogy a Drucker (2001)
által idézett, amerikai gyalogsági kapitány nyilatkozza, amikor a katona szembetalálkozik a
vietnami dzsungelben az ellenséggel, csak ő maga dönthet arról, hogy mit és hogyan tegyen.
A helyzetet magának kell értékelni és minősítenie, annál is inkább, mivel a kapitány túl
messze van ahhoz, hogy a segítségére legyen. Ebben a szituációban nem kérdéses a
felhatalmazás alkalmazása. A kapitány felelőssége a háborúban egy új típusú felelősség,
amely nem a döntésekre, hanem arra irányul, hogy teljes bizonyossággal felkészítse katonáit a
harc közbeni gyors és felelősségteljes döntéshozásra.
A gazdasági verseny – különösen válság idején – és a háború között párhuzam vonható
abban a vonatkozásban, hogy ha a szervezet készen áll a felhatalmazásra, akkor ez a
kompetencia a háborúhoz hasonlóan a gazdasági versenyben is előnyhöz juttatja tulajdonosát.
A felhatalmazottak döntésképessége, a vezetők és a beosztottak közötti bizalom, a gyors
problémamegoldást és döntést elősegítő, működő hálózatok ugyanúgy versenyelőnyt
jelentenek a krízis túlélésében, mint a harctéren, illetve a szervezetek recessziót követő
növekedésben. Ha azonban a szervezet még nem áll készen a felhatalmazás alkalmazására,
akkor a válság időszaka nem a legmegfelelőbb periódus a felkészülésre. Amikor a katona
szemközt találja magát az ellenséggel, már nem gondolkodhat a felhatalmazás
alkalmazhatóságán. Ott és akkor minden formális hatalom-átruházás nélkül cselekednie kell.
A gazdasági krízis időszakában előtérbe kerülnek azok a vezetési eszközök és metodikák,
amelyek elősegítik egy ország versenyképességének a megerősödését. Ezért a felhatalmazás
alkalmazhatóságának a vizsgálata során olyan forrásokat kerestem, amelyek rámutatnak az
empowerment-nek és a versenyképességnek a kapcsolatára, jelezve, hogy a vezetők készsége
a döntések átruházására előmozdíthatja a válságból való kilábalást. Mindemellett
áttanulmányoztam azokat a képzési és foglalkoztatási tendenciákat is, amelyek
összefüggésben állnak mind a versenyképesség növekedésével, mind pedig a felhatalmazás
alkalmazhatóságával.
Annak alátámasztására, hogy a felhatalmazás kutatása a válság idején is aktuális,
valamint, hogy a felhatalmazásnak az üzleti eredményességhez való hozzájárulása nem
hagyható figyelmen kívül, a következő érveket sorakoztatom fel.
1. A nemzetgazdaság versenyképességének meghatározó tényezője a vezetők
hajlandósága a döntési hatáskör átruházására.
A döntési hatáskör átruházása kritikus eleme a felhatalmazásnak. A felhatalmazás nem
jöhet létre anélkül, hogy a felhatalmazó a döntés felelősségét átadja felhatalmazottjának.
Következésképpen, abban az üzleti kultúrában, ahol a vezetők alacsonyszintű hajlandóságot
mutatnak a hatáskör átruházására, a felhatalmazás nem, vagy csak részlegesen alkalmazható.
A döntési hatáskör átruházására való hajlandóság szintje befolyásolja a vállalatok
versenyképességét. A fenti megállapítást igazolja, hogy a hatáskör átadásának hajlandósága
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explicit módon jelenik meg a World Economic Forum (WEF) Globális Versenyképességi
Indexében (GCI – Global Competitiveness Index).
A WEF által alkalmazott Globális Versenyképességi Index (GCI) 12 tényezőcsoport
mentén vizsgálja a nemzetgazdaságok versenyképességét. A 12 főcsoport egyike, az
Innováció és kifinomultság (Innovation and sophistication), amelynek Üzleti kifinomultság
(Business sophistication) alcsoportja foglalja magában a Hatáskör átruházásának a
hajlandóságát (Willingness to delegate authority). A hatáskör átadásának hajlandóságát a
felmérés 7-fokozatú Likert skálán méri. A skálán egyes fokozatot ér el az az üzleti kultúra,
amelyben jellemzően minden fontos döntést a felsővezetők hoznak meg. A hetes értéket
képviselő üzleti kultúrában a döntési hatásköröket jellemzően az üzleti egységek vezetői,
valamint az alsóbb szintű menedzserek birtokolják. Amint azt az 1. táblázat mutatja, a hazai
üzleti kultúra a WEF 7-fokozatú skáláján mérve 2009-ben 3-as értéket ért el, ami a 133
vizsgált ország között a 115. helyre rangsorolja a magyar nemzetgazdaságot. Ugyanez az
érték 2010-ben 3.04 volt, amellyel Magyarország sorrendben a 108. pozíciót foglalja el.
1. táblázat: A hatáskör-átruházás hajlandóságának megjelenése a WEF GCI-ben
Forrás: http://gcr.weforum.org/gcr09/ [2010. 10. 29.]
http://gcr.weforum.org/gcr2010/ [2010. 10. 29.]
Globális Versenyképességi Index (GCI) 2009-2010
Innováció és kifinomultság tényezők
Üzleti kifinomultság
B. A vállalati működés és a stratégia kifinomultsága
11.09 A hatáskör átruházásának a hajlandósága
Globális Versenyképességi Index (GCI) 2010-2011
Innováció és kifinomultság tényezők
Üzleti kifinomultság
C. A vállalati működés és a stratégia kifinomultsága
11.09 A hatáskör átruházásának a hajlandósága

érték: 3.00

helyezés: 1151

érték: 3.04

helyezés: 1082

2. A nemzetgazdaság versenyképességének további meghatározó tényezője a
menedzsment felkészültségébe vetett bizalom.
A szervezet nem lehet eredményes, és a felhatalmazás nem válik alkalmazhatóvá, amíg az
üzleti kultúra nélkülözi a vezetők és beosztottak egymás iránti kölcsönös bizalmát. A bizalom
kétoldalú. Egyrészt a vezetőknek bízniuk kell beosztottaik képességeiben, másrészt a
beosztottaknak hinniük kell vezetőik felkészültségében.
A vezetők felkészültségébe és rátermettségébe vetett bizalom a Globális
Versenyképességi Index (GCI) Munkaerő piaci hatékonyság (Labor market efficiency)
tényezőcsoportjában jelenik meg explicit megfogalmazásban. A Bizalom a professzionális
menedzsmentben (Reliance on professional management) faktorban az elemzők arra a
1
2

133 ország közül, érték szerint csökkenő sorrendben
139 ország közül, érték szerint csökkenő sorrendben
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kérdésre keresik a választ, hogy a vállalatban a szenior menedzseri pozíciók betöltésekor
vajon a kapcsolatok vagy a teljesítmény és a kompetenciák játszanak-e meghatározó szerepet.
Magyarország a szenior menedzserek kiválasztásának tekintetében a 7-fokozatú Likert skálán3
2009-ben 4.1 értéket ért el, ami arra enged következtetni, hogy menedzsereinket inkább
kompetencia, mintsem kapcsolat-orientációval választjuk, de az eltolódás a felkészültség és
rátermettség irányába nem jelentős. A fenti állítást erősíti az a tény, miszerint a Bizalom a
professzionális menedzsmentben faktort illetően a magyar nemzetgazdaság 2009-ben a 133
vizsgált ország között a 85. helyen szerepel. Magyarország rangsorbeli helyezése 2010-ben a
67. pozícióra lépett elő. A professzionális menedzsmentbe vetett bizalom, mint
versenyképességi mutató minősítését foglalja össze a 2. táblázat.
2. táblázat: A professzionális menedzsmentbe vetett bizalom megjelenése a WEF GCI-ben
Forrás: http://gcr.weforum.org/gcr09/ [2010. 10. 29.],
http://gcr.weforum.org/gcr2010/ [2010. 10. 29.]
Globális Versenyképességi Index (GCI) 2009-2010
Munkaerő piaci hatékonyság
B. A tehetség hatékony kiaknázása
7.07 Bizalom a professzionális menedzsmentben
Globális Versenyképességi Index (GCI) 2010-2011
Munkaerő piaci hatékonyság
B. A tehetség hatékony kiaknázása
7.07 Bizalom a professzionális menedzsmentben

érték: 4.1

helyezés: 85

érték: 4.3

helyezés: 67

3. A menedzserek hitelessége, a szervezeti értékek és a vállalkozói hajlam befolyásolják a
nemzetgazdaságnak a válságból való kilépésre és a versenyképesség növelésére
irányuló potenciálját.
A fenti állításban szereplő három szervezeti kultúratényező – a menedzserek hitelessége, a
szervezeti értékek és a vállalkozói hajlam – az IMD (International Institute for Management
Development) 2009-ben végzett Stress Test on Competitiveness kutatásának tényezői között
kapott helyet.4 A Stress Test analízis azt kísérli meg előre jelezni, hogy az egyes országok
mennyire felkészültek arra, hogy túljussanak a válságon és a közeljövőben előrelépést
tegyenek versenyképességük javításában. A teszt négy, jövőorientált kritérium mentén
tanulmányozta a nemzetgazdaságokat. Ezek a kritériumok a következők: gazdasági
előrejelzések és perspektívák (Economy forecast / perspectivies), kormányzat (Government),
üzlet (Business) és társadalom (Society). A felhatalmazással közvetlen kapcsolatban álló
tényező az Üzlet. A kritériumrendszer Üzlet tényezője a következő, felhatalmazással
összefüggő elemeket tartalmazza:
1. A menedzserek hitelessége (Credibility of managers)
2. Szervezeti értékek (Corporate values)
3. Vállalkozói hajlam (Entrepreneurship)
3

1 = a szenior menedzseri pozíciók betöltését a kapcsolatrendszer határozza meg, 7 = a szenior menedzseri
pozíciók betöltését a teljesítmény és a kompetenciák határozzák meg
4
Forrás: http://www.imd.ch/news/IMD-WCY-2009.cfm, [2010. 05. 12.]
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A menedzserek hitelessége a bizalom kultúraelemén keresztül kapcsolódik a
felhatalmazáshoz. A vezetők és a beosztottak közötti kölcsönös bizalom csak akkor jöhet
létre, ha a menedzserek szavakban és tettekben egyaránt bizonyítékát adják hitelességüknek.
Hitelesség nélkül az alkalmazottak nem bíznak vezetőikben, bizalom nélkül pedig nem
működik a felhatalmazás.
A szervezeti értékek kulcsfontosságú szerepet játszanak a felhatalmazásban. Ahhoz, hogy
a felhatalmazott a problémamegoldásban és döntéseiben a szervezet értékeit és céljait
helyezze előtérbe, meg kell értenie azokat, és képesnek kell lennie a vállalat célkitűzéseivel
való azonosulásra. Ahhoz, hogy a beosztottak magukévá tegyék a szervezet értékeit, a vezetők
szavaiban megjelenő értékeknek összhangban kell állniuk a tetteikkel. A hiteles vezetők
megerősítik a vallott értékeket, ezáltal is elősegítve a kölcsönös bizalom légkörének
kialakulását, valamint a felhatalmazás alkalmazhatóságát.
A vállalkozói hajlam és a felhatalmazás között a felelősségvállalás teremt kapcsolatot.
Azok, akik vállalkozói attitűddel végzik tevékenységüket, nagyobb valószínűséggel válnak
projektjeiknek és feladataiknak a „tulajdonosaivá”. Tulajdonosi szemléletük arra ösztönzi
őket, hogy felelősséget vállaljanak megoldásaikért és döntéseikért. A felhatalmazás alapeleme
a hajlandóság a felelősségvállalásra. Amennyiben a felhatalmazott nem fogadja el a döntési
jogkör mellé párosuló felelősséget, úgy a felhatalmazó nem vállalhatja a döntési hatáskör
átruházását.
A magyar nemzetgazdaság a Stress Test felmérés Üzlet tényezőjét tekintve az 57
résztvevő között az 55. helyen szerepel. Az országnak a rangsorban elfoglalt alacsony
pozíciója arra hívja fel a figyelmet, hogy a hazai vállalatok vezetői által jelenleg birtokolt
kompetenciák és az általuk tanúsított attitűd nem kínálnak kellő potenciált a válságból való
gyors kilábalásra, valamint a nemzetgazdaság versenyképességének rövidtávú megerősítésére.
4. A felhatalmazással szoros kapcsolatban álló innováció a gazdasági növekedés kritikus
tényezője.
A 2008-as „Global Innovation 1000” nemzetközi felmérésben a Booz & Company
munkatársai 230, a világon a kutatás-fejlesztésbe legtöbbet invesztáló vállalat közel 300
szenior menedzserét és kutatás-fejlesztési igazgatóját kérdezték a társaságnak a recesszióra
adott válaszáról. A tanulmány készítői arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgált cégek
2008-ban a pénzügyi veszteségek ellenére sem csökkentették K+F költségkeretüket.
Döntésüket a kutatás-fejlesztési folyamatok több évre kiterjedő életciklusa, valamint az
innovációnak a versenystratégiában elfoglalt központi szerepe mellett azzal indokolták, hogy
a recesszió a veszteségeken túl kivételes lehetőséget teremt az üzleti versenyelőny növelésére.
A menedzserek véleménye szerint azok a vállalatok, amelyek szinten tudják tartani az
innovációt, komoly piaci részesedés birtokába juthatnak a gazdasági fellendülés
elkövetkezendő időszakában. (Jaruzelski, Dehoff, 2009)
Az eredményes innováció speciális feltételeket kíván. A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatban
leggyakrabban felmerülő, vezetéssel összefüggő fogalmak Peters és Waterman (1986)
nyomán a bizalom, az önállóság, az autonóm csapatok, a kudarcok tűrése és a hibákból való
tanulás, mind a felhatalmazás alkalmazhatóságának kritikus tényezői. A recesszió
időszakában a döntési jogkörök innovációs csapatokra történő átruházása felértékelődik,
mivel a kudarcra ítélt fejlesztéseket a lehető leghamarabb le kell állítani, és az ilyen irányú
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döntések leggyorsabban a fejlesztések helyszínén, az innovációs csapatoknál születhetnek
meg.
A felhatalmazás és az innováció kapcsolatát, miszerint a felhatalmazás pozitív hatást fejt
ki az innovációra, továbbá az innovációs hajlandóság erősíti a felhatalmazást, számos kutatás
támasztja alá. Spreitzer és szerzőtársainak (1999) eredményei azt bizonyítják, hogy egyrészt,
az általuk vizsgált négy felhatalmazás tényező – jelentőség (meaning), kompetencia
(competence), önrendelkezés (self-determination) és befolyásolás (impact) – kivétel nélkül
erősítik mind a szervezet, mind az egyén innovációs kompetenciáját. Másrészt, a kutatás
eredményei azt mutatták, hogy azokat a vezetőket, akik felhatalmazottaknak érezték magukat,
beosztottaik innovatívabbnak, meggyőzőbbnek és inspirálóbbnak értékelték azoknál, akik
nem érzékelték a felhatalmazást. Azok a vezetők pedig, akik vezetői kompetenciáiknak
köszönhetően élvezik munkatársaik bizalmát, nagyobb hajlandósággal és biztonsággal
alkalmazzák a felhatalmazást. (Spreitzer, De Janesz, Quinn, 1999)
5. A felhatalmazás pozitív kapcsolatban áll a teljesítménnyel.
A felhatalmazásnak a teljesítményre, valamint általa az üzleti eredményességre gyakorolt
hatása a szakirodalomban számszerű adatok és kutatási tézisek formájában is bizonyítást
nyert. A számszerűség vonatkozásában Blanchard és szerzőtársai (1999) beszámolnak egy
élelmiszeripari vállalatról, ahol a felhatalmazás alkalmazásával az értékesítés éves
növekedése 15 százalékról 26 százalékra emelkedett. Az áruházankénti eladások évente 10
százalékkal nőttek, míg a teljes eladási volumen 8 év alatt több mint 500 százalékkal
növekedett. Egy mérnöki iroda az információ megosztásával és önirányító teamek
létrehozásával 40 százalékkal csökkentette projektjei költségeit a szolgáltatás kimagasló
színvonalon tartása mellett. (Blanchard, Carlos, Randolph, 1999)
Lawler és munkatársainak (1992) kutatási eredményei arról tanúskodnak, hogy azokban a
szervezetekben, ahol az alkalmazottak nagyobb felelősséggel és ellenőrzési hatáskörrel
rendelkeznek saját munkájuk felett a ROS5 jövedelmezőségi mutató értéke magasabb
(ROS=10.3 %), mint azokban a vállalatokban, ahol a vezetők nem élnek a felhatalmazás
lehetőségével (ROS=6.3%). Ahogy arra Lawler és szerzőtársai rávilágítanak, a fenti üzleti
eredmények azon feltételek mellett realizálódtak, hogy még azokban a vállalatokban is, ahol
felhatalmazási programot indítottak, a dolgozóknak csak kevesebb, mint 20 százalékát vonták
be az autonóm csapatok munkájába. (Lawler, Mohrman, Ledford, 1992)
Randolph, Silbert és Seibert (2004) kutatási eredményei azt a feltételezést igazolják,
miszerint a felhatalmazó szervezeti kultúra növeli mind a teamek, mind az egyének
hatékonyságát. A Blanchard és szerzőtársai (2007) által definiált, a felhatalmazó kultúrát leíró
elemek – szabad információáramlás, autonómia teremtés a határok kijelölésével, az önirányító
teamek létrehozása – jelenléte a szervezetben a csapatok eredményeire fejti ki pozitív hatását.
A felhatalmazásnak a Spreitzer által pszichológiai tényezőként azonosított tényezői –
jelentőség, kompetencia, önrendelkezés és befolyásolás –, illetve azok érzékelése az egyént
ösztönzik a megszokottnál magasabb szintű teljesítmény elérésére. A kutatás egyértelműen

5

ROS (Return on Sales) = árbevétel arányos nyereség, amely megmutatja, hogy mekkora profitot termel 1
eladási egység
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megállapította, hogy a felhatalmazás pszichológiai tényezői a teljesítmény emelése mellett
erősítik az alkalmazottaknak a szervezet iránti lojalitását. (Seibert, Silver, Randolph, 2004)
Lövey és Nadkarni (2003) a szervezet puha tényezőin keresztül közelíti meg a
felhatalmazás és a teljesítmény kapcsolatát. „A szervezethez jobban kötődő munkatársak jóval
hatékonyabban használják alkotó energiájukat. Ennek a kreativitásnak jó része kárba vész a
hagyományos szervezetekben, ahol a főnökök hozzák meg a döntések többségét, és a
beosztottaktól csak azt várják el, hogy támogassák és valósítsák meg ezeket. A felhatalmazást
kapott munkatársak több költségmegtakarító és minőségjavító ötlettel állnak elő, melyek
révén a szervezet jobb versenypozíciót érhet el.” (Lövey, Nadkarni, 2003, 119. oldal)
6. A magyar nemzetgazdaságban folyamatosan emelkedik a magasan képzett, és a
szellemi foglalkozású munkavállalók aránya.
A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott adatsorok azt mutatják, hogy 1990-től 2009ig több mint kétszeresére – 24 103 főről 52 332 főre – emelkedett a főiskolai és egyetemi
oklevéllel rendelkezők száma.6 A nappali tagozaton tanulók mellett egyre többen szereznek
végzettséget a nappali tagozaton kívüli felsőfokú oktatási formákban. 2009-ben a felsőfokú
oktatásban részesülők 48%-a a felnőttképzésben kapott diplomát. A felsőoktatásban
kirajzolódó tendencia fokozatosan áthelyeződik a munkaerőpiacra, ahol egyre nagyobb
számban jelennek meg a magasan kvalifikált álláskeresők. A fenti állítást támasztja alá az a
statisztikai adatsor, miszerint a főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkező
foglalkoztatottak száma 2001 és 2009 között 51 %-kal emelkedett.7
A magyar nemzetgazdaságban a szellemi foglalkozásúak aránya a 2001-től 2009-ig
terjedő időszakban 10%-kal nőtt.8 A versenyszféra esetében a szellemi munkakörben
foglalkoztatottak száma több mint 17%-kal lett magasabb a fenti periódus vonatkozásában.
1960-ban a foglalkoztatottak 17,2%-a, 1990-ben a 33,2%-a, 2008-ban pedig már több mint
46%-a dolgozott szellemi munkakörben.9 Mindeközben a fizikai foglalkozásúak aránya
tendenciaszerűen csökken.
A változások oka egyrészt a foglalkoztatási struktúra átalakulása, összhangban azzal, hogy
az ágazati súlypontok eltolódtak a kereskedelem és a szolgáltatások irányába. Mindezzel
párhuzamosan a képzettség szintje emelkedik, amely egyfelől az ágazati szerkezet
változásának a következménye. Másfelől, a képzettség szintjének a növekedése elősegíti a
régió versenyképességének a megerősödését, ezért az oktatás fejlesztését és kiszélesítését
kormányzati intézkedések támogatják.
A statisztikák azt mutatják, hogy mind az újonnan a munkaerő piacra lépő, mind pedig a
már ott lévő munkavállalók egyre nagyobb részben rendelkeznek felsőfokú képesítéssel. A
képzettség szintjének növekedésével megváltoznak az alkalmazottak szükségletei és attitűdjei.
Ahogy Mintzberg (1999, 54. oldal) írja: „A magasan képzett szakemberek kevés rendelkezést
és felügyeletet igényelnek, de pártfogásra és támogatásra szükségük van”. A felsőfokú
végzettséggel rendelkező dolgozók széleskörű autonómiára törekszenek. Vezetőiktől kihívó
6

Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_06_02ic.html, 2010. 05.12.
Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_06i.html, 2010. 05. 12.
8
Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_22_01i.html, 2010. 05. 12.
9
Forrás: http://konyvtar.ksh.hu/kiadvanyok/Foglalkoztatottsag_es_munkanelkuliseg/, 2010. 05. 12.
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feladatokat várnak, valamint, hogy tevőlegesen irányíthassák saját karrierjüket, és
befolyásolhassák a szervezetet érintő döntéseket. Ahhoz, hogy a vezetők megfeleljenek az új
alkalmazotti kívánalmaknak, és elérjék, hogy a magasan képzett beosztottak a szervezet céljai
érdekében tevékenykedjenek, hagyományos paradigmáikat félretéve modern vezetői
eszközöket és képességeket kell, hogy elsajátítsanak. Ezen vezetői eszközök egyike, amely
eredményesen alkalmazható a munkatársak megváltozott igényeinek kielégítésében és a
kiváló teljesítményre való ösztönzésükben, a felhatalmazás.
Az előzőekben ismertetett érvek egyértelműen alátámasztják, hogy a gazdasági
recesszióban is van létjogosultsága, sőt szükségszerűsége a felhatalmazásnak. A döntési
jogkör átruházásán, a bizalmon, a menedzserek hitelességén és a felelősségvállaláson
keresztül a felhatalmazással közvetlen kapcsolatban álló, explicit mutatók megjelenése a
versenyképességben; a felhatalmazás pozitív hatása az üzleti eredményre; az új vezetési
metodikákat igénylő, magasan képzett szakemberek arányának folyamatos növekedése mind
azt bizonyítják, hogy a felhatalmazás alkalmazása valós értékkel járul hozzá a szervezetek
működésének és a vezetők tevékenységének eredményességéhez. Következésképpen a krízis
időszakában a vezetőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a már működőképes
felhatalmazás lehetőség szerinti alkalmazására.
Az a tény, miszerint a hazai üzleti kultúra a vizsgált versenyképességi mutatókban
gyenge, korlátozza a magyar vezetőket és beosztottaikat abban, hogy a válság problémáira
minél gyorsabban és hatékonyabban adjanak választ. A versenyképességi mutatók alacsony
értéke arra enged következtetni, hogy a magyar vezetőknek határozott előrelépést kell tenniük
vezetői attitűdjük átalakításában, eszköztáruk szélesítésében és kompetenciáik
megerősítésében annak érdekében, hogy a recessziót követő növekedési időszak potenciálját a
lehető legnagyobb mértékben kiaknázhassák.
Gyökér szerint (2004, 49. oldal): „A szervezet valódi stratégiai tőkéjét az emberek
képességei, az általuk kialakított vevőkapcsolatok, a márkákról a vevőben kialakított kép, a
hatékony belső információs és kommunikációs rendszerek jelentik, amelyek versenyelőnyhöz
juttatják birtokosukat az azonos technológiai szintű vállalkozásokkal szemben. Egy szervezet
erőforrásai és képességei csak akkor válhatnak versenyelőnnyé, ha a menedzsment képes
azokat felismerni, hatékonyan alkalmazni és fejleszteni”
Ennek a felismerésnek, alkalmazásnak és fejlesztésnek az egyik, a köztudatban már
meglévő, mégis jövőbe mutató vezetési eszköze a felhatalmazás. Ahogy azt Kotter jövendöli
a felhatalmazásról: „Elképzelni sem tudom, hogy a trend ne ebbe az irányba folytatódjon a
következő néhány évtizedben”. (Kotter, 1999/a, 156. oldal)
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3.2 A FELHATALMAZÁS FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
Az empowerment kifejezés megjelenésének első írásos forrása az Amerikai Egyesült
Államok Alkotmánya. Az Alkotmány a fogalmat a pozícióból származó hatalommal, illetve
az egyén hatáskörrel való felruházásával azonosítja, mely jelentés magában foglalja a
személyes felelősség elfogadását. (Maccoby, 1999)
A felhatalmazás definícióját kutatva azt találtam, hogy a fenti értelmezés nem bizonyult
explicit meghatározásnak. A XX. századi megközelítések a hatalommal vagy hatáskörrel való
felruházást inkább szómagyarázatként, semmint definícióként alkalmazzák. Ezzel a
szemlélettel áll párhuzamban Conger és Kanungo (1988) azon megállapítása, miszerint
hivatalos hatalom átruházása nélkül is érezheti magát az egyén felhatalmazottnak, ellenben a
hatalom birtokában sem feltétlenül tapasztalja, hogy felhatalmazottként végezheti a munkáját.
Bartunek és Spreitzer (2006), amerikai szervezetfejlesztés- és vezetéskutatók –– számba
véve a szakirodalom felhatalmazás modelljeit és irányzatait –– szintén arra a következtetésre
jutottak, hogy az elméletek az empowerment fogalmára vonatkozóan nem kínálnak kompakt
meghatározást. Annak érdekében, hogy a „felhatalmazás” fogalmát értelmezhessék, a kutatók
az empowerment kifejezés időbeli jelentésmódosulásait tanulmányozták.
Az empowerment fogalma elsőként a vallás, majd a szociológia területén vált széles
körben elterjedtté. Az 1960-as és az 1970-es években a „felhatalmazás” olyan kifejezésekkel
párosult, mint a sors feletti ellenőrzés és a politikai részvétel, az alulreprezentált csoportok
hatalmának megerősítése, valamint a hatalom birtoklása. A vallási megközelítés hátterében a
Liberation Theology irányzatot hirdető egyházak mellett azok az amerikai civil és polgárjogi
mozgalmak álltak, amelyek a szegény és a társadalom peremére került csoportok érdekeit
képviselték. A vallás és a civil mozgalmak arra bátorították az elszegényedett, marginális
rétegeket, hogy vállaljanak felelősséget saját sorsuk iránt, hiszen a szegénység nem
természetes, nem Isten által teremtett és nem elkerülhetetlen élethelyzet. A vallás és a
szociológia a felhatalmazás megközelítésében a valós hatalom megosztását (sharing real
power) állította fókuszba, melyben a hatalomból való részesedést mindenekelőtt a
szegényeknek és a társadalom peremére sodródott csoportoknak az esetében hangsúlyozta.
Az 1970-es és 1980-as években az empowerment fogalma egyre gyakrabban jelent meg
az oktatásban és a pszichológiában. Az új területekre való átterjedéssel párhuzamosan a
felhatalmazás jelentése is átalakult. A fogalom tartalmi középpontjába a társadalmi jólét
előmozdítása (fostering human welfare) került, amelyet a következő kifejezésekkel
azonosítottak: az egyén hozzájárulásának jelentősége, erősödő önértékelés, növekvő tudás,
méltóság, az információs források hozzáférhetősége, valamint a kultúrával való azonosulás.
A menedzsment-szakirodalomban az empowerment fogalma az 1990-es években vált
széles körben alkalmazottá. A menedzsment a termelékenység növelését (fostering
productivity) helyezte a felhatalmazás tartalmi jelentésének a középpontjába. A
termelékenység növekedése mellé olyan tényezők társultak, mint a döntéshozásban való
részvétel, a felelősségvállalás, az elköteleződés, valamint az önirányító teamekben
megvalósuló együttműködés.
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A felhatalmazás értelmezésének időbeli módosulását vizsgálva a kutatók azt feltételezték,
hogy a terminológia elterjedésének kezdeti időszakában, azaz 1960-tól, egyre szélesedő
jelentéskört foglal majd magában, mely jelentéskört a tudományos iskolák, irányzatok
fokozatosan szűkítenek és letisztítanak. Feltételezésüknek megfelelően az 1960-as évek 3 fő
jelentéstartalma (a hatalom birtoklása, az alulreprezentált csoportok hatalmának megerősítése
és a kulturális büszkeség) az 1970-es időszakra 14, a felhatalmazást értelmező kifejezésre
bővült. A jelentéskör kiszélesedése főként annak volt köszönhető, hogy a felhatalmazás
fogalma a vallás mellett 4 új diszciplínában (szociológia, oktatás, pszichológia, szociális
munka) vált honossá.
Az 1980-as évek a letisztulás jegyeit mutatták. A „felhatalmazás” jelentéseinek száma
14-ről 9-re csökkent annak ellenére, hogy az öt, empowerment megközelítést alkalmazó
tudományterület kiegészült egy hatodikkal, a menedzsmenttel.
A következő évtizedtől azonban a felhatalmazás jelentéstartalmának további szűkülése
helyett egy robbanás vette kezdetét. Az 1990 és 2000 közötti időszakban 9-ről 17-re
emelkedett a felhatalmazáshoz kötődő kifejezések száma. A máig tartó jelentésbővülés egyik
magyarázata, hogy amikor egy új diszciplína átvesz egy megközelítést az azt már alkalmazó
szakterületekről, olyan tartalommal tölti meg, amely összhangban áll a saját területén addig
felhalmozott tudással. Így a menedzsment a teljesítmény növelését állítva a felhatalmazás
jelentésének középpontjába olyan új elemeket kapcsolt a fogalomhoz, mint a döntéshozásba
való bevonás, a felelősség vállalása, vagy a teamekben történő együttműködés. Az újonnan
felmerülő jelentések az elméletek és a kutatási eredmények publikálásával – melyre a vizsgált
időszakban drámaian bővülő lehetőség kínálkozott –, átkerültek a másik öt, fent említett
diszciplínába, kiszélesítve a felhatalmazás azt megelőző jelentéstartalmát. (Bartunek,
Spreitzer, 2006)
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Bartunek és Spreitzer nyomán az 3. táblázat foglalja össze a felhatalmazás
értelmezésének időbeli változását.
3. táblázat: A felhatalmazás értelmezésének időbeli változása
Forrás: Bartunek, Spreitzer, 2006, 263. oldal
1966-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000
1

SRP

10

2

SRP

3

SRP

4

SRP

5

FHW

11

6

FHW

7

FHW

8

FHW

9

FHW

10

FHW

11

FHW

12

FHW

13

FP

12

14

FP

15

FP

16

FP

17

FP

A hatalom birtoklása
(Having power)
Alulreprezentált csoportok hatalmának megerősítése
(Strengthen power of underrepresented)
A sors befolyásolása
(Control over destiny)
Politikai részvétel
(Political participation)
Kulturális büszkeség
(Pride in culture)
Erősödő önbizalom
(Increasing self-worth)
Öntudat, személyiség
(Personal meaning)
Növekvő tudás
(Increasing knowledge)
Tisztelet és méltóság
(Dignity and respect)
A források elérhetősége
(Providing resources)
Kötődés
(Connectedness)
Kiszélesedő lehetőségek
(Increasing options)
Részvétel a döntéshozásban
(Participation in decision making)
Felelősségvállalás
(Taking responsibility)
Képessé tenni másokat
(Enabling others)
Tulajdonosi szemlélet
(Sense of ownership)
Teamekben való együttműködés
(Working in teams)
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SRP – A hatalom megosztása (Sharing Real Power)
FHW – A társadalmi jólét előmozdítása (Fostering Human Welfare)
12
FP – A termelékenység növelése (Fostering Productivity)
11

15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

A fentieken túlmenően a felhatalmazás tartalmi jelentésének tisztázásához hozzájárul a
felhatalmazás és a delegálás fogalmak közötti eltérés feltárása. A delegálás és felhatalmazás
fő jellemzőit foglalja össze a 4. táblázat.
4. táblázat: Delegálás versus felhatalmazás
Saját szerkesztés

A feladat típusa

Delegálás
Rutin feladatok megoldására
irányul.

Felhatalmazás
A cél az ismeretlen, komplex
problémák megoldása.

A döntés típusa

Ismert döntési alternatívák
közüli választás.

Újszerű, összetett döntések
meghozatala.

Szabályozás

A döntési folyamatok
szabályozhatók, szakértői
rendszerrel támogathatók.

A döntési folyamat nem
szabályozható, a szakértő
intuíciója szükséges a
döntések meghozatalához.

A döntés felelőssége a
delegálónál marad.
Külső elkötelezettség

A döntésért a felhatalmazott
vállalja a felelősséget.
Belső elköteleződés

Felelősség
Motiváció

A felhatalmazás (empowerment) és a delegálás (delegation) kifejezések közötti
különbséget a szakirodalom több oldalról közelíti meg. Conner (1993) szerint a felhatalmazást
gyakran összekeverik a delegálással. Delegáláskor a beosztottak döntési jogköre olyan
folyamatokra korlátozódik, amelyek jól szabályozhatók. Ezzel szemben a felhatalmazásban a
vezetés arra kéri az alkalmazottakat, hogy személyes tudássukkal és véleményükkel járuljanak
hozzá az ismeretlen problémák megoldásához, az újszerű döntések előkészítéséhez, valamint
vegyenek részt a döntések kialakításában. A felhatalmazó vezető számít a felhatalmazottak
javaslataira, értékesnek tartja őket, és felhasználja azokat a döntések meghozatalában.
Amikor Hammer (1999) folyamat átalakítási megközelítésében arról ír, hogy a „tedd a
döntési pontot oda, ahol a munkát végzik, és építs szabályozást a folyamatba”, akkor a
feladatok és a döntések delegálását értelmezi. A delegálásban olyan rutinfolyamatokat
végeznek az alkalmazottak, amelyek jól leírhatók, informatikai és szakértői rendszerekkel
támogathatók.
A rutinfolyamatok döntési kimenetei ismertek. A delegálásban a döntési jogkör átruházása
korlátozott abban az értelemben, hogy a beosztottnak nem egy teljesen új döntést kell
meghozniuk, hanem a folyamat bemeneti információinak birtokában a lehetséges döntési
alternatívák közül kell választaniuk. A döntés még inkább korlátozott, ha a bemeneti
paraméterek függvényében a szabályozás és a szakértői rendszerek már maguk
meghatározzák a folyamat kimeneti értékét.
Ellenben a felhatalmazó olyan ismeretlen és komplex problémák megoldását és döntések
meghozatalát ruházza át beosztottjára, amelyek nem szabályozhatók. Az ismeretlen probléma
megoldásához a felhatalmazottnak a szavakba önthető szakmai tudása és tapasztalata mellett
szüksége van a hallgatólagos tudásként megjelenő intuíciójára.
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A delegálás és a felhatalmazás nem egy folyamat egymást követő lépései. A delegálás és a
felhatalmazás függetlenek egymástól. Egyrészről, egyesek delegált feladatokat hajtanak
végre, míg mások felhatalmazottként problémákat oldanak meg és döntéseket hoznak.
Másrészről, ugyanaz az alkalmazott egyszer rutin feladatot végez, míg másszor egy autonóm
csapat tagjaként ismeretlen problémák megoldásában és újszerű döntések meghozatalában
vállal felelősséget.
A felhatalmazás alkalmazhatóságáról Argyris (1999) úgy nyilatkozik, hogy az egy olyan
cél, amelyet a szervezetek csak megközelíthetnek, de nem érhetnek el, azaz egy szervezeten
belül nem lehet mindenkit felhatalmazni, és kizárólagosan a felhatalmazásra nem lehet
szervezetet alapítani. A vállalatokban egyszerre létezik a felülről jövő irányítás és a döntési
hatáskörök átruházása. A rutinmunkák esetében a külső elkötelezettség szolgálja a
teljesítményt. A jól szabályozható, szakértői rendszerekkel megoldható problémák és a
hozzájuk kapcsolódó döntések tekintetében nincs szükség felhatalmazásra. Ellenben az
újszerű és komplex problémák megoldása és az átruházott döntések elfogadása belső
elköteleződést igényel.
Jelen fejezet alapján értekezésemben a felhatalmazás fogalmát a következőképpen
használom: a felhatalmazás az a vezetési eszköz, amely a rutinfeladatokhoz kapcsolódó
delegálással szemben az újszerű és komplex problémák megoldására irányul, valamint, amely
alkalmazásakor a felhatalmazó átadja a problémamegoldással összefüggésben álló döntések
hatáskörét a felhatalmazottak csoportjának (önirányító teamek).
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3.3 A FELHATALMAZÁS KUTATÁSOK IRÁNYZATAI
Spreitzer (2007) kutatási arra az eredményre vezettek, hogy a huszadik század végére a
nemzetközi felhatalmazás megközelítések két, egymást kiegészítő irányzatra különültek el. A
két irányzat közül időrendben az első a társadalmi-strukturális felhatalmazás (socialstructural empowerment), amelynek gyökerei az 1970-es évekig nyúlnak vissza. A
másodikként kialakult rendszer, a pszichológiai felhatalmazás (psychological empowerment),
amely az 1980-as években vált önálló irányzattá.
A társadalmi-strukturális irányzat makroszinten, míg a pszichológiai irányzat
mikroszinten tanulmányozza a felhatalmazást. A makroszintű vizsgálatok azon szervezeti és
kulturális tényezőkre irányulnak, amelyek lehetővé teszik a felhatalmazás alkalmazását. Ezen
tényezők körébe tartoznak a felhatalmazást támogató struktúrák, működési irányelvek,
gyakorlatok, valamint a szervezet kultúrája. A mikroszintű, pszichológiai irányzat az egyént
helyezi a modell középpontjába. A pszichológiai megközelítés arra a kérdésre keresi a választ,
hogy az egyén miként érzékeli a felhatalmazást, valamint, hogy milyen magatartásbeli
válaszokat ad a felhatalmazáshoz kapcsolódó tapasztalatára. (Spreitzer, 2007) Spreitzer
(2007) nyomán a fenti két irányzat fő jellemzőit foglalja össze az 1. ábra.

1. ábra: Felhatalmazás irányzatok
Saját szerkesztés

A felhatalmazás irányzatok elemei évtizedekkel azelőtt megjelentek az emberekkel és
szervezetekkel foglalkozó tudományágakban, mintsem irányzatokká kristályosodtak volna. A
felhatalmazás menedzsment-szakirodalmi értelmezésének pszichológiai előzménye Rogers
(1978) személyközpontú elmélete (person-centered approach). A szerző a személyiség
erejéről írott könyvében a vezetés két típusát definiálja. A hatalmon alapuló irányítás
(leadership characterized by power and control) jellemzői a hatalom gyakorlása az emberek
és a szervezet felett, az utasítások meghatározó szerepe, a felelősségvállalás korlátozása,
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valamint, hogy a vezető maga hozza meg a döntéseket. Ezzel szemben a befolyáson alapuló
vezetés (leadership characterized by influence and impact) főbb ismérvei az autonóm
csapatok megjelenése, az önállóság ösztönzése, a felelősség átruházása, az emberek
munkájának figyelemmel kísérése, az önértékelés bátorítása, valamint az innovatív
kezdeményezések támogatása. Rogers befolyáson alapuló, személyközpontú megközelítése
összhangban áll a menedzsmentben felhatalmazásként definiált vezetési metodikával.
Rogers 1978-ban oly módon jellemzi a vállalatokat, ahol a hatalom a hierarchia csúcsán
összpontosul. Csekély azoknak a szervezeteknek a száma, amelyekben a vezetők kísérletet
tesznek a hatalom, a felelősség és a kezdeményezések alacsonyabb szintekre történő
leosztására. Személyes tapasztalataira építve Rogers arról számol be, hogy a hatalom
átruházásával egyre erőteljesebb hatást gyakorolhatott munkatársainak az autonómiára és a
felelősségvállalásra való ösztönzésében. Vezetőként megvalósította, hogy a szervezet és a
csapatok a feladatoktól függően részben szabadon, részben pedig irányítva működjenek.
(Rogers, 1978)
Rogers mellett az empowerment elméletek előhírnöke McGregor, aki 1960-ban publikálta
XY teóriáját. McGregor írásában az ellenőrzés hagyományos szemléletét (X-elmélet) állítja
szembe az egyéni és szervezeti célok integrációjával (Y-elmélet). Az X-elméletet képviselő
vezetők attitűdje szerint az ember veleszületett tulajdonsága, hogy idegenkedik a munkától, és
ha lehetséges, akkor elkerüli azt. Következésképpen, a legtöbb embert kényszeríteni,
ellenőrizni, irányítani és fenyegetni kell azért, hogy erőfeszítéseket tegyen a szervezet
céljainak eléréséért. Az átlagember igyekszik elhárítani a felelősséget, kevés az ambíciója, és
leginkább a biztonság elérése motiválja.
Az Y-elmélet az egyéni és a szervezeti célok integrációját helyezi az emberek vezetésének
középpontjába. Az Y-elméletet előnyben részesítő vezetők abból a feltételezésből indulnak ki,
hogy az ember képes önmagát irányítani és ellenőrizni olyan célok elérésének érdekében,
amelyek mellett elkötelezte magát. Mindemellett, a megfelelő feltételek között az egyén
hajlandó a felelősség vállalására, és keresi annak lehetőségét. A felelősség alóli kibúvás nem
az emberrel született tulajdonság, hanem a tapasztalat következménye.
Az integráció elve azt mondja ki, hogy a vezetőknek a munkahelyen olyan feltételeket kell
teremteniük, amelyek mellett az egyén saját céljait úgy tudja a leginkább elérni, ha munkáját a
szervezeti célok érdekében végzi. Az egyéni és szervezeti célok integrációjára való törekvés
arra ösztönzi a dolgozót, hogy önként fejlessze és használja képességeit, tudását és
tapasztalatát. McGregor 1960-ban úgy nyilatkozik, hogy vannak olyan vállalatok, ahol a
diplomások vezetésében már teljesülnek az Y-elmélet alkalmazhatóságának követelményei. A
teória gyakorlatba való átültetésével a vezetők olyan tapasztalatok birtokába juthatnak,
amelyek a szervezetek alacsonyabb szintjein is lehetővé teszik az integráció elve szerinti
vezetést. (McGregor, 1966)
McGregornak a felhatalmazást előrevetítő Y-elméletét követően Kanter 1977-ben
publikálta a társadalmi-strukturális felhatalmazás irányzatot megalapozó tanulmányát. Kanter
Men and Women of the Corparation című könyvében azt az időszakot mutatja be, amikor a
nők nagy számban léptek a munka világába. Ebben az időszakban a nők előrehaladását
megakadályozta, hogy a hatalom eszközei, úgymint az információ, a források és a támogatás,
nem voltak elérhetőek számukra. Számos, a társadalmi-strukturális felhatalmazásra irányuló
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kutatás Kanternek azon a demokratikus szemléletén alapul, mely szerint ideális esetben a
hatalom megoszlik az egyének között a szervezet minden szintjén. A hierarchia alján dolgozó
alkalmazottak is felhatalmazottakká válhatnak, ha rendelkeznek a szükséges információval,
erőforrássokkal és a kölcsönös bizalmon alapuló támogatással. (Kanter, 1977)
A pszichológiai felhatalmazás irányzatának kialakulása Conger és Kanungo 1988-ban
publikált tanulmányával vette kezdetét. A szerzők megközelítésükben a hatáskörmegosztás
menedzsment eszközeivel szemben arra helyezik a hangsúlyt, hogy miként érzékelik a
munkavállalók tevékenységük során a felhatalmazást. Léteznek olyan szituációk, amikor az
alkalmazottak rendelkeznek a hatalommal, az információval és a tudással, mégsem érzik
magukat felhatalmazva. Ellenben előfordulnak olyan esetek is, amikor a beosztottak a
hatalom hivatalos átruházása nélkül is úgy érzékelik, hogy felhatalmazottakként
cselekedhetnek. (Conger, Kanungo, 1988)
A psychological empowerment irányzat fő alkotóelemei a jelentőség (meaning), a
kompetencia (competence), az önrendelkezés (self-determination) és a befolyásolás (impact).
A felhatalmazott munkatársak tudatában vannak saját jelentőségüknek. Érzik, hogy a
munkájuk fontos, és hogy törődnek velük. A jelentőség érzékelése abban is megmutatkozik,
hogy az egyén hite, értékei és viselkedése összhangban van a szervezet értékeivel.
A hatalommal felruházott emberek kompetensnek érzik magukat. Kompetensek
hatáskörükben és hisznek abban, hogy megszerzett tudásukkal és tapasztalatukkal képesek a
kiváló teljesítményre, valamint az előttük álló problémák megoldására.
Az önrendelkezéssel bíró alkalmazottak megválaszthatják, hogy miként végzik
munkájukat a lehető legmagasabb eredmény elérésének az érdekében. Vezetőik nem mikromenedzselik őket. Az autonóm csapatok maguk döntenek munkafolyamataikról és
munkamódszereikről.
A befolyásolás szintje azt mutatja meg, hogy a felhatalmazott munkavállalók milyen
mértékben vannak hatással a vállalat stratégiai és operatív eredményeire. A felhatalmazás
érzését magukénak valló munkatársak meg vannak győződve arról, hogy vezetőik nyitottak a
javaslataikra és kezdeményezéseikre, és ez által képesek hozzájárulni szervezetük
sikerességéhez.
Ahhoz, hogy az egyén felhatalmazva érezze magát, mind a négy pszichológiai tényező
jelenléte szükséges. Bármely elem hiánya korlátozza a felhatalmazást. (Spreitzer, 2001)
Visszatérve a társadalmi-strukturális irányzathoz, az 1990-es évek elejére a felhatalmazás
a menedzsment egy speciális területén, a minőségmenedzsmentben kapott kiemelt szerepet. A
termelékenység növelését célzó TQM (Total Quality Management – Teljes körű
minőségmenedzsment) programok az eredmények elérését részben az alkalmazottak nagyobb
hatáskörrel való felruházásától várták. A TQM megközelítés két képviselője, Tenner és
DeToro (2001) modelljükben a nagy hatáskörrel való felruházás, azaz a felhatalmazás
kiépítésének három szükséges tényezőjét definiálják. Ezek a tényezők a felsorakozás, a
teljesítőképesség és a kölcsönös bizalom.
A felsorakozás tényezője szerint az alkalmazottaknak ismerniük kell a szervezet
küldetését, jövőképét, célkitűzéseit és értékeit. A felsorakozott munkavállalók tisztában
vannak szerepükkel, és azt odaadással vállalják. A vezetők arra ösztönzik beosztottaikat, hogy
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tevékenységüket a szervezet és önmaguk kölcsönös hasznára végezzék. A nagy hatáskörrel
való felruházás az engedelmesség helyett az elkötelezettségre helyezi a hangsúlyt.
A teljesítőképesség tényezője a munkavégzéshez elengedhetetlen képességekre és tudásra
koncentrál. A vezetőknek a dolgozók rendelkezésére kell bocsájtaniuk a munkavégzéshez
szükséges erőforrásokat (anyagok, gépek, technológiák), és lehetőséget kell teremteniük arra,
hogy az alkalmazottak a teljesítmény elérése érdekében folyamatosan fejlesszék
kompetenciáikat.
A kölcsönös bizalom azt foglalja magában, hogy a menedzsment bízik az
alkalmazottakban, és az alkalmazottak hisznek a menedzsmentben. A bizalom nélküli
felsorakozás bürokráciához, a felsorakozás nélküli bizalom káoszhoz, a bizalom és a
felsorakozás együttes hiánya pedig bénultsághoz vezet. Felhatalmazásról csak a felsorakozás,
a teljesítőképesség és a bizalom hármasa esetén beszélhetünk.
Tenner és DeToro a nagy hatáskörrel való felruházásról alkotott modelljükben kiemelik a
csapatmunka jelentőségét. Míg a hagyományos, hierarchikus szervezetekben a csapatmunka
engedelmességet jelentett, addig a modern vállalatokban a teamek az együttműködés, a
felelősségen való osztozás és a közös döntéshozás által érnek el teljesítménynövekedést.
A szerzőpáros rámutat arra, hogy a felhatalmazásban a döntéshozatalnak és a
felelősségnek a megfelelő szintre történő átadása nem azonos a felhatalmazónak a felelősség
alóli mentességével. A vezetők új típusú felelőssége, hogy olyan támogató környezetet
hozzanak létre, amelyben az alkalmazottak hajlandóak a nagyobb hatáskör elfogadására.
(Tenner, DeToro, 2001)
A TQM irányzatokkal egy időben fejlődött ki egy további, társadalmi-strukturális
felhatalmazás megközelítésű menedzsment elmélet, melynek fókuszában a munkavállalók
bevonása áll. Ed Lawler Employee Involvement (1992) teóriájának alapelemei a következőek:
a hatalom megosztása, az információszabad áramlása, a tudás rendelkezésre állása és a
teljesítmény szerinti javadalmazás.
A hatalom megosztásának értelmében az alkalmazottak rendelkeznek azzal a hatáskörrel,
ami szükséges ahhoz, hogy a munkájuk minőségét és a teljesítményüket befolyásoló
döntéseket meghozhassák. A munkatársak bevonásának mértéke akkor éri el maximumát,
amikor a vezetők a lehető legmagasabb hatáskört adják át beosztottaiknak.
Lawler modelljében a megosztásra kerülő információ olyan adatokat foglal magában, mint
a szervezeti egységek mennyiségi és minőségi eredményei, költségei, bevételei,
profitabilitása, valamint az ügyfelek visszajelzései. Az Employee Involvement
megközelítésben a menedzserek számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy olyan
információs rendszert hozzanak létre, amely aktuális és releváns információkkal látja el a
munkavállalókat a saját munkafolyamataikra vonatkozóan. Az átláthatóság a rendszer
kulcstényezője, mivel ez teszi lehetővé, hogy az alkalmazottak értékelhessék tevékenységük
hatását a vállalat teljesítményére.
A tudás a munkatársak azon kompetenciáira irányul, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a
döntési folyamatba bevont beosztottak az információból ki tudják szűrni a döntéshez
szükséges adatokat, és képesek legyenek a döntések önálló meghozatalára.
A javadalmazás tényezőjében Lawler azt emeli ki, hogy az alkalmazottak jutalmazásának
összhangban kell állnia a szervezet eredményeinek növeléséért tett erőfeszítéseikkel. A
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teljesítményarányos javadalmazás elősegíti, hogy a munkavállalók akarjanak élni a rájuk
ruházott hatáskörrel, valamint, hogy képességeiket és a rendelkezésükre álló információt a
vállalat céljainak megvalósítása érdekében hasznosítsák. (Lawler, Mohrman, Ledford, 1992)
Argyris (1999) a felhatalmazás alkalmazhatóságát vizsgálva az elkötelezettség két típusát
definiálja. A külső elkötelezettség a parancsuralmi rendszer sajátossága. A külső
elkötelezettség nem jelent mást, minthogy a menedzserek saját hatáskörükben határozzák meg
a munkafeltételeket, melyeket az alkalmazottak nem befolyásolhatnak. A beosztottak feladata
az, hogy megtegyék, amit a menedzserek várnak tőlük.
A belső elköteleződés az egyén belső motivációjából fakad. A belső elköteleződést többek
között a problémamegoldás önállósága, a döntésekbe való bevonás és a felelősség átruházása
hozza létre. A felhatalmazás a belső elköteleződésből táplálkozik. Belső elköteleződés nélkül
nem működőképes a döntési kompetencia alacsonyabb szervezeti szintekre történő átadása.
Argyris szerint a menedzserekhez közelebb áll a szabályozás és az utasításokkal való
irányítás, mintsem a támogató és fejlesztő szerep, valamint a hatáskörnek a beosztottakkal
való megosztása. Amellett, hogy a menedzserek nem kívánják átadni a hatalmat az
alkalmazottaknak, a munkatársak is ambivalens érzésekkel viszonyulnak a felelősség
vállalásához. A kölcsönös bizalom légkörének és a belső elköteleződésnek a hiányában az
emberek nem éreznek hajlandóságot az önálló döntéshozás kockázatának a vállalására.
A vállalatok működésében egyidejűleg van jelen a szabályokon alapuló irányítás és a
felhatalmazás. A szabályokból kiinduló delegálás külső elköteleződést igényel, míg a
felhatalmazás belülről fakadó motivációt kíván. A vezetők felelőssége, hogy beazonosítsák,
mely – külső ösztönzéssel párosuló – munkafolyamatok delegálhatók, és mely – belső
hajtóerőt feltételező – problémák és döntések ruházhatók át. (Argyris, 1999)
A társadalmi-strukturális felhatalmazás irányzatot képviselő Blanchard (1999) a
felhatalmazást az alkalmazás folyamatának szemszögéből vizsgálja. Modelljében a
felhatalmazó légkör kialakításának három fő fázisát különíti el. A felhatalmazó kultúra
megteremtésének, és a felhatalmazás működésbe állításának első fázisát orientációs
szakaszként definiálja. Az indulásnál a csapattagok lelkesek, és keresik, hogy ki milyen
szerepet vállaljon az autonóm csoport munkájában. A második fázis az elégedetlenség
jegyében zajlik. Az együttműködés a valóságban mindig nehezebb, mint amilyenre az
egyének számítanak. Bár ez a szakasz kényelmetlenségek és konfliktusok lehetőségét
hordozza magában, elengedhetetlen az önálló csapatok fejlődéséhez. A harmadik, egyetértés
fázisban történik meg a felhatalmazás gyakorlatának a finomítása. Az egyetértés időszakában
a csapattagok együttműködése gördülékennyé és összehangolttá válik. A felhatalmazás
harmadik szakaszában teljesedik ki az önálló problémamegoldás és döntéshozás. (Blanchard,
Carlos, Randolph, 1999)
Blanchard (2007) a felhatalmazás alkalmazásának folyamatában annak három fő
tényezőjét, valamint azok fokozatos kiteljesedését vizsgálja. Ezek a tényezők a következőek:
• szabad információáramlás,
• autonómia teremtés a határok kijelölésével,
• önirányító teamek létrehozása.
A három elem mellett létezik egy negyedik, amely minden más tényezőjével összeköttetésben
áll: a bizalom atmoszférája.
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A szabad információáramlás az információ bizalmon alapuló megosztását, az információ
terjedését akadályozó hierarchikus gátak lebontását, és az információt hatalomként deklaráló
vezetői attitűd átalakulását foglalja magában. Információ hiányában kivitelezhetetlenné válik
az önálló és megalapozott döntés. Aki viszont az információ birtokában van, felelősséggel
vállalhatja fel a döntéshozást. A vezetők csak az információért várhatnak és kaphatnak
cserébe bizalmat és felelősségvállalást.
Az autonómiateremtés az autonómia határait kijelölő vezérelvek, értékek és normák
meghatározásával történik. Az önállóság a felhatalmazásban nem egyenlő azzal, hogy a
vezetők magukra hagyják alkalmazottaikat. Az autonómiában továbbra is szükség van a
vezetésre, csak a tradicionálistól eltérő formában. Az autonóm csapatok tevékenységét a
vezetők nem közvetlen mikro-menedzseléssel, hanem az értékek, a vezérelvek, a célok és a
normák egymással összhangban álló kijelölésével tartják irányban. A felhatalmazók és a
felhatalmazottak közös értékrendje teszi lehetővé, hogy a döntések közös alapokon
szülessenek, és ily módon a szervezet céljainak elérését szolgálják.
Az önirányító teamek létrehozásával a szervezetek feloldják a felhatalmazás működését
gátló strukturális korlátokat. A felhatalmazó kultúrában izolált döntéshozók helyett olyan
csapatokban zajlik a problémamegoldás, amelyek tagjai támaszkodhatnak egymás speciális
képességeire és szaktudására. A korábban a vezetők hatáskörébe tartozó, átruházható
döntéseket fokozatosan az autonóm teamek veszik át. A vezetők a csapatok munkáját csoportfacilitátorként támogatják. A felhatalmazók közvetlen beavatkozás és utasítások nélkül, a
felelősségátadás és a felelősségvállalási hajlandóság kényes egyensúlyának fenntartásával
jelölik ki a döntéshozás határát.
A felhatalmazás fenti három fő tényezője elválaszthatatlan egymástól. Egymást
feltételezik, és egymással dinamikus kölcsönhatásban állnak. Csakis a három alkotóelem
közös megteremtésével épülhet ki a szervezetben a bizalom légköre, és válhat működőképessé
a felhatalmazás. (Blanchard, Carlos, Randolph, 2007)
A felhatalmazás teljes megértéséhez a társadalmi-strukturális felhatalmazás és a
pszichológiai felhatalmazás elemeinek és folyamatának integrált vizsgálata szükséges. A
kétfajta megközelítés közötti kapcsolat feltárására Randolph és munkatársai (2004) végeztek
vizsgálatokat. Kutatásukban a társadalmi-strukturális felhatalmazás elemeket a Blanchard
által definiált felhatalmazás tényezőknek feleltették meg: szabad információáramlás,
autonómia teremtés a határok kijelölésével, önirányító teamek létrehozása. Az elemzésben a
pszichológiai felhatalmazás irányzatot Spreitzer és munkatársainak az előzőekben bemutatott
négyelemű modellje képviselte, melynek tényezői a jelentőség, a kompetencia, az
önrendelkezés és a befolyásolás.
Randolph, Seibert és Silver (2004) tanulmányukban igazolták azon hipotézist, miszerint a
felhatalmazó légkör (szervezeti felhatalmazás) és a pszichológiai felhatalmazás között pozitív
és szignifikáns kapcsolat áll fenn (r = 0,52, p < 0,01). Ha a vezetők világos jövőképpel és jól
definiált célokkal és szerepekkel jelölik ki az autonómia határait, akkor az önállóság
biztonsága (társadalmi-strukturális felhatalmazás) megerősíti a csapattagokban az
önrendelkezés és a befolyásolás érzékelését (pszichológiai felhatalmazás). A befolyásolás és a
kompetencia (pszichológiai felhatalmazás) érzetének kialakulását és megszilárdulását
mozdítja elő az információ megosztása (társadalmi-strukturális felhatalmazás), mely által az
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egyén megérti munkájának célját, és a szervezet működésére gyakorolt hatását. Az önirányító
teamek létrehozása (társadalmi-strukturális felhatalmazás) szintén a befolyásolás és a
kompetencia (pszichológiai felhatalmazás) tényezőivel áll kapcsolatban azáltal, hogy a
vezetők hite az autonóm csapatok problémamegoldó és döntéshozó képességében megnöveli
az egyén önbizalmát és tenni akarását. Mivel a felhatalmazó kultúra teret enged a készségek
és kezdeményezések kibontakoztatásának, a felhatalmazott kompetensnek és befolyásosnak
érzi magát.
A kutatók vizsgálataikkal alátámasztották azt a hipotézist, mely szerint a felhatalmazó
légkör jelenléte a munkacsapatok teljesítményére (γ = 0,48, t [15] = 3,15, p < 0,01), míg a
pszichológiai felhatalmazás tényezőinek érzékelése az egyén teljesítményére gyakorol
közvetlen befolyást (r = 0,15, p < 0,05). Az információ megosztásával (társadalmi-strukturális
felhatalmazás) a felhatalmazottak biztos alapokon nyugvó, a szervezet érdekeit és értékeit
szolgáló döntéseket hoznak. A világos célok, felelősségek és folyamatok hatékony
teammunkát, együttműködést és konfliktuskezelést eredményeznek.
A felhatalmazó légkör (társadalmi-strukturális felhatalmazás) és az egyéni teljesítmény
között a pszichológiai felhatalmazás teremti meg a kapcsolatot. Ahhoz, hogy az egyén kiváló
teljesítményt érjen el nem, elegendő a felhatalmazó kultúra jelenléte. Az alkalmazottaknak
nem elég elhinniük, hanem saját tevékenységükben meg is kell tapasztalniuk a felhatalmazást.
(Seibert, Silver, Randolph, 2004)
A felhatalmazás hazai szakirodalmát tekintve Lövey és Nadkarni (2003) arra a kérdésre
keresték a választ, hogy miként válhat egy szervezet egészségessé. Lövey és Nadkarni
modelljében az egészséges szervezet három alapvető célkitűzés között teremt egyensúlyt.
Ezek a célkitűzések a következőek: a vevők szükségletei, a munkatársak szükségletei és a
gazdasági követelmények. Mindezen célok egyidejűleg harmóniában kell, hogy legyenek a
környezettel. Lövey és Nadkarni megközelítésében a felhatalmazáshoz közvetlenül
kapcsolódó célkitűzés a munkatársak szükségleteinek kielégítése, mely magában foglalja a
fontosság érzését, az autonómiát, az egyéni és a szervezeti értékek közötti összhangot, a
döntéseknek a megfelelő szintre történő leosztását, valamint az információ-megosztást.
Az egészséges szervezetben együtt vannak jelen a pszichológiai felhatalmazás és a
társadalmi-strukturális felhatalmazás irányzat elemei. A pszichológiai felhatalmazás
modellnek a jelentőség és befolyásolás tényezője tükröződik vissza, amikor érezzük, hogy
fontosak vagyunk, és a vállalatban való tevékenységünk számít. A társadalmi-strukturális
felhatalmazás elmélet alkotóelemei jelennek meg a szervezet azon jellemzőiben, miszerint a
munkatársak rendelkeznek bizonyos szintű autonómiával a hatáskörükön belül, ami azt
eredményezi, hogy az embereknek lehetőségük van saját véleményük kifejezésére, valamint
szellemi képességeik szabad használatára.
Az autonómia mellett az egészséges szervezet alkalmazottai képesek azonosulni a vállalati
kultúra legfontosabb elemeivel. A vezetők azáltal elégítik ki munkatársaik szükségleteit, hogy
megteremtik azt a környezetet, amelyben az emberek egy időben képesek megvalósítani az
egyéni és a szervezeti célkitűzéseket.
A sikeres társaságokban a döntések azon a szinten születnek, ahol a szükséges
információk a leginkább rendelkezésre állnak. A magas szintű informatikai eszközök és
alkalmazások lehetőséget teremtenek az információ akadálymentes áramlására. Ahhoz
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azonban, hogy ez megvalósuljon, fontosabb a rendszereknél a vezetőknek az információ
kezelésére irányuló attitűdje. Az információáramlás akkor válik szabaddá, amikor a vezetők
feloldják a merev szabályozást, eltávolítják a szervezeti és kulturális korlátokat, ez által is
hajlandóságot mutatva az információ megosztására.
Az információ-megosztás alapfeltétele a vezetők és az alkalmazottak közötti bizalom. A
bizalom kialakulását elősegíti, ha a munkatársak összetett, több irányú emberi kapcsolatokkal
rendelkeznek. A vezetők és a beosztottak közötti bizalom nélkül működésképtelen a
felhatalmazás. (Lövey, Nadkarni, 2003)
Az előzőekben bemutatott felhatalmazás modellek mindegyike összhangban áll azzal a
megállapítással, miszerint a felhatalmazás akkor válhat eredményessé, ha a szervezetben
egyszerre vannak jelen mind a társadalmi-strukturális felhatalmazás, mind a pszichológiai
felhatalmazás tényezői. (Spreitzer, 2007) Bár Conner és Kanungo kutatási arra mutattak rá,
hogy az egyén formális hatalom-átruházás nélkül is felhatalmazottnak érezheti magát, a
felhatalmazás pszichológiai élményének átélése akkor valószínűbb, ha a vezetők tudatosan
építik ki a felhatalmazó kultúrát.
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3.4 A FELHATALMAZÁS MODELLJE ÉS ANNAK TÉNYEZŐI
Kutatásom célja annak a feltérképezése, hogy a hazai üzleti kultúra miként támogatja,
illetve akadályozza a felhatalmazás alkalmazását. Szakirodalmi vizsgálataim
eredményeképpen úgy határoztam, hogy kutatásomat nem egyetlen konkrét teóriára építem,
hanem a megismert elméletek szintetizálásával hozok létre egy felhatalmazás modellt, amely
tartalmazza mindazokat a kultúratényezőket, amelyek kiemelt súllyal szerepelnek az előző
fejezetben bemutatott megközelítésekben.
Döntésemet azzal indoklom, hogy a modern felhatalmazás elméletek – többek között
Blanchard és szerzőtársai, a TQM vagy Lövei és Nadkarni – annak ellenére, hogy explicit
módon nem neveznek meg minden, a felhatalmazás modellekben megjelenő tényezőt,
valójában mégis mindegyiket magukban foglalják. Bár Blanchard nem definiálja az
értékharmonizációt, amikor a vezérelvekről, az irányokról, a felhatalmazás határainak a
kijelöléséről vagy a jövőképpel való azonosulásról ír, egyértelműen arról beszél. Tenner és De
Toro nem említik konkrétan a szabad információáramlást, de amikor a teljesítőképesség
fogalmát értelmezik, annak részét képezi a szükséges erőforrásoknak, köztük az
információnak és a tudásnak a rendelkezésre állása. Lövey és Nadkarni egészséges szervezet
teóriájában ugyanúgy megtalálható a felelősség vállalására, illetve annak átadására irányuló
hajlandóság, mint az információ szabad áramlása, a tudás megosztása, a hálózatok szerepe és
az értékharmonizáció. Következésképpen indokoltnak tartom, hogy a szakirodalmi
megközelítésekben leggyakrabban megjelenő, hangsúlyos tényezőket szintetizáltan illesszem
be felhatalmazás modellembe, abból az okból kifolyólag is, hogy primer kutatásommal a
felhatalmazás alkalmazhatóságát minden lehetséges szempontból tanulmányozzam.
A felhatalmazás elméletek szintetizálása mellett szekunder kutatásaim alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy a felhatalmazás társadalmi-strukturális és pszichológiai
irányzatai közül célkitűzésem megvalósításához a társadalmi-strukturális megközelítést kell
választanom. Döntésemet azzal indoklom, hogy míg a pszichológiai irányzat a
felhatalmazásnak az egyén általi érzékelését helyezi középpontjába, addig a társadalmistrukturális modellek fókuszában a szervezet kultúratényezői állnak. Mivel vizsgálataimban
azt kívánom feltérképezni, hogy az üzleti kultúrának a felhatalmazáshoz kapcsolódó tényezői
milyen szinten vannak jelen a hazai vállalatok működésében, valamint, hogy miként
befolyásolják a felhatalmazás alkalmazhatóságát, ennek a célnak a realizálását a társadalmistrukturális irányzat alapján felállított modell szolgálja. Következésképpen, a felhatalmazás
modell megalkotásakor a társadalmi-strukturális elméleteket használom kiindulásul.
Az előző fejezetben bemutatott releváns felhatalmazás elméletek tényezőit, valamint
azoknak a különböző megközelítésekben való megjelenését a 5. számú táblázatban foglaltam
össze.
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5. táblázat: Társadalmi-strukturális felhatalmazás megközelítések tényezői
Saját szerkesztés

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

Az összesítő táblázat a felhatalmazás mindazon tényezőjét tartalmazza, amelyek vagy az
egyes modellek konkrét elemeiként, vagy szövegszerűen szerepelnek a döntésátruházás
folyamatának a leírásaiban.
A táblázat első öt tényezője legalább három kutató, illetve kutatócsoport felhatalmazás
elméletében megtalálható, és az elméletek többségében explicit módon szerepelnek.
A kölcsönös bizalom a felhatalmazás megközelítések legáltalánosabb tényezője.
Közvetlenül jelenik meg a TQM filozófiában, Blanchard és szerzőtársainak teóriájában,
valamint Lövey és Nadkarni felhatalmazás megfogalmazásában. Mivel a felhatalmazók és a
felhatalmazottak egymás közötti bizalma nélkül nem létezik döntésátruházás, felhatalmazás
modellem első tényezőjeként a kölcsönös bizalmat definiálom.
A szabad információáramlás, melyet Kanter, Lawler, Blanchard, valamint Lövey és
Nadkarni a felhatalmazás konkrét elemeként azonosítanak, szintén nem nélkülözhető a
döntésátruházás alkalmazásában. A szükséges és elégséges információ hiányában a
felhatalmazottak nem vállalják az önálló és kockázatos döntések felelősségét, azaz nem
működik a felhatalmazás. Következésképpen, a szabad információáramlást nevezem meg
felhatalmazás modellem második tényezőjeként.
A felelősségvállalás fogalma elválaszthatatlan a felhatalmazás alkalmazhatóságától. Ha a
felhatalmazott nem hajlandó elfogadni az önálló problémamegoldás és döntéshozás
felelősségét, és/vagy a felhatalmazó nem áll készen ennek a felelősségnek az átadására,
valamint nem vállalja a felhatalmazás kockázatát, nem jöhet létre a döntésátruházás. A fenti
megállapítást erősíti, hogy a felelősségvállalás kérdésköre szinte minden egyes társadalmistrukturális felhatalmazás modellben megtalálható, McGregortól és Rogerstől kezdve
Blanchardon és a TQM-en keresztül Lövey és Nadkarni munkájáig. Sőt, Argyris a
felelősségvállalást minden más aspektusnál hangsúlyosabban vizsgálja. A felelősségvállalás
mind a felhatalmazó, mind a felhatalmazott oldaláról kulcsfontosságú eleme a
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felhatalmazásnak. A fentiekből következően, felhatalmazás modellem harmadik
tényezőjeként a felelősségvállalást definiálom.
Az egyéni és szervezeti értékek kapcsolatáról McGregor Y-elméletében „integrációként”
beszél, melynek jelentése, hogy az egyén oly módon éri el saját céljait, hogy közben a
szervezeti célkitűzések megvalósulását szolgálja. Tenner és De Toro a „felsorakozás”
tényezőjének kapcsán említik a szervezeti és az egyéni célok és értékek összhangját.
Blanchard és szerzőtársainak teóriájában az „autonómiateremtés” tartalmi fókuszában a
felhatalmazók és felhatalmazottak közös értékrendje áll, amely értékek és vezérelvek mentén
a vezetők kijelölik az autonómia határát. Argyris belső elköteleződésnek nevezi azt a
munkavállalói attitűdöt, amely lehetővé teszi a felhatalmazás alkalmazását. A belső
elköteleződés kialakulásának a feltétele az egyénnek a szervezet értékeivel és céljaival való
azonosulása. Lövey és Nadkarni egészséges szervezetének alapvető jellemzője, hogy a
vezetők képesek megteremteni az egyéni és a szervezeti értékek összhangját.
A McGregor által alkalmazott „integráció” kifejezés egységesülést, beilleszkedést,
összegződést jelent. (Bakos, 1983) A felhatalmazás alkalmazhatóságának nem feltétele az
egységesülés, azaz, hogy a szervezet és az egyén értékrangsora értékről-értékre azonossá
váljon. A döntésátruházás már akkor is működőképes, ha a szervezet értékeit képviselő
felhatalmazó, és az egyéni értékei szerint cselekvő felhatalmazott képesek egymás
értékrendjének az elfogadására, valamint az értékhierarchiáik közötti különbségek
tolerálására. Mivel azon típusú illeszkedés, amely az egyéni és a szervezeti értékrendek között
a felhatalmazásban kialakul, tartalmilag hívebben tükröződik vissza a „harmonizáció”
fogalmában, a következőkben ezt a kifejezést használom. Az egyéni és szervezeti értékek
harmonizációjának súlyából fakadóan nem hagyható ki a felhatalmazás alkalmazhatóságának
tényezői közül. Ily módon, a kutatási modellem negyedik tényezőjeként megjelenő elem az
értékharmonizáció.
Az önirányító teamek tényezőjét az előző alkotóelemektől eltérő módon kezelem. Ennek
oka, hogy önirányító teamek addig nem jöhetnek létre, míg a szervezetben nem alakul ki a
kölcsönös bizalom légköre, míg az egyéni értékek és a szervezeti célok nem harmonikusak
egymással, míg az információ nem áramlik szabadon mind az utasítási láncok, mind az
informális hálózatok összeköttetésein keresztül, valamint, míg a felhatalmazó és a
felhatalmazott nem hajlandó a felhatalmazáshoz párosuló felelősség vállalására. A magyar
nemzetgazdaságnak az első fejezetben bemutatott versenyképességi mutatói arra engednek
következtetni, hogy a hazai üzleti kultúra a felhatalmazás alkalmazhatóságának a kezdeti
szakaszában jár. A későbbiek során vizsgálom a magyar kultúrakutatások eredményeit,
melyek az előzőekhez hasonlóan minősítik a hazai üzleti kultúrát. A fentiekből következően
indokoltnak tartom, hogy modellemben az ötödik tényezőt, az önirányító teamek létrehozását,
melyet a felhatalmazó kultúra kialakulásának következményeképpen értékelek, jelen
kutatásomban nem vizsgálom.
Továbbá, az önirányító teamek jellemzőinek és a felhatalmazás összefüggéseinek a
feltárására a teamek belső működését indokolt tanulmányozni. Ezekre az elemzésekre a
felhatalmazás pszichológia megközelítése ad lehetőséget, mely vizsgálatok nem képezik jelen
kutatásom témáját.
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A teljesítőképesség, a javadalmazás és a tudás az előzőekben ismertetett kultúraelemekkel
szemben csupán egy-egy szakirodalmi megközelítésben kerülnek nevesítésre. A tudás
egyedül Lawler (1992) modelljében szerepel önálló elemként. Lawlerrel szemben a TQM
filozófia a tudást nem kezeli független tényezőként, hanem a teljesítőképesség részeként
értelmezi. A tudás birtoklása, hasonlóan a teljesítőképességhez, inkább az egyén tulajdonsága,
semmint a szervezet jellemzője, és ily módon a pszichológiai felhatalmazás irányzat
kompetencia elemével áll közvetlen kapcsolatban.
Az egyén tudásához a szervezet a tudás megosztásának, valamint a képességek
fejlesztésének a lehetővé tételével járul hozzá. A fenti elemek közül mindkettő megjelenik a
primer kutatásban. A tudásmegosztást a szabad információáramlás tényezője foglalja
magában, míg a képességfejlesztés alapértékként szerepel az értékharmonizáció
vizsgálatában.
A javadalmazás a tudáshoz hasonlóan Lawler (1992) megközelítésében jelenik meg
független elemként, és meghatározása szerint a teljesítmények elismerésével áll
összefüggésben. A javadalmazás, mint a teljesítmények elismerésének egyik eszköze,
szerepel primer kutatásomban, de nem önálló elemként, hanem a működés egyik meghatározó
értékeként, melyet az értékharmonizáció tényezőjében vizsgálok. A fenti indokok alapján a
három kultúrajellemzőt – teljesítőképesség, javadalmazás és tudás – úgy tekintem, mint
amelyek vagy kiegészítői az első négy tényezőnek, vagy tartalmilag bennük foglaltatnak,
ezért azokat a modellben önálló elemként nem szerepeltetem.
A felhatalmazás négy tényezője – kölcsönös bizalom, szabad információáramlás,
felelősségvállalás és értékharmonizáció – mellett a szakirodalom tanulmányozásakor számos
esetben találtam szembe magam egy ötödik tényezővel, amely bár a felhatalmazás
elméletekben explicit módon nem jelenik meg, a kutatók gyakorta említik a másik négy elem
vonatkozásában. Ez a tényező a hálózatosodás. Kutatásomban a hálózatosodás fogalmát a
hálózatok kiépítésének, működtetésének és fejlesztésének az összegzéseképpen definiálom. A
fenti tényezőnek a felhatalmazás modellben való megjelenítését a jelen fejezetnek a
hálózatosodást bemutató részében támasztom alá.
Hazai és nemzetközi szakirodalmi elemzéseim eredményeképpen a felhatalmazás
alkalmazhatóságának modelljét a következő tényezőkből építem fel.
1. Kölcsönös bizalom
2. Szabad információáramlás
3. Felelősségvállalás
4. Értékharmonizáció
5. Hálózatosodás
A kutatási modell illusztrálására egy 5 részháromszögre tagolódó ötszöget választottam.
Az 5 részháromszög mindegyike egy-egy vizsgált felhatalmazás tényezőnek felel meg. Az
illusztráció jelképezi azt a holisztikus megközelítést, miszerint a felhatalmazás csak az elemek
egyidejű, egységes megléte által válik eredményesen alkalmazhatóvá. A kutatási modell
vizuális megjelenítését mutatja be a 2. ábra.
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2. ábra: A felhatalmazás modellje
Saját szerkesztés

A következőkben a felhatalmazás modell egyes tényezőit mutatom be részletesen.
Kölcsönös bizalom
A bizalom az ember alapvető társadalmi igénye. Annak ellenére, hogy sokan állítják, nem
bíznak másokban, valójában a bizalom alapértelmezett hozzáállás. Bizalom nélkül nem
kötődnénk másokhoz, és mások sem kötődnének hozzánk. Az egymásba vetett hit nélkül az
emberi faj létezése kérdőjeleződne meg. (Kramer, 2009)
A bizalom a munkahelyi kapcsolatokban is elsődleges jelentőséggel bír. Egyetlen
szervezet sem lenne képes életben maradni, ha a benne dolgozó emberek mindegyike
bizalmatlan lenne a többiekkel szemben, és egyikük sem törekedne az együttműködésre. A
szervezetek történetében a bizalom különböző szintjeire volt szükség az eredményességhez.
Fukuyama (2000) szélsőségesen hierarchikus vállalatként mutatja be Henry Fordnak a
Frederick Winston Taylor modelljére épülő gyárait, ahol végtelen számú formális szabály
fogalmazta meg, hogy az embereknek miként kell viselkedniük. „Egy ilyen szervezetben nem
volt szükség bizalomra vagy informális szociális normákra: minden munkásnak megmondták,
hogy álljon, hogy mozgassa a kezét és a lábát, mikor tartson szünetet, egyszóval a
legcsekélyebb mértékben sem vártak el tőle kreativitást vagy önálló véleményalkotást” – írja
Fukuyama. (Fukuyama, 2000, 278. oldal) A 20. század elejének üzemei a bizalom alacsony
szintjén is képesek voltak termékeik előállítására. Ellenben a mai lapos és hálózatelvű
szervezetek nem nélkülözhetik a működésüket megalapozó, informális normákat. A második
évezred végén a tekintély szerepét egyre inkább a bizalom veszi át, mely lehetőséget teremt az
önszervezésre és az önirányításra.
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Fukuyama (1997) a japán és a német társadalommal példázza a magas bizalomszintű
kultúrát. Az amerikai szociológus a német társadalmat hierarchia- és hatalomtisztelőként
jellemzi. Mindemellett azonban a német kultúrában a bizalom magas fokának köszönhetően
az egyének a hierarchiában elfoglalt helyüktől függetlenül közvetlenül, szabályozások és
formalitások nélkül is kapcsolatba léphetnek egymással. A magas bizalomszint kialakulása
számos forrásból táplálkozik. Egyrészt, a német munkaadók úgy érzik, erős társadalmi
nyomás nehezedik rájuk abban a tekintetben, hogy törődjenek munkavállalóikkal,
folyamatosan fejlesszék a képességeiket ez által egyre több és komplexebb feladat ellátására
tegyék őket alkalmassá. (Fukuyama, 1997) Másrészt a német felettesek azt feltételezik, hogy
beosztottaik hajlandóak és alkalmasak az önálló munkavégzéshez szükséges tudás
megszerzésére. Ily módon a művezetők elsődleges felelőssége nem a feladat-végrehajtás
mikéntjének kijelölése, hanem a célok és a teendők meghatározása. A beosztottak cserébe
azért, hogy nem kell a szabályok tömkelegéhez igazodniuk, hisznek abban, hogy vezetőik
hatalmukat nem a hatáskörrel való visszaélés, hanem a teljesítmény elérésének szolgálatába
állítják. (Sabel, 1981)
A felhatalmazó és a felhatalmazott egymás közötti kölcsönös bizalma mellett az
önbizalom is nélkülözhetetlen szerepet játszik a hatalom megosztásában. Lövey és Nadkarni
(2003) a bizalom és az önbizalom kettősében a bizalom belső eredetét hangsúlyozzák.
Állításuk szerint csak azok képesek megbízni másokban, akik kellő önbizalommal
rendelkeznek. Az alacsony önbecsülésű emberek folyamatosan bizonyítani akarnak, és ezt
általában mások rovására teszik. Bizonytalanságuk másokban is bizalmatlanságot kelt. Lövey
és Nadkarni a bizalmat kétirányú utcaként ábrázolják: ha a vezető nem bízik beosztottaiban,
akkor azok sem fordulnak felé bizalommal. A bizalmatlanság ára a szoros kontroll, amely
nem csupán költséges és időigényes, de erősen demotiváló.
Kotter (1999) arra hívja fel a figyelmet, hogy a bizalom kiépítése fokozott erőfeszítést
jelent azoknál a vezetőknél, akiket az évtizedek tapasztalata arra tanított, hogy az ő feladatuk
a döntéshozatal, nem pedig a hatalom-átruházás.
A fentiekkel összhangban Blanchard (2007) azt hangsúlyozza, hogy a felhatalmazónak a
felhatalmazottba vetett bizalma nem magától értetődő. A bizalom egy kicsit olyan, mint a
sötétbe ugrás, és ezzel az érzéssel minden vezetőnek meg kell küzdenie.
A bizalom és a szervezet eredményessége összefüggésben áll egymással. Dirks és
Skarlicki (2004) kutatásukban a bizalom és a teljesítmény egymáshoz való viszonyát
vizsgálták. Tanulmányuk arra mutatott rá, hogy a bizalom a magyarázata annak, hogy az
emberek miért végzik eredményesen a feladataikat, valamint, hogy miért teljesítenek
várakozás felett még akkor is, ha nem egyértelmű az érte járó ellenszolgáltatás.
A bizalom forrását és kialakulását tekintve a szerzőpáros kétféle megközelítést kínál. Az
egyik a kapcsolatalapú megközelítés. A kapcsolatalapú modell fókuszában a vezető
viselkedése, reakciói állnak. Ha az egyén úgy érzékeli, hogy a vezető figyel rá és törődik vele,
akkor a kívánt viselkedési formával viszonozza a vezetői gondoskodást. A kapcsolatalapú
bizalom arra ösztönzi a munkavállalót, hogy – még a várakozásokat túlszárnyalva is – több
időt töltsön a feladattal, és hajlandó legyen a szervezet céljainak megvalósításáért végezni a
tevékenységét.
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A személyiségalapú megközelítés azon feltételezésből indul ki, hogy a vezető személyes
tulajdonságainak, attitűdjeinek jelentős hatása van a beosztottakkal való hierarchikus
kapcsolatokra. A személyiségalapú elmélet központi kérdése, hogy a beosztottak mennyire
érzékelik a vezető személyiségét bizalomkeltőnek. Ha az alkalmazottak azt tapasztalják, hogy
nem bízhatnak meg a vezetőjükben, akkor energiájuk jelentős részét nem a teljesítményük
növelésére, hanem a „hátuk fedezésére” fordítják.
A kapcsolatalapú és a személyiségalapú bizalom nem egymást kizáró megjelenési formák.
A vezetők és a beosztottak relációjában a kétfajta megközelítés egymást kiegészítve épül be a
szervezetek működésébe. A kétféle modellben rejlő különbségek ellenére mind a
kapcsolatalapú, mind a személyiségalapú bizalom közös jellemzője, hogy magasabb
teljesítményt, valamint a szervezeti célok melletti erősebb elköteleződést eredményeznek.
Dirks és Skarlicki kutatásainak a bizalom és a teljesítmény kapcsolatára vonatkozó
statisztikai elemzései számszerű eredményekkel is szolgálnak. Vizsgálataik p = 0,05 szinten
szignifikáns összefüggést mutattak ki a vezetőbe vetett bizalom és az egyén munkájának
eredményessége között. Az egyéni teljesítmény esetében a bizalommal való korreláció
értékére r = 0,16 adódott. A szervezeti célok melletti elköteleződés a bizalommal r = 0,19
szinten korrelált. A kutatók a munkával való elégedettség és a bizalom viszonylatában kapták
a legnagyobb korrelációs együttható értéket, amely r = 0,51.
Dirks és Skarlicki megállapították, hogy a bizalom és a teljesítmény egymásra való hatása
nem egyirányú. Amellett, hogy a bizalom légköre lehetőséget és ösztönzést ad az egyénnek a
teljesítménye növelésére, egyes munkavállalóknál az egyéni teljesítmény növekedése a
vezetőbe vetett hit megerősödését eredményezi.
A bizalom és a teljesítmény kölcsönhatásának feltárása mellett a kutatók azt tapasztalták,
hogy az egyén és a hierarchia különböző szintjeit képviselő vezetők közötti kapcsolat eltérő
bizalmi aspektusokat eredményez. Az elemzések azt támasztották alá, hogy míg az alsóbb
szintű vezetők iránti bizalom a tevékenységszintű változókkal (teljesítmény) áll
összefüggésben, addig a magasabb szintű vezetőkbe vetett hit a szervezeti szintű változókkal
(elköteleződés) mutat p = 0,05 szinten szignifikáns kapcsolatot. Az alacsonyabb szintű
(közvetlen) vezetők felé irányuló bizalom és az egyéni teljesítmény közötti korrelációs
együttható értéke r = 0,17, míg ugyanez az érték a felsőbb vezetők esetében r = 0,00. A
szervezeti célok melletti elköteleződés fordított tendenciát képvisel: alacsonyabb szintű
(közvetlen) vezetők esetében a korrelációs együttható értéke r = 0,44, míg magasabb szintű
vezetők esetében r = 0,57. A fentieken túlmenően a szerzőpáros eredményei rámutattak, hogy
míg a vezetőkbe vetett hit a vertikális kapcsolatok minőségére gyakorol hatást, addig a
kollégák iránti bizalom a laterális kapcsolatok kialakulását és működését befolyásolja.
A Dirks és Skarlicki által idézett felmérések egyike szerint az alkalmazottak majdnem
kétharmada nyilvánít alacsonyszintű vagy nulla bizalmat munkaadói felé. Egy másik elemzés
arról számol be, hogy a beosztottak 52%-a nem bízik a vállalat menedzsmentjében, és a tőlük
kapott információban.
A vezetőket vizsgáló elemzések azt mutatják, hogy közülük sokan – még akkor is, ha
magas szintű bizalmat építettek ki – alacsonyabb szintű bizalmat kapnak, mint amennyit
érzékelnek. A bizalmat sokkal egyszerűbb lerombolni, mint felépíteni. Egy, a beosztottak hitét
megingató incidens számottevő visszaesést idéz elő a bizalom szintjében. Ilyen esetben a
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munkatársak érzékenyebben tekintenek az olyan jövőbeni eseményekre és tettekre, amelyeket
hasonló módon bizalomsértőnek feltételeznek. (Dirks, Skarlicki, 2004)
Nordström és Ridderstrale (2006) a bizalomépítés tekintetében két csoportra osztja a
vezetőket: bizalom-gerjesztőkre és bizalom-erjesztőkre. Kreatív és innovatív szervezeteket
csak a bizalom-gerjesztők képesek létrehozni.
A bizalom-erjesztők két lábon járó
katasztrófák, akik kizárólag bizalmatlanságot szülnek. Ahogy a szerzőpáros írja: „A bizalomgerjesztők fennmaradnak. A bizalom-erjesztők eltűnnek a föld színéről.” (Ridderstrale,
Nordström, 2006, 201. oldal)
A kapcsolatokon és a személyiségen alapuló hit mellett Meyerson és szerzőtársai (2006) a
gyorsan kialakuló, azonnali bizalom (swift trust) jelenségére hívják fel a figyelmet. A
bizalomnak ez a formája nem az egyénről szerzett, közvetlen tapasztalatokból ered, hanem az
általa betöltött pozícióhoz, szerephez párosul. Az azonnali bizalom megjelenése a
szervezetben akkor lehetséges, ha az emberek hisznek a kiválasztási és a képzési
rendszerekben. (Meyerson, Weick, Kramer, 2006)
A kölcsönös bizalom tényezőjének a megközelítését a következőkben foglalom össze. Az
egymás iránti bizalom légkörének megteremtése nélkül működésképtelen a felhatalmazás. A
bizalom a felhatalmazó és a felhatalmazott között kölcsönösen kell, hogy kialakuljon.
Egyrészt a felhatalmazónak bíznia kell a felhatalmazott problémamegoldói és döntéshozói
kompetenciáiban, másrészt a felhatalmazottnak hinnie kell a felhatalmazó vezetői
képességeiben és motivációjában.
A felhatalmazás szereplőinek kölcsönös hite mellett az önbizalom is elengedhetetlen
szerepet játszik a problémák és a döntések eredményes átruházásában. Egyik oldalon a
felhatalmazottnak hinnie kell abban, hogy képes a problémamegoldásra és a döntéshozásra.
Másik oldalon a felhatalmazónak bíznia kell abban, hogy helyesen választja meg mind a
felhatalmazottat, mind az átruházott felelősség mértékét. Önbizalom nélkül a felhatalmazás
frusztrációt okoz mind a felhatalmazó, mind a felhatalmazott számára.
Szabad információáramlás
Blanchard és szerzőtársai (1999) szerint, amennyiben a vezetők azt várják, hogy a
beosztottak önállóan oldjanak meg problémákat, és felelősek legyenek saját döntéseikért,
rendelkezniük kell mindazzal az információval, amelyek a hierarchiabeli menedzserek
rendelkezésére állnak. A szükséges információ hiányában az alkalmazottak egyrészt nem
hozhatnak jó döntéseket, másrészt nem éreznek motivációt arra, hogy elfogadják a
döntéshozás kockázatát. (Blanchard, Carlos, Randolf, 1999)
Az információ az által válik elérhetővé a problémamegoldók és döntéshozók számára,
hogy a vezetők elősegítik és támogatják annak szabad áramlását. Az információ szabad
áramlását meggátolhatja, ha a hierarchián belüli egyéneknek nem áll érdekükben, hogy
elősegítsék az információ átadását. A fenti attitűd azon a feltételezésen alapszik, miszerint az
információ megerősíti birtoklója hatalmi pozícióját. Ahogy Fukuyama (2000) írja, az
információ visszatartásával a hierarchia tagjai maximalizálni igyekeznek a hatalmukat
másokéhoz képest. Egy autoriter vezető mindent saját ellenőrzése alatt akar tartani. A
gazdaság fejlődésével azonban az uralkodás információs követelményei exponenciálisan
megnövekednek. A modern menedzsment olyan speciális szakterületi ismereteket igényel,
amelyekről egy mai vezető nem is álmodhat. Azok a felettesek, akik nem ismerik fel az
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információ megosztásának szükségszerűségét, és nem mutatnak arra hajlandóságot,
elkerülhetetlenül a fejlődés kerékkötőivé válnak. (Fukuyama, 2000)
A rendszerváltás előtti hazai üzleti kultúrát az információ hatalomközpontú kezelése
jellemezte. A hagyományos szervezetek vezetői vállalataik működését az információ
megosztása helyett intézkedésekkel irányították. A fentiekkel párhuzamban Tököli (2005)
interjújában Hónig Péter, a Dunaferr-csoport egykori vezérigazgatója úgy nyilatkozik, hogy a
magyar vezetők szeretik a titkokat, mivel úgy gondolják, hogy ez teszi őket még nagyobb
hatalom birtokosává.
Bár az információ megosztását megkönnyítik a rohamosan fejlődő informatikai
technológiák, alkalmazásukkal nem minden esetben érhető el radikális teljesítményjavulás.
Ahogy Hammer (1999) írja a munkafolyamatok átalakításáról szóló cikkében: „Az üzleti
folyamatok nagy része olyan magától értetődő szabályokon alapszik, amelyek az ipari
forradalomban gyökereznek. Ezeknek a szabályoknak akkor volt értelmük, amikor még lassú
volt a kommunikáció, az információt nehéz volt összegyűjteni és továbbítani, és emiatt csak a
menedzserek voltak képesek döntéseket hozni. De ma már a kommunikáció hihetetlenül
gyors, az információ bármikor elérhető és könnyen továbbítható, az alkalmazottak képzettek,
és elvárják, hogy kikérjék a véleményüket. A menedzsereknek el kell vetniük az elavult
hipotéziseket, és ki kell dolgozniuk a munkavégzés új módszereit, melyek megfelelnek az
idők szavának.”
A munkafolyamatok újratervezése mellett jelentős szerep jut a vezetői attitűd
átalakulásának. Vezetői szándék és akarat nélkül egyetlen informatikai technológia sem képes
az információ szabad áramoltatására. Ahogy Lövey és Nadkarni (2003) megfogalmazzák: „A
széles körben elérhető, magas szintű informatika révén a szervezeteknek többféle eszköz áll
rendelkezésére a zökkenőmentes információáramlás megteremtéséhez. …Fontosabb szempont
az információ kezelésének módja: az alkalmazottak iránti bizalom és az információkra való
nyitottság. Ha nincsenek merev korlátok a munkatársak között, lehetővé válik a szabad
kommunikáció”. (Lövey, Nadkarni, 2003, 117. oldal)
Nordström és Ridderstrale (2006) az információ átadására hajlandó, azt kezdeményező
vezetői attitűd kialakítása, valamint a hálózatok kiépülésének támogatása mellett azt
hangsúlyozzák, hogy ha az információt valóban értékteremtő forrásként kívánjuk
hasznosítani, akkor jutalmaznunk kell azokat a dolgozókat, akik azt munkatársaikkal
megosztják. A szerzőpáros az információáramlás irányítottságára hívja fel a figyelmet, amikor
arról ír, hogy a tradicionális „push-alapú” rendszer, amikor is a vezérigazgató és csapata
informálja a szervezet többi tagját – és így mindenki csak arról tud, ami a főnökség szerint rá
tartozik – már nem elegendő. Az információnak ma már nem kell a hierarchia tetejéről
indulnia. A forrás a hálózatban bárhol elhelyezkedhet, és az információ számos irányban
terjedhet egyidejűleg.
Wheatley (2001) könyvében egy olyan szervezetről ír, ahol az információ áramlását a
lazacok mozgásával illusztrálják. A lazacokhoz hasonlóan, ha az információ terjedésének
csatornáit megfelelően karbantartják, az információk maguktól eljutnak rendeltetési helyükre.
A szervezetek feladata, hogy tisztán tartsák a medret, és utána begyűjthetik az új ötleteket és
terveket, ahogy a tenyésztők a lazacok esetében az ikrát.
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Összefoglalásképpen, a felhatalmazásban a szabad információáramlást több feltétel
együttes érvényesülése teszi lehetővé. Mindenekelőtt, a vezetőknek hajlandóknak kell lenniük
az információ átadására. Amennyiben a vezetők az információra úgy tekintenek, mint a
hatalom forrására, úgy bármely más, az információ megosztására irányuló kezdeményezés
kudarcra ítélt. Másrészt, ha a vezetőknek az információ átadására irányuló attitűdje támogató,
szükséges, hogy az ismeretek akadálymentes áramlását a szabályozás, a rendszerek, valamint
mind a formális, mind az informális hálózatok is előmozdítsák.
A szabad információáramlás nem azonos azzal, hogy a vezetők megfontolás nélkül
nyilvánossá tesznek a szervezetben minden ismeretet és adatot minden egyes munkavállaló
számára. A vezetőknek képesnek kell lenniük arra, hogy kiválasszák a felhatalmazásban
érintett szakértőket, valamint meg kell tudniuk határozni, hogy mely információk szükségesek
és elégségesek az adott probléma megoldásához.
Felelősségvállalás
Argyris (1999) a felelősségvállalás vonatkozásában kétfajta, külső és belső
elkötelezettséget definiál. Az elkötelezettség mindkét típusa értékes a munkahelyen, de csak a
belső elköteleződés erősíti meg a felhatalmazást. Amikor az alkalmazottak külső hatás
eredményeképpen kötelezik el magukat, akkor kevésbé szólhatnak bele saját sorsuk
alakításába. Következésképpen, elkötelezettségük mértéke alacsonyabb szintű lesz, mintha
belső motiváció hajtaná őket. Argyris szerint, ha a menedzsment azt akarja, hogy a
beosztottak nagyobb felelősséget érezzenek munkájuk iránt, akkor a belső elköteleződésük
kialakulását kell elősegíteniük. A belső elköteleződés alapja a részvétel, a bevonás. A
felhatalmazás csak a belső elköteleződésre épülve válhat alkalmazhatóvá.
Argyris szerint, bár a menedzserek elméletben rajonganak a felhatalmazásért, a
gyakorlatban jobban bíznak az ismert és bevált parancsuralmi rendszerben. A menedzserek
mellett az alkalmazottak is vegyes érzelmekkel fogadják a felhatalmazást. A hatalom
átruházása csak addig vonzó, amíg szóba nem kerül a személyes felelősségvállalás. (Argyris,
1999)
A Lövey és Nadkarni (2003) által idézett jelenkori vezető – Argyris megállapításaival
összhangban – szemléletesen példázza a hatalomhoz való ragaszkodást. „Ha nem ellenőriznék
mindent szigorúan, nem tudom, mi történne. Nekem kell cipelnem a súlyt és a felelősséget a
cégért. Egyedül én vagyok tisztában a cég jövőképével, én vagyok az egyetlen, aki tudja,
hogyan kell ezt a szervezetet működtetni ahhoz, hogy a céljait elérje. Mindent nekem kell
csinálnom. Mindenen rajta kell tartanom a szemem, különben nem működnének a dolgok.”
(Lövey, Nadkarni, 2003, 134. oldal)
A felhatalmazás a megszokottnál magasabb szintű felelősségvállalást kíván. A
felhatalmazáshoz és annak elfogadásához mind a felhatalmazónak, mind a felhatalmazottnak
meg kell ismernie felelősségvállalási hajlandóságának határát. Blanchard (2007) a felelősség
folyamatos adagolását a mozgás és az egyensúly játékának nevezi. Olyan ez, mint egy tánc,
aminek rá kell érezni a ritmusára. Aki ráérzett, az képessé válik arra, hogy „tánc közben”
felismerje és megítélje az egyének és a teamek képességeit azok önállósodási folyamatában.
(Blanchard, Carlos, Randolph, 2007)
A felhatalmazás a felhatalmazottak mellett a felhatalmazótól is új típusú
felelősségvállalást kíván. Blanchard (2007) így ír erről: „Kezdetben úgy véltük, elég magukra
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hagyni teamjeinket, hiszen éppen az volt a célunk, hogy önirányítóvá váljanak. A
menedzsment tehát lemondott segítő, felügyelő szerepéről – majd értetlenül figyelte teamjeink
döcögését vagy éppen kudarcait.” (Blanchard, Carlos, Randolph, 2007, 62. oldal)
A felelősségvállalásra irányuló hajlandóság mértéke összefügg azzal, hogy a vezetés
miként kezeli a helytelen döntéseket. Lövey és Nadkarni (2003) szerint, ha egy szervezetben
minden döntés helyesnek bizonyul, akkor ott valószínűleg túl sok időt töltöttek ezek
meghozatalával, vagy kerültek minden kockázatot, és ily módon képességeik alatt teljesítve
számos lehetőséget szalasztottak el. Ha egy vállalatban egyes döntésekről kiderül, hogy
helytelenek voltak, az annak a jele is lehet, hogy a vezetők az alkalmazottakat az ésszerű
kockázat vállalására bátorítják. A felhatalmazó kultúrában a munkatársak elemzik a hibás
döntések okait, megvitatják a következtetéseket, elterjesztik a tanulságokat és módosítják a
döntéshozatali mechanizmusokat.
Davenport, Prusak és Wilson (2003) a laboratóriumi kísérletekkel állítják párhuzamba az
ismeretlen problémák megoldását és az újszerű döntések meghozatalát. Az üzleti és
menedzsment ötletekkel végzett próbálkozások némiképp nehezebbek és bonyolultabbak,
mint a laboratóriumi kísérletek, melyektől senki sem várja, hogy mindegyik sikerüljön. Ha a
munkatársakat olyan felelősséggel ruházzák fel, mintha egy osztály tulajdonosai lennének,
meg kell, hogy legyen a tévedéshez való joguk, és akkor felelősséggel fognak viszonyulni a
döntésekben rejlő kockázatokhoz.
Nordström és Ridderstrale (2006) megközelítésében az innovatív döntések akkor lesznek
sikeresek, ha a szervezetek nem arra koncentrálnak, hogy ne kövessenek el hibákat, hanem
hogy újszerű hibákat kövessenek el. A felhatalmazó vezetők felülemelkednek a kudarc
hagyományos definícióján, miszerint az a siker ellentéte. Számukra a siker és a kudarc a
kísérletezés egyenértékű kimenetei. A kudarc-toleráns vezetők lebontják a főnök és a
beosztottak közötti gátakat, ezáltal is erősítve a kölcsönös bizalmat, mely a felhatalmazás
alkalmazhatóságának az alapjául szolgál. (Ridderstrale, Nordström, 2006)
A felelősségvállalás fenti aspektusai a következőkben összegezhetők. A felhatalmazás
mind a felhatalmazótól, mind a felhatalmazottól a megszokottnál magasabb szintű és eltérő
tartalmú felelősségvállalást kíván. A felhatalmazó nem csupán az önálló problémamegoldás
és döntéshozás jogát, hanem az azok mellé párosuló felelősséget is a felhatalmazottra ruházza.
A felhatalmazottnak – felelősségvállalási hajlandósága határának ismeretében – képesnek kell
lennie megítélni, hogy elfogadja vagy elutasítja a felhatalmazást.
A felelősség átruházása nem azonos azzal az értelmezéssel, miszerint a felhatalmazó teljes
egészében mentesül a felelősségvállalás alól. A felhatalmazó új típusú felelőssége a
felhatalmazottnak és az átruházott problémának a kiválasztására, valamint az átadott
felelősség szintjének a meghatározására irányul. Továbbá, a felhatalmazó felelős azért, hogy a
felhatalmazottat felkészítse a felhatalmazás eszközeinek használatára, valamint lehetővé tegye
számára az önálló problémamegoldáshoz és döntéshozáshoz szükséges képességek
elsajátítását. A felhatalmazó a felhatalmazásban nem szakértőként és nem döntéshozóként
vesz részt, hanem coachként, azaz a célok kitűzésével, a határok kijelölésével, a képességek
fejlesztésével, valamint az elkerülhetetlen hibák tolerálásával segíti elő felhatalmazottak
munkáját.
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Értékharmonizáció
A szervezeti teljesítmény növelésének eszköze az egyéni és a szervezeti célok
összhangjának a megteremtése. (Gyökér, 1999) Az értékharmonizációt McGregor (1966a) Yelméletében az egyéni és a szervezeti értékek integrációjaként definiálja. Az Y-elmélet szerint
a kontroll és az utasítások nem kizárólagos eszközei annak, hogy a vezetők a beosztottak
erőkifejtését a szervezet céljainak elérésére koncentrálják. Az ember képes önmagát és
teljesítményét olyan célok szolgálatába állítani, amelyek mellett elkötelezte magát. Ezt az
elköteleződést hozza létre az egyéni és a szervezeti értékek integrációja.
Az egyéni és szervezeti értékek integrációja során a vezetők szem előtt tartják az
alkalmazottak szükségleteit, és olyan feltételeket teremtenek, amelyek mellett ezek a
szükségletek harmonikussá válnak a szervezet célkitűzéseivel. A vállalat és a munkavállalók
értékeinek az összhangjára való törekvés lehetővé teszi, hogy az egyén kielégítse a szükségleti
hierarchia felső szintjén álló, önmegvalósításra irányuló igényét.
McGregor szerint az integráció nem jelenti a szervezet követelményeinek és az egyén
igényeinek tökéletes összehangolását. Az Y-elmélet az integráció azon fokát értelmezi,
amelynél az egyének számára az elérhető számos lehetőség közül az a legkedvezőbb, azaz
saját céljaikat úgy érik el a leginkább, ha tudásukat és képességeiket a szervezet érdekében
hasznosítják. (McGregor, 1966b)
McGregor után három évtizeddel Drucker (2001) a következőképpen közelíti meg az
értékharmonizációt. Mind az embereknek, mind a szervezetnek kell, hogy legyenek értékei. A
szervezet akkor válik hatékonnyá, ha az egyén értékei kompatibilisek a szervezet
értékrendjével. A kompatibilitás nem jelent egyezőséget. Az egyén és a szervezet
értékrendjének összhangjához elegendő, hogy az értékek elég közel álljanak egymáshoz, és
békében megférjenek egymás mellett a bennük rejlő különbözőségek ellenére. (Drucker,
2001)
Az értékek, normák és célok a hazai szervezeti kultúrákban gyakran érdekekként
fogalmazódnak meg. Steiner és Vecsenyi (1995) előadáskötetében Tatai Ilona, a Taurus
Gumiipari Vállalat egykori vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Fontos, hogy
megtaláljuk az egyensúlyt a szervezeti és az egyéni érdek között. Meg kell próbálnunk
valamiféle érdekazonosságra jutni. Ez nagyon nehéz, és igazán soha sem sikerül teljesen. A
feladatok végrehajtásánál a kezdeti konszolidált állapot újra és újra megbomlik, mert megint
előtérbe kerül valamilyen addig nem észlelt érdek: az lehet vállalati, vagy egyéni érdek
egyaránt. Erre állandóan figyelni kell. Az egyének addig működnek együtt, ameddig az
érdekeik egybeesnek a vállalat érdekeivel. Ha az érdekegyensúly borulni kezd, akkor
problémák keletkeznek, és megakadnak a folyamatok.” (Steiner, Vecsenyi, 1995, 63. oldal)
Blancahrd és szerzőtársai úgy nyilatkoznak, hogy az értékrendek összehangolásában az
első lépés az egyén és a szervezet értékeinek és céljainak az azonosítása. Vezérelvek nélkül a
szervezet olyan, mint egy folyó partok nélkül. Ha a végcél nem világos és a vezetés nem
erősíti meg azt folyamatosan, akkor önálló és felelősségteljes döntés senkitől nem várható el.
A cselekedeteknek mindig a kitűzött cél végrehajtására kell irányulniuk. Ehhez az
embereknek meg kell hallaniuk, és meg kell érteniük a vállalat értékeit és vízióját. Továbbá
tisztázni kell azt is, hogy a célok és az értékek miképpen vezérlik a viselkedést és a normákat.
(Blanchard, Carlos, Randolph, 1999)
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A kihívó látomás, a jövőkép érzelmileg és értelmileg is inspirálják a munkatársakat arra,
hogy készek legyenek a szervezeti célok elfogadására, valamint egyéni szükségleteik, vágyaik
és értékrendjük kialakítására. A vízió attól válik valósággá, hogy mindenki látja benne saját
feladatának a fontosságát. Az emberek teljesítménye csak akkor lesz kiváló, ha mind saját
részfeladataikat, mind a távlati célt szem előtt tartják. (Blanchard, Carlos, Randolph, 2007)
Az egyéni értékek és célok kialakításához belső elköteleződés szükséges. Herzberg kétféle
alkalmazottat különböztet meg. Az egyik, amelynek a kívánt teljesítmény eléréséhez újra és
újra kívülről fel kell tölteni az „akkumulátorát”. A másik típusú embernek saját „generátora”
van. Neki nincs szüksége külső stimulációra. Nem kell újra és újra munkára serkenti. A belső
motivációval rendelkező egyén maga akar cselekedni. (Herzberg, 2003)
Herzberg belső motivációja összhangban áll Argyris belső elköteleződésével. Csak azok a
vezetők válhatnak felhatalmazókká, és csak azok a szakértők érhetnek felhatalmazottakká,
akik rendelkeznek az egyéni értékek kialakításához szükséges belső elköteleződéssel.
Goleman (2002) megközelítésében az elköteleződés maga jelenti az egyéni és a szervezeti
értékek harmonizációját. Megfogalmazásában ez az elköteleződés egy újfajta hűséget testesít
meg, amely egyensúlyt teremt az emberek saját céljaikhoz való ragaszkodása és a munkahelyi
kapcsolatok rendszere között. Az elköteleződés nem azonos a céghez való vak hűséggel. Az
elköteleződött munkavállalók hűek munkatársaikhoz, csapatukhoz, feladataikhoz és saját
magukhoz.
Lövey és Nadkarni (2003) szerint az egészséges vállalati kultúrában az emberek nem
kívánnak akaratukkal ellenkező feladatokat végrehajtani. Az alkalmazottak nem mások
célkitűzéseinek megvalósítására törekszenek, hanem olyan környezetet keresnek, amely saját
belső céljaik elérését segíti elő. Minél inkább lehetőséget látnak önmaguk megvalósítására,
annál jobban kötődnek a szervezethez, amelynek részei, és amelyben számítanak. (Lövey,
Nadkarni, 2003)
A fentiek összegzéseképpen, értékharmonizációként azt a jelenséget definiálom, amikor
az egyén és a szervezet képes egymás értékrendjének kölcsönös elfogadására, valamint az
értékrendbeli különbségek tolerálásra. Az értékharmonizáció a felhatalmazásban az egyén és a
szervezet értékei, normái és céljai között jön létre. A szervezet értékrendje a vezetők
kommunikációja és tettei által válik kinyilvánítottá.
Az értékharmonizáció nem követeli meg az egyén és a szervezet értékeinek pontról-pontra
való egyezését. Az egyén és a szervezet értékrendje azáltal válik harmonikussá, hogy az
egyén értékeinek, normáinak és céljainak megvalósításával a szervezet célkitűzései elérhetővé
válnak.
A felhatalmazó számára az értékharmonizáció szavatolja, hogy a felhatalmazott önálló
problémamegoldását és döntéshozását olyan egyéni értékrend és motiváció vezérlik, amelyek
összhangban állnak a szervezet értékeivel és normáival.
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Hálózatosodás
Mivel a hálózatosodás, mint a felhatalmazás tényezője nem jelent meg a szakirodalomban
az eddigiek során, az előző kultúraelemek bemutatásánál részletesebb ismertetésre
törekedtem.
A hálózatkutatások alapja a gráfelmélet, melynek megszületése Leonhard Euler nevéhez
kapcsolódik. Euler 1736-ban a gráfok alkalmazásával bizonyította a königsbergi hidak
matematikai problémájának a megoldását. A gráfelméletből kiindulva az 1950-es években
született meg a hálózatok tudománya, és került át a matematikából olyan területekre, mint a
fizika, a biológia vagy a társadalomtudomány. A hálózatként működő rendszerek sora
végtelen: a városokat, falvakat összekapcsoló utak és vasutak; az energiát, nyersanyagot
továbbító vezetékek; a telekommunikációs hálózatok, vagy akár az idegsejtek és az őket
összekötő pályák. Az üzleti világban hálózatok szövik át és kapcsolják egymáshoz a
vállalatokat, a társaságok belső szervezeti egységeit, valamint a szervezetekben dolgozó
alkalmazottakat.
A hálózatok definíciójuk szerint pontokból és az őket összekötő élekből állnak. Ezt a
meghatározást fejlesztette tovább a társadalomtudományok területén Granovetter (1973), aki
1973-ban megjelent cikkében arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként találnak
munkahelyet az álláskeresők. Kutatásai során azt tapasztalta, hogy bármilyen erőfeszítéseket
is tettek a barátok annak érdekében, hogy közeli ismerőseiket munkához juttassák, a legjobb
ajánlatok az esetek többségében idegenektől származtak. Vizsgálatai eredményeképpen
Granovetter a hálózatok összeköttetéseit két típusra különítette el. Elméletében a társadalom
olyan összeköttetésekben gazdag, kis csoportokra tagolódik, amelyekben mindenki ismeri
egymást. A kis csoportok tagjait erős összeköttetések fűzik egymáshoz. Ezeket a kis
csoportokat néhány külső kapcsolat köti össze. A kis csoportokat egymáshoz csatoló
ismeretségeket Granovetter gyenge kapcsolatoknak nevezte. (Granovetter 1973) Ezeket az
erős és gyenge összeköttetéseket illusztrálja a 3. számú ábra.

3. ábra: Erős és gyenge kapcsolatok (Barabási 2003 nyomán)
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Fukuyama (2000) a hálózatot bizalmon alapuló, morális kapcsolatrendszerként definiálja.
„A hálózat olyan, egyénként fellépő emberek csoportja, akik osztoznak bizonyos informális
normákban vagy értékekben, túl azokon, amelyek a szokásos piaci tranzakciókhoz
szükségesek”. (Fukuyama 2000, 269) A meghatározás mellett a szerző azt is megállapítja,
hogy az informális hálózatok és a formális tekintélyviszonyokra épülő hierarchia nem
egymást kizáró szerveződési típusok. A szerződéseken alapuló, formális szervezeteket
átszőhetik a közös vállalati kultúrára és értékekre épülő informális összeköttetések.
(Fukuyama 2000)
A szervezeti hálózatok felépítését tekintve Mintzberg (2004) arra a téves szemléletre hívja
fel a figyelmet, miszerint számos vállalatban a menedzsmentet a hálózat tetejére helyezik. Aki
a hálózat tetejére képzeli magát, az kívül van a hálózaton. Kívülről pedig senki sem képes
formálni egy belső kapcsolatrendszer működését. (Mintzberg 2004)
A hálózatok sajátossága, hogy hiányzik belőlük a hierarchikus irányító. Ahogy Barabási
(2003) írja, a valódi hálózatok pók nélküliek. Semmilyen központi csomópont nincs a háló
közepén, amely vezényelne és megfigyelne minden más pontot és kapcsolatot. Egyetlen olyan
pont sem létezik, melynek eltávolítása működésképtelenné tehetné a hálózatot. A
szervezetekben létrejövő összeköttetések dinamikusak. Az egyéneket egymáshoz kötő
kapcsolatok önmaguktól szerveződnek, ily módon folyamatosan alakítják a hálózat
topológiáját. (Barabási 2003)
A hazai szakirodalomban Csermely (2005) foglalja össze a hálózatokkal kapcsolatos
nemzetközi kutatások eredményeit. Könyvében részletesen kitér a hálózatok társadalmi és
szervezeti aspektusára. Csermely értelmezésében a vállalatokon belül az erős
összeköttetéseket a hierarchia és a struktúra határozza meg. Ily módon az erős kapcsolatok
formálisak. Horizontálisan erős összeköttetés áll fenn egy adott szervezeti egység munkatársai
között, míg ugyanezen munkatársak gyenge kapcsolatban állnak más szervezetek
munkavállalóival. Vertikálisan a vezető és közvetlen beosztottja között erős az összeköttetés,
míg ugyanezen vezető gyenge kapcsolatban áll egy, a közvetlennél alacsonyabb szinten
dolgozó munkatársával. A hierarchikus kapcsolatokkal szemben a gyenge összeköttetések
informálisak. (Csermely 2005)
A hálózatoknak a vállalatok működésében betöltött szerepét vizsgálva, kölcsönhatásuk az
információáramlással a legkézenfekvőbb. Fukuyama (2000) a hálózatokra úgy tekint, mint az
információáramlás alternatív csatornáira. Bár a hálózatok szerepe az információ
megosztásában vitathatatlan, az információtechnológia fejlődésével ezt a funkciójukat egyre
inkább az informatikai hálózatok veszik át. Az elektronikus levelezés, az intranet és az
internet térhódításával lehetővé vált, hogy az informatikai rendszerek az üzeneteket akár
egyidejűleg a vállalat összes dolgozójához eljuttassák. A gyorsaság és a széleskörűség mellett
az információtechnológia további előnye, hogy minden érintett számára torzulásmentesen
közvetíti az információt. Ahogy Lövey és Nadkarni (2003) megfogalmazzák: „A széles
körben elérhető, magas szintű informatika révén a szervezeteknek többféle eszköz áll
rendelkezésére a zökkenőmentes információáramlás megteremtéséhez. …Fontosabb szempont
az információ kezelésének módja: az alkalmazottak iránti bizalom és az információkra való
nyitottság”. (Lövey, Nadkarni 2003, 117)
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A fentiekkel összhangban a XXI. század kutatói ma már a hálózatoknak nem az
információ megosztására irányuló funkcióját helyezik előtérbe, hanem az új tudás
teremtésében és az innovációban betöltött szerepüket hangsúlyozzák.
Az innováció új kapcsolatokból, más tudományágak tapasztalatiból, valamint rugalmas és
aktív hálózatokból származó ismereteken alapul, mely ismeretek folyamatos cseréje folytán
születik meg az új tudás, az új termék és az új alkalmazás. (Wheatley 2001)
Csermely (2005) megközelítésében a tudásteremtés és a hálózatok között a gyenge
összeköttetések teremtenek kapcsolatot. „A konkrét dolgokra kérdező, precízen
megfogalmazott kérdésekre általában az erős kölcsönhatások mentén lehet megtalálni a
választ. … Ha kérdésemet nem lehet megfogalmazni, a keresett információ diffúz, illetve, ha
fogalmam sincs arról, hogy a keresett információnak vajon ki lehet a birtokában, akkor
érdemes inkább egy gyenge kapcsolatot mozgósítani.” (Csermely 2005, 201)
Cross és Parker (2004) szerint a munkavállalók teljesítménye ma már nem csupán a
tudásuktól és a képességeiktől függ, hanem sokkal inkább attól, hogy milyen hálózati
összeköttetésekkel rendelkeznek. Kiket ismernek? Van-e információjuk arról, hogy ki milyen
tudással rendelkezik a szervezeten belül? Van-e olyan kollégájuk, akit megkereshetnek, ha
ismeretlen kérdéssel találják szembe magukat? Tudják-e, hogy kihez érdemes fordulniuk egy
újszerű problémával?
A felhatalmazás és a tudásteremtés szoros kapcsolatban állnak egymással. Kölcsönhatásuk
nem véletlenszerű, hiszen a felhatalmazás – az új tudás létrehozásához hasonlóan – újszerű és
komplex problémák megoldására irányul. Ahogy arra Miles és szerzőtársai (2005) is
rávilágítnak, a gazdasági és a szervezeti evolúció jelenlegi, általuk innovációs korszakként
definiált periódusának a növekedési potenciálja nem másban rejlik, mint az entrepreneurial
empowerment-nek nevezett vállalkozói kezdeményezésben, felhatalmazásban. (Miles, Snow,
Miles 2005)
Henry Ford óta a gazdaság és a szervezetek nagyléptékű fejlődésen mentek át. A
stratégiában a standardizálást felváltotta az innováció. A funkcionális struktúra divíziókká,
mátrixokká, majd hálózatokká és szövetségekké alakult át. A koordináció és a delegálás
helyébe a kollaboráció lépett. Míg az iparosodás kezdetén a vállalatok elsődleges forrásai a
kézzelfogható eszközök voltak, addig mára a szervezetek legnagyobb értéke – az információt
is megelőzve – a tudás. Cross és szerzőtársai (2008) a 6. számú táblázatban bemutatottak
szerint jellemzik a szervezetek működésének tradicionális és hálózati irányvonalát.
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6. táblázat: Tradicionális és hálózati megközelítés (Cross és szerzőtársai, 2008 nyomán)

Tradicionális megközelítés

Hálózati megközelítés

A vezető jelöli ki az irányt és hozza meg a végső
döntéseket.

A döntéshozók hálózatai vagy hierarchikusak, vagy
túl bonyolultak.
A kollaboráció csak az információs és döntéshozási
interakciókra korlátozódik.

A hatékony együttműködés kulcs szervezeti
tényezői: mátrix szervezet, 360 fokos
teljesítménymérés, rugalmas szervezeti
kapcsolatok, valamint a team-alapú kollaborációs
technológiák.

Az irány kijelölése és a döntéshozás a
szakértőkhöz helyeződik át. A vezető alakítja ki
azt a kultúrát, amelyben lehetővé válik a
felelősség átadása és vállalása.
A döntéshozók azokra a hálózati kapcsolatokra
koncentrálnak, amelyek szükségesek és
elégségesek a helyes döntés meghozatalához.
A kollaborációban hangsúlyosak mind a
teljesítménynek, mind a team tagok
elkötelezettségének a növelésére irányuló,
értékteremtő interakciók.
A hatékony együttműködés kulcs szervezeti
tényezői: szervezeti hálózatok, a tudás és a
tapasztalatok megosztása, rugalmas
munkafolyamatok, valamint a teljes vállalaton
átívelő kollaborációs technológiák.

Ahogy az a fenti összehasonlításból is kitűnik, a hálózatosodás számos tényezőjében áll
összefüggésben a felhatalmazással. Ezek – többek között – a döntéshozásnak a szakértői
szintekre történő áthelyeződése, a kollaboráció előtérbe kerülése a hierarchián alapuló
interakciók súlyának a csökkenése mellett, valamint a tudás vállalati kiterjedésű
megosztásának a megvalósítása. Kézenfekvő a kérdés: vajon miként segítik elő a hálózatok a
felhatalmazás alkalmazhatóságát.
A felhatalmazás célja olyan újszerű és összetett problémák megoldása, amelyekre az adott
pillanatban és az adott szervezetben nem áll rendelkezésre a válasz. Ahhoz, hogy az
ismeretlen probléma megoldhatóvá váljon, a szakértőknek új tudást kell létrehozniuk az
aktuális információk, ismeretek és tapasztalatok bázisán. Ezen új tudás megalkotásában
kapnak szerepet a hálózatok.
Visszautalva Csermely (2005) megállapítására, az új tudás teremtéséhez a gyenge
kapcsolatokon keresztül vezet az út. Azok a kollégák, akik azonos feladatokon dolgoznak,
akik ugyanazokon a megbeszéléseken vesznek részt, és akik egyazon tréningen fejlesztik
képességeiket, közel azonos ismereteket birtokolnak. Az új tudásnak, az ötletnek a
megszületéséhez egymástól távoli szemléletekre van szükség.
Ahhoz azonban, hogy az új tudás létrejöhessen, ezen különböző szemléletek
képviselőinek egymásra kell találniuk. A vállalatokban az informális összeköttetések adnak
lehetőséget arra, hogy az egymástól távol dolgozó szakértők megismerjék egymás
kompetenciáját, és tisztában legyenek azzal, hogy kit érdemes bevonni egy adott probléma
megoldásába.
Gyenge kapcsolatok nélkül a szervezeti kompetenciák nem jutnak tovább az üzleti
egységek határánál. Ahogy az információ, úgy a tudás is a „silók” korlátai közé szorul.
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Túlmenően azon, hogy a szervezeti „silók” meggátolják az új tudás megszületését, ha mégis
megtörténne, akkor ellehetetlenítenék annak a vállalat teljes egészében történő megosztását.
Informális összeköttetések nélkül a szervezet képtelen kiaknázni a benne rejlő tudást. Az
elszigetelt ismeretek és tapasztalatok nem integrálódnak szervezeti kompetenciává. A fenti
folyamatok gátat szabnak az ismeretlen és komplex problémák megoldásának, akadályozva
mind az innovációt, mind a felhatalmazást. A hálózatok, és azokon belül is a gyenge
összeköttetések oly módon segítik elő a felhatalmazás alkalmazását, hogy lehetőséget
teremtenek az egymástól távoli szakértők egymásra találására. A különböző diszciplínák
képviselőinek összekapcsolása kulcsfontosságú eleme a felhatalmazásnak, hiszen egymástól
eltérő megközelítésük és ismereteik nélkül nem jöhet létre az ismeretlen problémák
megoldásához szükséges új tudás.
A vállalatok versenyképességének növeléséhez azonban nem elegendő az innováció. Az
újszerű ötletek mellett a gyorsaság is kritikus tényezője a versenyelőnyhöz jutásnak. A
szakértőknek az informális hálózatokon keresztüli egymásra találása megteremti a lehetőséget
a kollaborációra, de nem feltétlenül hat a gyors döntések irányába. Cross és szerzőtársai
(2004) arra hívják fel a figyelmet, hogy a hálózati összeköttetések közül azokat kell a
szakértőknek mozgósítaniuk, amelyek szükségesek és elégségesek az adott probléma
megoldásához, és a hozzá kapcsolódó döntés meghozatalához. A felhatalmazás elsődleges
célja a döntések helyességének maximalizálása és időigényének a minimalizálása a
legkiválóbb szakértők hallgatólagos tudásának a kiaknázásával. A döntések helyességének
valószínűségét csökkenti, időigényét pedig növeli a „partvonalról bekiabálók” bevonása.
Az új tudás teremtése, valamint az informális hálózatok működése a bizalom
vonatkozásában is erős kölcsönhatásban áll a felhatalmazással. Miles és szerzőtársai (2005)
egyértelműen rámutatnak arra, hogy a tudásteremtés nem menedzselhető hierarchikusan. Az
új ötletek megszületéséhez nem elegendő a már meglévő tudás hasznosítása. Új tudás
teremtésére van szükség. Az új tudás csak együttműködés folytán jöhet létre. A tudás
megosztása azonban nem történik parancsszóra. A kollaboráció önkéntes folyamat. Nem
irányítható, és nem vonható kontroll alá.
A tudásteremtés alapja a bizalom. Ahhoz, hogy a szakértő hajlandó legyen „tacit” tudását
befektetni az adott probléma megoldásába, bíznia kell társai kompetenciájában. Mindemellett,
a munka örömet, a flow élményét kell, hogy okozza számára. Továbbá, tisztán kell látnia,
hogy mivel járul hozzá a megoldás sikeréhez, és hogy ez milyen elismerést – akár anyagi,
akár erkölcsi, akár rövidtávú, akár hosszú távú – jelent a számára.
A kollaboráció erősíti a szakértők közötti bizalmat, növelve a felhatalmazás
alkalmazhatóságát. Az eredményes felhatalmazás tovább szilárdítja a bizalmat az
együttműködők között. A bizalom pedig előmozdítja az informális hálózatok gyenge
összeköttetéseinek kiépülését, fejlődését és fennmaradását. Ahogy Csermely (2005) írja: „Ha
nincsenek olyan alapstruktúrák, amelyek között közvetíteni érdemes, ha nincsen olyan szűk
bizalmi kör, amely megalapozza az általános bizalmat, akkor a gyenge kapcsolatok légüres
térbe kerülnek és hatásuk elveszik”. (Csermely 2005, 270)
Összefoglalva, ahhoz, hogy a felhatalmazás alkalmazását igénylő, újszerű és komplex
problémák megoldása lehető váljon, új tudás teremtése szükséges. Új tudást olyan szakértők
képesek létrehozni, akik egymástól eltérő ismeretekkel és szemlélettel tekintenek az adott
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problémára. Ezeket, a vállalat különböző szervezeti egységeiben dolgozó munkatársakat
gyenge kapcsolatok kötik össze egymással. Ahhoz, hogy ezek a gyenge összeköttetések
létrejöjjenek, elengedhetetlen az informális hálózatok kialakítása. Következésképpen, a
hálózatok kiépítése és fejlesztése, melyeket összefoglaló néven hálózatosodásnak nevezek, a
kölcsönös bizalomhoz, a szabad információáramláshoz, a felelősség átadásának és
vállalásának a hajlandóságához, valamint az értékharmonizációhoz hasonlóan alapeleme a
felhatalmazásnak.
A hálózatok szakirodalmi vizsgálatai alapján kettő, a primer kutatás során igazolandó
hipotézist fogalmazok meg. Egyrészt, a felhatalmazás megközelítéseket ki kell egészíteni a
hálózatosodás független tényezőjével. Másrészt, az erős kapcsolatokkal szemben a gyenge
összeköttetések szerepe az elsődleges a felhatalmazásban.
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3.5 A FELHATALMAZÁS ALKALMAZHATÓSÁGA A HAZAI ÜZLETI
KULTÚRA KUTATÁSOK TÜKRÉBEN
Annak érdekében, hogy a felhatalmazás modellből kiindulva hipotéziseket
fogalmazhassak meg a primer kutatásra vonatkozóan, áttanulmányoztam a hazai üzleti
kultúrát vizsgáló, releváns publikációkat. A magyar nemzeti és üzleti kultúra kutatások
kapcsán két meghatározó tanulmányt elemeztem. Az egyik tanulmány a Hofstede
módszertanára épülő, nemzetközi GLOBE projekt eredményeit mutatja be. Ennek a
projektnek Magyarország is résztvevője volt. A másik publikáció Kovács (2006) PhD
értekezése, amelyben a Trompenaars-féle metodikát alkalmazva térképezte fel a hazai nemzeti
és üzleti kultúrát. A fenti két tanulmány mellett szakirodalmi kutatásaimba bevontam a Bokor
és Radácsi (2006) által a magyar közép- és felső vezetők körében végzett felmérés
eredményeit, azzal a céllal, hogy a vezetői szemlélet, attitűd és magatartás aspektusából is
megvizsgáljam a felhatalmazás alkalmazhatóságának a potenciálját. A következőkben a fenti
három kutatás eredményeit ismertetem a felhatalmazás vonatkozásában.
Az üzleti kultúra a vállalatok működése által tanulmányozható és értelmezhető. Schein
(1995) a következő jellemzőkkel írja le a vállalati kultúrát.
• Ismétlődő viselkedésmódok
• Csoportnormák, amelyek csoportokon belül fejlődnek ki
• Kinyilvánított értékek, amelyeket a csoport követ
• Hivatalos filozófia, amely a csoportot a környezetükkel való érintkezés során útbaigazítja
• Játékszabályok (hallgatólagosan elfogadott szabályok)
• Klíma (a csoporton belüli hangulat)
• Begyökerezett képességek
• Szokásos gondolkodásmód
• Közös jelentések (megegyezések, amelyek a csoport tagjainak interakciója során
keletkeznek)
• Interakciós szimbólumok (elképzelések, felvetések és érzések, melyek a csoport által
kerültek kialakításra)
A hazai üzleti kultúra jellemzőinek részletes feltérképezésére az 1993-ban indult
nemzetközi GLOBE (Global Leadership and Organisational Effectiveness) projekt nyújtott
lehetőséget. A projekthez eddig 61 ország csatlakozott, köztük Magyarország. A GLOBE 9
tényező mentén tanulmányozta a világ üzleti kultúráit. A 9 tényező közül hatot emelek ki,
amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a felhatalmazással.13 A 6 tényezőt Hofstede és
Hofstede (2005), valamint Bakacsi és Takács (1998) nyomán definiálom.
1. Hatalmi távolság: annak a mértéke, hogy a szervezet legkisebb hatalommal rendelkező
tagjai mennyire számítanak rá és mennyire fogadják el a hatalom egyenlőtlen eloszlását.

13

A GLOBE kutatásának további három tényezője: a csoporton és családon belüli kollektivizmus, a nemek
egyenlősége és az asszertivitás.
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2. Individualizmus/kollektivizmus: az individualista kultúrában az egyének közötti
kapcsolatok lazák, az emberek saját magukra és közvetlen családjukra fordítanak
figyelmet, míg a kollektivista kultúrában az emberek születésük pillanatától fogva erős,
összetartó csoportokba szerveződnek, mely csoportok egész életükön keresztül
védelmezik őket, cserébe megkérdőjelezhetetlen lojalitásukért.
3. Teljesítményorientáció: azt tükrözi vissza, hogy a kultúra tagjai milyen mértékben
részesítik előnyben a sikeres teljesítmény kínálta elégedettséget a külső ösztönzőkkel
szemben, valamint mennyire motiváltak a teljesítménybeli kiválóságra.
4. Humánorientáció: annak a mértéke, hogy a kultúra mennyire ösztönzi tagjait az
egymással szembeni önzetlenségre és méltányosságra, valamint a szervezetekben a
munkatársak tiszteletére, és az egymásra fordított figyelemre, gondoskodásra.
5. Jövőorientáció: a hosszú távú orientáció a jövőbeni jutalmak reményében végzett
tevékenységet, képviselt értékeket helyezi előtérbe, úgymint az állhatatosság, a kitartás, az
erőforrásokkal való takarékosság, míg a rövidtávú orientáció a múltbeli és a jelenbeli
értékeket, előnyöket hangsúlyozza, közöttük a hagyományok tiszteletét, a személyes
biztonságot, valamint a gyors sikereket eredményező erőfeszítéseket.
6. Bizonytalanságkerülés: annak a mértéke, hogy a kultúra tagjai mennyire érzik fenyegetve
a bizonytalan és ismeretlen helyzetektől. A bizonytalanság érzése megjelenik az
előrejelezhetőség, az írott vagy íratlan szabályok iránti igény formájában is.
A GLOBE magyarországi kutatásában 16 vállalat 184 vezetője vett részt. A kérdésekre a
vezetők 1-től 7-ig terjedő Likert skálán adtak választ. A nemzeti és az üzleti kultúrára
vonatkozó, különböző kérdések lehetővé tették, hogy a kutatók a vizsgált kultúraelemeket
mind társadalmi szinten, mind szervezeti szinten feltérképezhessék. A hazai kutatások
eredményeit a 4. ábra illusztrálja.

4. ábra: A GLOBE kutatás kultúratényezői
Saját szerkesztés
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A felhatalmazással közvetlen kapcsolatban álló kultúratényezők egyike a hatalmi távolság
(PDI = Power Distance Index). A hazai kultúra esetében a társadalmi szintű PDI = 5,56, míg
a szervezeti szintű PDI = 4,42 érték, ami – főként a nemzeti kultúrát tekintve – nagy hatalmi
távolságra utal.
Hofstede, akinek kutatási módszertanából a GLOBE a hatalmi távolság indexét átvette, a
következő jellemzőkkel írja le a széles hatalmi távolsággal rendelkező kultúrákat:
• az ideális vezető autokrata személyiségű,
• a szervezeti hierarchia híven tükrözi vissza a magasabb és alacsonyabb szintek között
jelen lévő egyenlőtlenségeket,
• népszerű a centralizáció,
• a menedzserek az ellenőrökben és a formális szabályozásban bíznak,
• a beosztottak várják, hogy megmondják nekik, mit kell tenniük. (Hofstede, Hofstede,
2005)
A Hofstede által bemutatott jellemzők a felhatalmazó kultúrával szemben egy erősen
hierarchikus szervezet sajátosságait reprezentálják. Hofstede szerint a felhatalmazás
alkalmazhatóságát mindenekelőtt a hatalmi távolság mértéke befolyásolja. Minél nagyobb a
hatalom szerepe a vezetők és beosztottaik kapcsolatában, annál kevésbé válhat
működőképessé a felhatalmazás. A nagy hatalmi távolságú kultúrákban a hatalom elosztását
szerződések szabályozzák. Az egyén döntési jogköre formális és törvényes rendszer keretein
belül kerül meghatározásra. (Hofstede, Hofstede, 2005) A GLOBE projekt felmérésében a
magyar középvezetők kifejezték a hatalmi távolság markáns csökkentésére irányuló
igényüket, amelyet Bakacsi és Takács (1998) kedvező jelként értékeltek. Az eredmények
interpretációjában azonban utaltak arra, hogy amellett, hogy a vezetők igénylik a döntési
jogkörök megosztását, semmi sem garantálja a saját beosztottaikkal szembeni hatalmi
távolság csökkentésére való törekvésüket.
A hatalmi távolság mellett a felhatalmazás alkalmazhatóságát befolyásolja az
individualizmus mértéke (IDV = Individualism Index), amely a hazai üzleti szervezetekben
részben individualista, részben kollektivista kultúrára utal. A szervezeti szintű IDV = 3,91
érték gyengén kollektivista jelleget azonosít. Hofstede (2005) jellemzése szerint a
kollektivista kultúrában az alkalmazottak belső csoportok tagjaiként azonosítják magukat, és a
csoport érdekeiért tevékenykednek, míg az individualistákat „economic men”–nek nevezi,
akik a munkaadó érdekeit érvényesítik abban az esetben, ha az egybeesik saját érdekeikkel.
Továbbá, a vezető és a beosztott viszonya kollektivista kultúrában a közös értékrenden, míg
individualista szervezetben az egymás közötti szerződéseken alapul. A GLOBE kutatásai
eredményei arra utalnak, hogy a hazai üzleti kultúrában az individualizmussal szemben a
kollektivizmus az elvárt érték, valamint, hogy a vezetők a jövőben szükségszerűnek tartják a
kultúra kollektivista jellegének a megerősítését. (Bakacsi, Takács, 1998)
A felhatalmazáshoz kapcsolódó, következő kultúraelem a teljesítményorientáció. A hazai
üzleti kultúra szervezeti szintű teljesítményorientációja 4,00 számértékével a 7-es Likert skála
középpontjának közelében helyezkedik el. A GLOBE kutatás interpretációjában a közepes
mértékű teljesítményorientáció arra utal, hogy a vizsgált szervezeti kultúrákban a jutalmak
elsősorban nem a teljesítményhez, hanem a pozícióhoz kötődnek. A teljesítmények elérésében
jellemzően a külső ösztönzők motiválnak a belső hajtóerőkkel szemben. A magyar vezetők
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előnyben részesítenék a teljesítményt és az innovációt jobban elismerő vállalati működést.
Várakozásaik szerint az előmenetelnek is sokkal inkább a teljesítményhez kellene
kapcsolódnia, mint egyéb más tényezőkhöz. (Bakacsi, Takács, 1998)
Az eddigi három kultúratényező mellett a humánorientáció tényezője szintén szoros
kölcsönhatásban áll a hatalom átruházásának alkalmazhatóságával. A hazai üzleti kultúrára
jellemző szervezeti szintű 3,8-es humánorientáció érték a felhatalmazás viszonylatában
alacsonynak tekintendő. A humánorientáció mértéke az egyik legalacsonyabb a GLOBE
hazai felmérésében. Mindemellett a nemzeti szintű humánorientáció (3,35) lényegesen alatta
marad a világátlagnak (4,09). A kutatás eredményei szerint a válaszadók igénylik a negatívan
megítélt emberi kapcsolatok javítását. Ellenben elgondolkodtató, hogy a hibák
szankcionálásában, melynek szintje szintén az alacsony humánorientáció irányába mutat, a
vezetők nem érzik szükségét markáns előrelépésnek. (Bakacsi, Takács, 1998)
A felhatalmazás működőképességét befolyásoló, ötödik kultúratényezőt, a jövőorientációt
tekintve a hazai üzleti kultúra jellemzően nem jövőbe tekintő. Bár a hosszú távú orientációs
index (LTO = Long-term Orientation Index) értéke, LTO = 3,98 relatíve magas a többi
kultúraeleméhez viszonyítva, a vezetők a jövőben jelentős pozitív változást remélnek. Bakacsi
és Takács interpretációjában a GLOBE kutatás időszakának krízishelyzeteiben bizonytalanul
evickélő szervezetek a perspektivikus, előretekintő gondolkodást helyeznék előtérbe. A
hosszú távú, stratégiai megközelítés igénye egyben a jövőképet megfogalmazó, leadership
vezetői felfogás felé való elmozdulást is jelezheti. (Bakacsi, Takács, 1998)
A magyar szervezeti kultúrát a GLOBE projekt a bizonytalanságkerülés (UAI =
Uncertainty Avoidance) tényezőjét tekintve, UAI = 3,56 szervezeti szintű értékkel a
közepesnél
alacsonyabb
bizonytalanságkerülésű
országcsoportba
sorolta.
A
bizonytalanságkerülés szoros összefüggésben áll a felhatalmazással. Kapcsolatuk olyannyira
közvetlen, hogy Hofsetede a felhatalmazás vonatkozásában a hatalmi távolság mellett a
bizonytalanságkerülést emeli ki, mint annak egyik legfőbb befolyásoló tényezőjét. Azokban a
kultúrákban, ahol alacsony a bizonytalanságkerülés szintje, a döntésekbe való bevonás
jellemzően spontán és informális. A magas bizonytalanságkerülés mellé formális és
szabályozott döntési hatáskör megosztás párosul. Mivel a vezetők számára beosztottaik
folyamatos ellenőrzése jelenti a biztonságot, magas bizonytalanságkerülés esetén erős
ellenállást tanúsítnak a felhatalmazással szemben. (Hofstede, Hofstede, 2005) A GLOBE
kutatás eredményei szerint a magyar vezetők a mért átlagos bizonytalanságkerülésnél
magasabb szintet részesítenének előnyben. Törekvéseik egy stabilabb, szabályozottabb
működés felé irányulnak. Bakacsi és Takács értelmezésében a fenti attitűdben a biztonság
iránti igény fogalmazódik meg egy szabályozatlan és következetlen környezetben, mely a
rendszerváltás időszakában jellemezte a nemzetgazdaságot. (Bakacsi, Takács, 1998)
A Hofstede kultúrakutatási metodológiájára épülő GLOBE tanulmányt követően Kovács
(2006) Trompenaars módszertanát alkalmazva végzett vizsgálatot 2004-ben a hazai üzleti
kultúra vonatkozásában. Kérdőíves felmérésében 501, többségében vezető beosztású
munkavállaló vett részt. Trompenaars nyomán Kovács 7 kultúratényezőt tanulmányozott. A 7
tényezőből 5 kultúrajellemző áll közvetlen kapcsolatban a felhatalmazással.
1. Univerzalizmus/partikularizmus: az univerzalista kultúrában az általános törvényeknek,
szabályoknak és értékeknek elsőbbsége van a rokoni és a baráti kapcsolatokkal és
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érdekekkel szemben, míg a partikularista kultúrában a barátság és a közeli emberi
kapcsolatok elsőbbrendűek a törvény szavánál.
2. Individualizmus/kollektivizmus: az individualista kultúra az egyént helyezi előtérbe a
közösséggel szemben, míg a kollektivista kultúra a közösséget részesíti előnyben az
egyénnel szemben.
3. Specifikus/diffúz: a specifikus kultúrában az egyén a kapcsolatait a tényekre, a normákra, a
szerződésekre és megállapodásokra alapozza, míg a diffúz kultúrában az emberi
kapcsolatokat illetően a stílusé, a bizalomé és a megértésé a döntő szerep.
4. Emocionális/semleges: az emocionális kultúrában az érzelmek kimutatása természetes,
míg a semleges kultúrában nem elfogadott az érzelmek kinyilvánítása.
5. Öröklött státusz/szerzett státusz: a szerzett státuszú vagy teljesítményorientált kultúrában
az egyén státuszát a teljesítménye határozza meg, míg az öröklött státuszú kultúrában az
egyén megítélésében a születés, a nem, a társadalmi osztályhoz való tatozás, a képzettség
és a pozíció játszanak elsődleges szerepet. (Trompenaars, Hampden-Turner, 1997)14
Kovács elemzései a magyar kultúrát univerzalistának, individualistának, specifikusnak és
semlegesnek, valamint kevésbé markánsan szerzett státuszúnak mutatják. A kutatás fenti
tényezőire vonatkozó eredményeit foglalja össze az 5. ábra.

5. ábra: Kovács kutatásának kultúratényezői
Forrás: Kovács, 2006, 151. oldal

Amint azt a fenti diagram mutatja, a felmérés résztvevőinek 61 százaléka
univerzalistaként jellemezte a hazai szervezeti kultúrákat. A magyar üzleti kultúra
univerzalista sajátossága párhuzamban áll a GLOBE viszonylag nagy hatalmi távolságával.
14

Trompenaars további két kultúratényezője az időorientáció, valamint a belső/külső orientáció. Az
időorientáció azt mutatja meg, hogy a vizsgált kultúra számára mely idődimenzió a legfontosabb: a múlt, a jelen
vagy a jövő, valamint, hogy az idődimenziók prioritásai miként határozzák meg cselekedeteiket. A belső/külső
orientáció a kultúra é a természet viszonyát jellemzi. A belső fókuszú kultúra a természetet mechanisztikusan,
míg a külső orientációjú organikusan kezeli.
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Mindkét mérőszám arra utal, hogy a magyar vállalatok egyik karakterisztikus tulajdonsága a
szabályokra és az utasításokra támaszkodó irányítás.
Az individualizmus/kollektivizmus tényezőjét illetően Kovács felmérésében a
megkérdezettek a szervezeteket 57%-ban individualistaként, 43%-ban kollektivistaként
azonosították a kultúrát. A hazai kultúrának a GLOBE projektben mért enyhén kollektivista
jellegét Kovács eredményei nem erősítik meg. A magyar üzleti kultúra jellege Trompenaars
és Hampden-Turner leírása szerint abba az irányba mutat, ahol az egyéni és a szervezeti
érdekek és értékek összehangolása esetleges, és ahol az egyéni kezdeményezések tág teret
kapnak függetlenül attól, hogy a szervezeti célok elérését szolgálják-e vagy az egyénét.
(Trompenaars, Hampden-Turner, 1997)
A specifikus és diffúz kultúratényező tekintetében Kovács vizsgálatának résztvevői 60%ban specifikus sajátosságúként jellemezték a hazai üzleti kultúrát. Trompenaars
értelmezésében a kultúra specifikus jellege arra utal, hogy a szervezet működése inkább
támaszkodik a formális szerződésekre és megállapodásokra, mint a megértésre és a bizalomra.
Továbbá, a rugalmas szabályok egyéni, felelős interpretációja, és a helyzetek személyes
megítélése helyett a specifikus környezet a világos, precíz és részletes instrukciókat, általuk
pedig az azoknak való magas fokú megfelelést helyezi előtérbe. (Trompenaars, HampdenTurner, 1997) A hazai üzleti kultúra specifikus sajátossága összhangban áll részben a
humánorientáció viszonylag alacsony szintjével, részben pedig a nagy hatalmi távolsággal.
A hazai üzleti kultúra emocionális jellegét illetően a 2004-es kutatás 56%-ban semleges
irányultságot állapított meg. Trompenaars és szerzőtársa szerint a semleges tulajdonsággal
rendelkező szervezetek vezetői többnyire álarcok mögé bújva végzik tevékenységüket. A
semleges attitűddel rendelkező vezetők számára a meleg, kifejező és lelkes magatartás a
kontroll hiányát jelenti, mely nem összeegyeztethető magas státuszukkal. Az emocionális
vezetők elismerik az elkötelezettséget és a munkára fordított energiát, míg a semleges
beállítottságúak csak a neutrális tényekre koncentrálnak. (Trompenaars, Hampden-Turner,
1997)
Kovács kutatási eredményei szerint a hazai üzleti kultúra 53%-ban a szerzett státusz
jegyeit mutatja. A fenti kultúrajellemző a GLOBE felmérésének teljesítményorientáció
tényezőjével állítható párhuzamba. Bár mindkét kultúraelem értéke a teljesítmény általi
kinevezés és jutalmazás irányába mozdul el, ez az eltolódás alacsony mértékű. Trompenaars
szerzett státuszú kultúrájában a szenioritás dominál. A célkijelölésen és a teljesítményen
alapuló elismerés kevésbé hatékony, mint a vezető általi közvetlen jutalmazás. A szerzett
státuszt preferáló vállalatokban a döntéseket a magasabb pozíciók tulajdonosai hozzák.
(Trompenaars, Hampden-Turner, 1997)
A GLOBE hazai kutatócsoportja és Kovács mellett Hofstede és Trompenaars maguk is
tanulmányozták a magyar kultúrát. Felméréseik azonban mind a módszertan, mind a minta
nagysága és összetétele miatt kevésbé megbízható eredményekkel szolgálnak, mint az
előzőekben bemutatott két vizsgálat. Ezen oknál fogva jelen értekezésemben nem térek ki a
Hofstede és a Trompenaars által meghatározott kultúrasajátosságok bemutatására.
A hazai üzleti kultúra kutatások eredményeit a 7. számú táblázatban foglalom össze.
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7. táblázat: A kultúratényezők viszonya a felhatalmazás alkalmazhatóságához
Saját szerkesztés
GLOBE (Hofstede)

Kultúratényezők

nagy

hatalmi távolság

inkább kollektivista

individualizmus/kollektivizmus

nem jellemző

teljesítményorientáció

nem jellemző

humánorientáció

nem jövőbe tekintő

jövőorientáció

magas

bizonytalanságkerülés

Kovács (Trompenaars)
inkább individualista

univerzalista/partikularista

univerzalista

specifikus/diffúz

specifikus

emocionális/semleges

inkább semleges

öröklött/szerzett státusz

inkább szerzett státuszú

Összességében, a GLOBE kutatócsoportjának és Kovács vizsgálatainak az eredményei
arra engednek következtetni, hogy a magyar üzleti kultúra a kultúratényezők alacsony szintje
(teljesítményorientáció, humánorientáció, jövőorientáció), vagy egyedi sajátosságai miatt
(nagy hatalmi távolság, univerzalizmus, szerzett státusz, specifikusság, individualizmus,
semlegesség, magas bizonytalanságkerülés) részben támogatják a felhatalmazás alkalmazását.
A felhatalmazás alkalmazhatóságát jelentősen befolyásolja a vezetői attitűd. Az üzleti
kultúrát meghatározó vezetési stílus és magatartás magyar vonatkozásáról Bokor és Radácsi
(2006) kutatása szolgál aktuális megállapításokkal. A szerzőpáros 2003 és 2005 között
végzett kvalitatív vizsgálata 50, többségében legfelső és felső szintű vezetővel folytatott
interjúra és workshopokra épül. A kutatás résztvevői olyan, 1966 és 1972 közötti születésű,
sikeres emberek, akik a vezetésben a rendszerváltás utáni, új generációt képviselik. Szerepük
nem csupán saját jogon meghatározó, hanem azért is, mert a kezeik közül kerül ki a következő
néhány évtized vezetői utánpótlása.
Az új generáció vezetési szemléletét és gyakorlatát feltáró kutatási kérdések közül számos
közvetlenül kapcsolódik a felhatalmazáshoz. Ezek a kérdéskörök a következők:
1. „Milyen életpálya-motivációkkal és célokkal rendelkeznek szakmai jövőjükkel
kapcsolatban? Mit jelent számukra a karrier, a siker?
2. Mit jelent számukra a vezetői munka, milyen gondolkodási és cselekvési mintákat
alakítottak ki, és használnak rutinszerűen a szervezeti működés során jelentkező vezetői
problémák értelmezésére és megoldására?
3. Vezetőként milyen kapcsolatuk alakult ki a szervezetben felettük és alattuk álló
munkatársaikkal? Melyek a jellemző előítéletek, konfliktusok, normák és együttműködési
minták?
4. Milyen a jövőképük?” (Bokor, Radácsi, 2006, 241. oldal)
A felhatalmazó kultúra megteremtésének alapvető eleme a felhatalmazók és a
felhatalmazottak közötti kölcsönös bizalom légkörének a kialakítása. Ahhoz, hogy ez a
kölcsönös bizalom kiépülhessen, a vezetőknek kiemelt figyelemmel kell követniük
beosztottaik teljesítményét, folyamatosan támogatniuk kell őket feladataik végrehajtásában,
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továbbá fejleszteniük kell alkalmazottaik tudását és képességeit. A fenti típusú vezetők
személyiségének egyik elsődleges jellemzője a McClelland-féle kapcsolatorientáltság.
Bokor és Radácsi kutatási eredményei azt mutatták, hogy a megkérdezett vezetők attitűdje
jellemzően nem kapcsolatorientált, azaz a vezetők nem törekszenek a beosztottakkal való
partneri viszony kialakítására. A vezetőknek a kapcsolatokra irányuló interjúkérdésekre adott
válaszaiban leggyakrabban a tulajdonosokkal és a közvetlen főnökeikkel való viszonyuk
jelenik meg. Felfelé irányuló kapcsolatrendszerük tevékenységükben erőteljesebb szerepet
játszik, mint a beosztottaikkal való törődésük. „A megkérdezettek aránytalanul nagy
figyelmet fordítanak a vezetőik és tulajdonosaik elvárásaira. A többi szereplőről már jóval
kevesebb szó esik. A beosztottakról, kollégákról, ha egyáltalán szóba kerülnek, annyi: jó
hangulat legyen a munkahelyen.” (Bokor, Radácsi, 2006, 65. oldal)
A vezetők a felhatalmazásban kettős szerepet élnek át. A felettük levő szintek
szemszögéből vizsgálva felhatalmazottak, akik a tulajdonosoktól vagy felsőbb vezetőiktől
várják a döntési jogok átadását. Az alattuk lévő szintek nézőpontjából felhatalmazók, akik a
rájuk ruházott döntési hatáskört osztják tovább. Abban az üzleti kultúrában, ahol a különböző
szintű vezetők között nem természetes a döntési jogok lefele irányuló átadása, a vezetők
energiájukat a saját jogkörük bővítéséért folytatott harcra, valamint a megszerzett
kompetenciák védelmezésére fordítják. Az ilyen típusú szervezetben a bizalom helyett a
folyamatos bizonyítás, önigazolás kap elsődleges szerepet. A beosztottak feladata ez által nem
saját képességeik kibontakoztatása, hanem a vezetők önigazolásának szünet nélküli
támogatása.
Azok a vezetők, akik vagy belső, vagy külső okból kifolyólag folyamatos bizonyítási
kényszer alatt állnak, nem képesek kellő odafigyeléssel kezelni beosztottaikat. A figyelem
hiánya és az alacsony szintű lefelé irányuló kapcsolatorientáltság megnehezíti a kölcsönös
bizalom kiépítését, és ez által a felhatalmazás eredményes alkalmazását.
A kevésbé jellemző kapcsolatközpontúsággal szemben a Bokor és Radácsi vezetői attitűd
vizsgálatába bevont résztvevők markáns teljesítménymotivációról adtak tanúbizonyságot. A
kutatás eredményeinek megfelelően a vezetők tevékenységének középpontjában a klasszikus
vezetés helyett inkább a feladatok végrehajtása, az üzleti, a szakmai és a szervezeti problémák
megoldása áll. Vezetői gondolkodásuk és önképük közelebb helyezkedik el a
szakirodalomban „manager”-ként azonosított szerepfelfogáshoz. Válaszaikban a „leadership”
szemlélet, amelynek legfőbb elemei az emberi tényező, a vízió, a motiválás és a fejlesztés,
jellemzően nem mutatkozik meg. Bokor és Radácsi megállapítják, hogy a kutatás fenti
kimenetele összhangban áll korábbi, hazai felmérések következtetéseivel, miszerint a vezetők
a munkatársak iránti felelősségnél elsődlegesebbnek tekintik a feladataik végrehajtásából
származó teljesítményüket.
A kapcsolatokon alapuló kölcsönös bizalom kiépítésén túl a felhatalmazónak képesnek
kell lennie a hatalom kezelésére. Csak az a vezető áll készen a hatalom megosztására, aki élni
tud vele, akár az erőforrások megszerzésében és rendelkezésre bocsájtásában, akár a
felhatalmazottak érdekeinek felsőbb szinteken való képviseletében. A kutatás résztvevői a
hatalmat elsősorban a függetlenség elérésének eszközeként értelmezik. „Nekem a hatalom
kizárólag a szabadság összefüggésében számít. Tehát nem akarok uralkodni mások fölött,
vagy nekem nem szükséges az, hogy irányítsam őket. Inkább azért fontos, hogy engem békén
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hagyjanak, hogy nekem békém legyen”. (Bokor, Radácsi, 2006, 67. oldal) A vezetőknek a
hatalom azért szükséges, hogy bele tudjanak szólni a dolgokba, hogy döntéseket hozzanak,
ami egyfajta elismertséget jelent számukra. A kutatásban mindössze két női vezető volt, akik
a hatalmat nem csupán a fontossággal, hanem a másokért való felelősséggel, az emberek
sorsának befolyásolásával azonosították. Azonban ezek a vezetők a felelősséget inkább
teherként, mintsem lehetőségként értékelték.
A felhatalmazó kultúra kialakításának része az egyéni és a szervezeti értékek, célok
harmonizálása. Az egyéni és szervezeti célkitűzések integrációjának egyik feltétele, hogy a
felhatalmazottak ismerjék és értsék a vezetők törekvéseit és a vállalat vízióját. Ahhoz, hogy a
felhatalmazottak magukévá tudják tenni a szervezet jövőképét, kell, hogy legyen a vezetőknek
a szervezetre vonatkozó célkitűzése.
Az egyéni és szervezeti célok tekintetében a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy
a rendszerszintű célkitűzések és értékek kívül esnek a hazai vezetők új generációjának
érdeklődési körén. Ők valójában az eszközök mestereiként tekintenek magukra, mely
eszközökkel bravúrosan hajtják végre a mások által kitűzött célokat. Egyéni törekvéseik a
személyes boldogságra és a belső egyensúlyra irányulnak. Szemléletükből hiányoznak a nagy
üzleti szervezetek vezetőinek szerepe által megkövetelt és lehetővé tett célok és értékek.
(Bokor, Radácsi, 2006)
Bokor és Radácsi kutatási eredményei összhangban állnak a vezetőknek a GLOBE és a
Kovács-féle felmérésben bemutatott erőteljes teljesítménymotivációjával és gyenge
kapcsolatorientáltságával. Azok a vezetők, akik nem a szervezet céljainak és értékeinek
megvalósítása érdekében végzik tevékenységüket, akik számára saját egyéni teljesítményük
fontosabb, mint a csapatuk teljesítménye, nem motiváltak a beosztottaik individuális és a
szervezetük kollektív értékei közötti összhang kialakítására.
Mindemellett az is előfordul, hogy a vezetők esetében az egyéni és a szervezeti értékek
konfliktusba kerülnek egymással. Vezetőként elképzelhető olyan szituáció, amikor el kell
fogadni azokat a játékszabályokat, amelyek nem összeegyeztethetők a személyes morállal. A
fenti jelenség nem csupán a felhatalmazást, hanem magát az egészséges működést is aláássa.
(Bokor, Radácsi, 2006)
A McClelland (2003) által definiált három motivációs típus közül a kutatásban
résztvevőket illetően a teljesítménymotiváció elsődlegessége rajzolódik ki a hatalom- és a
kapcsolatmotiváció háttérbe húzódásával.15 McClelland a teljesítménymotivációval
rendelkező vezetőket úgy jellemzi, mint akiknek az eredmények elérése jelenti a sikert.
Számukra a célok kitűzése és teljesítése áll a középpontban, de ez elsősorban saját egyéni
céljaikra, és a teljesítményért kapott elismerésre irányul. Az ilyen emberek
elbizonytalanodnak, amikor nem tudják a sikerhez szükséges összes feladatot maguk
megoldani, és azokat meg kell osztaniuk – mind a tevékenységek, mind a döntések
tekintetében – beosztottaikkal. (McClelland, Burnham, 2003)

15

Kapcsolatmotiváció: az elfogadottság, a szeretet iránti vágy.
Teljesítménymotiváció: belső hajtóerő a sikerre, a magunk elé tűzött célok elérésére és meghaladására.
Hatalmi motiváció: vágy, hogy hatással, befolyással legyünk másokra, kontrolláljunk másokat.

53

Megerősítve azt a feltételezésemet, miszerint a hazai üzleti kultúra részben támogatja a
felhatalmazás alkalmazását, Bokor és Radácsi a következőket írja a megkérdezettek vezetői
stílusáról: „A saját magukról alkotott képük szerint egyáltalán nem tekinthetők autokratikus
vezetőknek. Inkább egyfajta jóindulatú – a munkahelyi légkört fontos szempontként kezelő -,
a beosztottak megkérdezésére is nyitott, de a döntés felelősségét magánál tartó vezető képe
rajzolódik ki legtöbbjüknél. Az is egyértelmű azonban, hogy az autokratikussal szemben egy
másik, a manapság sokszor idézett „empowerment”, a munkatársak önvezetésére,
felhatalmazására építő vezetői koncepció sem jelent meg jellemző motívumként vezetői
önjellemzésükben.” (Bokor, Radácsi, 2006, 214. oldal)
Bokor és Radácsi végső összegzésképpen megállapítják, hogy az új generáció magyar
vezetőiről kialakított kép semmiképpen sem illeszkedik a menedzsment tankönyvekben leírt
ideális vezető alakjához. A szerzők kihangsúlyozzák, hogy bár az önmegvalósítás magasabb
fokán álló, a munkatársait önirányításra ösztönző, kihívó célokkal inspiráló „leader” eredeti
közegében is idealisztikus, mégis elgondolkodtató a fenti vezetői kompetenciák hiánya a mai
magyar üzleti kultúrában. A jövőre vonatkozóan a szerzőpáros arra hívja fel a figyelmet, hogy
minden bizonnyal sokáig együtt kell élnünk majd a kutatás által feltárt vezetői felfogással,
mivel az új generáció ezzel a szemlélettel és gondolkodásmóddal vezeti szervezetét és neveli
utódját. (Bokor, Radácsi, 2006)
A jelen fejezetben ismertetett hazai üzleti kultúra vizsgálatok, valamint a 2. fejezetben
tárgyalt, a nemzetgazdaságra jellemző versenyképességi mutatók alapján azt a primer
kutatással alátámasztandó hipotézist fogalmazom meg, miszerint a vizsgált vállalatok
szervezeti kultúrája részben támogatja a felhatalmazás alkalmazását.
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4

HIPOTÉZISEK

Kutatásom hipotéziseit a felhatalmazás modell tényezőire irányuló szakirodalmi
vizsgálatokra, valamint a hazai üzleti kultúra kutatások eredményeire támaszkodva állítottam
fel. Hipotéziseim a felhatalmazás modelljére, a kutatás módszertanára, valamint a kutatás
során feltárt esettanulmányokra irányulnak.
1. hipotézis
H1: A szakirodalomban használatos felhatalmazás modelleket ki kell egészíteni a
hálózatosodás független tényezőjével.
Első hipotézisemet a felhatalmazás modellre vonatkozóan állítottam fel. Szakirodalmi
kutatásaim során a hálózatosodás számos esetben megjelent a felhatalmazás modell további
tényezőinek a viszonylatában, de egyetlen felhatalmazás megközelítésben sem szerepelt
explicit tényezőként. Szekunder vizsgálataim során arra az eredményre jutottam, hogy a
hálózatosodás, mint független tényező szerepeltetése a felhatalmazás modellben indokolt. Ezt
a hipotézist kívánom megerősíteni a primer kutatás eredményei által.
2. hipotézis
H2: A hálózatosodás tényezőjét tekintve az erős összeköttetésekkel szemben a gyenge
kapcsolatok szerepe az elsődleges a felhatalmazásban.
Második hipotézisem az első hipotézisben megnevezett hálózatosodás tényezőjével áll
összefüggésben. Szakirodalmi elemzéseim alapján azt a megállapítást tettem, hogy a
hálózatok erős és gyenge összeköttetései közül a gyenge kapcsolatok játszanak elsődleges
szerepet a felhatalmazásban. A hipotézist oly módon kívánom igazolni, hogy a primer kutatás
során megvizsgálom mind az erős, mind a gyenge összeköttetéseknek a felhatalmazás további
tényezőivel való kapcsolatát.
3. hipotézis
H3: A felhatalmazás modelljére épülő kérdőív érvényes és megbízható, azaz megfelelő
eszközül szolgál a felhatalmazás alkalmazhatóságának a kutatására.
A felhatalmazás modellből kiindulva összeállítottam egy kérdőívet, amellyel – kutatási
célommal összhangban – azt kívántam feltérképezni, hogy a hazai üzleti kultúra miként
támogatja, illetve akadályozza a felhatalmazás alkalmazhatóságát. Annak érdekében, hogy a
felmérés eredményeiből következtetéseket vonhassak le, bizonyítanom kell, hogy az általam
elkészített kérdőív érvényes és megbízható, azaz megfelelő a felhatalmazás
alkalmazhatóságának a tanulmányozására.
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4. hipotézis
H4: A kutatás során vizsgált vállalatok szervezeti kultúrája részben támogatja a
felhatalmazás alkalmazhatóságát.
Negyedik hipotézisemet a hazai üzleti kultúrára vonatkozó szakirodalmi kutatások
eredményei alapján állítottam fel. Hipotézisemet a felmérés adatainak kvalitatív és kvantitatív
elemzésével vizsgálom, és arra a kérdésre keresem a választ, hogy a primer kutatás
következtetései mennyiben támasztják alá azt a feltételezésemet, miszerint a felmérésben
résztvevő szervezetek kultúrája részben támogatja a felhatalmazást.
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5

A FELHATALMAZÁS ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK EMPIRIKUS
KUTATÁSA

Jelen főfejezetben elsőként bemutatom a kutatás módszertanát, beleértve a
mintavételezést, a felmérés kérdőívét, valamint az adatok feldolgozásának a metodikáját. A
második és harmadik alfejezetben a felhatalmazás kultúra profilokon és a szervezeti érték
profilokon keresztül ismertetem a felhatalmazás modell tényezőihez kapcsolódó kutatási
eredményeimet. A negyedik alfejezetben a felhatalmazás modell tényezői közötti
összefüggéseket vizsgálom. Ezt követően külön részt szentelek az értékharmonizáció
tényezőjének az elemzésére. Az utolsó alfejezetben a felhatalmazás működőképességére
vonatkozóan vonok le következtetéséket. Vizsgálataim eredményeimet a hatodik, a kutatás
téziseit igazoló főfejezetben összegzem.

5.1 A KUTATÁS MÓDSZERTANA
Jelen kutatásom módszertanát a szakirodalmi elemzések bázisán felállított, öttényezős
felhatalmazás modell alapján készítettem el. Munkám célja kettős volt. Egyrészt,
bizonyosságot kívántam szerezni arról, hogy a kutatási módszertan érvényes és megbízható,
azaz megfelelő a felhatalmazás alkalmazhatóságának a vizsgálatára. Másrészt azt a célt
tűztem magam elé, hogy a felmérés eredményei alapján következtetéseket vonjak le a
felhatalmazásnak a hazai üzleti kultúrában való alkalmazhatóságát illetően. Értekezésemnek
ebben a fejezetében a módszertan bemutatásával, valamint érvényességének és
megbízhatóságának az igazolásával foglalkozom.
Vizsgálataim során a megfigyelési egység az egyén volt. Elemzéseimet szervezeti szinten,
valamint az egyes kutatási paraméterek szerinti munkavállalói csoportokra vonatkozóan
végeztem el. Az egyes statisztikai elemzési módok leírását az eredményeket bemutató
fejezetek tartalmazzák.
A tanulmányozott vállalatokat illetően, felmérésembe két társaság került bevonásra. Az
egyik vállalat a pénzügyi szolgáltatók, míg a másik vállalat az ipar képviselője.
Értekezésemben a pénzintézetet „A” vállalatként, míg az ipari céget „B” vállalatként
azonosítottam.
A kutatási minták kialakításának elsődleges rendezőelve a kutatás céljának elérése volt.
Ennek érdekében a társaságok azon munkavállalói kerültek a mintákba, akik munkakörüknél
és/vagy pozíciójuknál fogva érintettek a felhatalmazásban, azaz potenciálisan felhatalmazók
és/vagy felhatalmazottak. A kutatási cél fókuszban tartásával a mintavételkor a
lehetőségekhez mérten igazodtam a társaságok egyedi adottságaihoz és igényeihez. Ily módon
az „A” vállalatban a kutatási minta alapjául a teljes cég szolgált. A kérdőív kitöltésére 300 főt
kértünk fel, akiknek a jelentős része vezetői pozíciót töltött be a szervezetben.
A „B” vállalat esetében nem a teljes társaság, hanem annak egy, közel ezer főt
foglalkoztató, szolgáltató üzletága vett részt a felmérésben. A „B” vállalatban a
57

felhatalmazásban potenciálisan érintettek körét a vezetőkön kívül számos, magasan kvalifikált
szakértő alkotta. Ebben a szervezetben 187 főt kértünk fel a kérdőív kérdéseinek a
megválaszolására.
Az „A” vállalat esetében az elektronikusan kitöltött kérdőívek közül 214 darab volt
kiértékelésre alkalmas. Ez 71 %-os válaszarányt jelent, amely hasonló kutatásokhoz
viszonyítva kiváló eredmény. A „B” vállalatot illetően 110 darab, a feldolgozáshoz megfelelő
módon megválaszolt kérdőívet küldtek vissza a válaszadók. Az 59 %-os válaszarány szintén
magasabb az online kérdőíves felmérésekkel elérhető, átlagos mértéknél.
A kutatási minta eloszlásait az „A” vállalat esetében a 6. ábra illusztrálja. A válaszadók
86% felsőfokú végzettségű. Beosztásuk szerint a kérdőív kitöltői többségében vezetők. A nem
vezető beosztású munkavállalók aránya a mintában 13%.

6. ábra: Mintaeloszlások az „A” vállalatban

Életkor szerinti eloszlásban a 25-30 év közötti, valamint a 60 év feletti korosztályok 5-5
százalékban vannak jelen a kutatási mintában. Legmagasabb arányban – több mint egyötöd
résszel – az 51-55 év közötti életkorú munkavállalók szerepelnek a kitöltők között. Az „A”
vállalat résztvevőinek a koreloszlását szemlélteti a 7. ábra.

7. ábra: Kor szerinti eloszlás az „A” vállalatban
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A „B” vállalat mintaeloszlásait mutatja be a 8. ábra. A statisztikai elemzések szerint a „B”
vállalatban a válaszadók 82%-a diplomás. A kérdőív kitöltői többségükben nem vezető
beosztásúak. A nem vezetőként foglalkoztatott munkavállalók aránya a mintában 75 %.

8. ábra: Mintaeloszlások a „B” vállalatban

Életkor szerinti megoszlásban a 25-30 év közötti, az 56-60 év közötti, valamint a 60 év
feletti korosztályok kevesebb, mint 10 %-ban szerepelnek a mintában. Legmagasabb arányban
– több mint egyötöd résszel – az 51-55 év közötti életkorú munkatársak vannak jelen a
kitöltők között. A „B” vállalat korszerinti eloszlását ábrázolja a 9. ábra.
A kérdésekre érkezett válaszok kiértékelésekor mindkét vállalat esetében figyelembe kell
venni, hogy a kutatási mintában kis részaránnyal megjelenő csoportok eredményeinek az
átlagosnál nagyobb a szórása, ezért a rájuk vonatkozó következtetések megbízhatósági szintje
alacsony.

9. ábra: Kor szerinti eloszlás a „B” vállalatban

Kutatásom módszeréül az online, önkitöltős kérdőíves felmérést választottam. A kérdőívet
a jelen értekezésben definiált öttényezős felhatalmazás modell alapján állítottam össze. Az
elméleti modell öt tényezője közül négy elemet – kölcsönös bizalom, felelősségvállalás,
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szabad információáramlás, hálózatosodás – állítások (értékelő kérdések) formájában
tanulmányoztam. Az állítások mellé 5-fokozatú Likert-skálát illesztettem, és a válaszadók
ezen skála mentén jelölték meg az állítás érvényességének a mértékét.
A felelősségvállalás és a hálózatosodás tényezőjét 4-4 állítással, míg a kölcsönös bizalom
és a szabad információáramlás elemeket 3-3 állítással vizsgáltam.
A kérdőív első három állítása átfogó képet ad arról, hogy a kutatás résztvevői miként
vélekednek a felhatalmazás működőképességéről a saját szervezetüket illetően. A
döntésátruházás alkalmazhatóságát három egyszerű aspektusból vizsgáltam. A felhatalmazás
működésének alapfeltétele, hogy mind a vezetők, mind a szakértők készen álljanak a döntési
hatáskör átadására, illetve elfogadására. A válaszadókat arra kértem, hogy az 5-fokozatú
Likert-skálán határozzák meg, milyen mértékben jellemzőek szervezetükre a fenti készségek,
valamint mennyire ítélik működőképesnek vállalatukban a felhatalmazást.
A kérdőívnek a felhatalmazás átfogó értékeléséhez kapcsolódó állításai a következőek.
1. Vállalatomnál a vezetők készek a döntések szakértőkre történő átruházására.
2. Vállalatomnál a szakértők alkalmasak az önálló döntések meghozatalára.
3. Vállalatomnál működik a döntések szakértőkre történő átruházása.
A kölcsönös bizalom tényezőjét 3 értékelő kérdéssel írtam le. Az egyik állítás direkt
módon kérdezett rá a vezetők és a beosztottak egymás közötti viszonyára. A másik állítás a
kölcsönös bizalom kialakulását közvetlenül befolyásoló kultúraelemet, a hibák kezelését
vizsgálta. A harmadik kérdésben arra kerestem választ, hogy vajon a vezetők cselekedetei
megerősítik-e a szavaikban vallott értékeket.
A kölcsönös bizalom elemére vonatkozó állítások – a kérdőívben szereplő számozásukkal
– a következők.
11. A munkavállalók irányításában a vezető és a beosztottak közötti bizalom fontosabb
szerepet játszik a hatalomnál.
12. A vezetők a hibákból való tanulást fontosabbnak tartják, mint a hibák szankcionálását.
13. Vállalatomnál a kihirdetett értékek és a tettekben megjelenő értékek összhangban állnak
egymással.
A felelősségvállalás tényezőjére vonatkozóan 4 állítást fogalmaztam meg. A fenti elemet
– a felhatalmazás modellnek megfelelően – két oldalról közelítettem. Az egyik oldal a
felhatalmazott felelősségvállalása. Ebben a tekintetben arra kerestem a választ, hogy az egyén
hajlandó-e a megszokottnál magasabb felelősségi szintű döntések meghozatalára, illetve, hogy
a vállalatnál működő motivációs eszközök ösztönzik-e a munkavállalót erre a magas szintű
felelősségvállalásra. A másik oldalon, a felhatalmazás felelősségének a kérdését a projektek
felől közelítettem. A társaságok működésében a projektek azok a szervezeti formák, amelyek
a legkézenfekvőbb módon kínálnak lehetőséget a döntési hatáskörnek az átadására. A
projektek esetében azon állítások érvényességét vizsgáltam, miszerint a döntések a projektek
saját hatáskörén belül születnek, valamint, hogy a projektvezetők döntési kompetenciája
azonos szintű a hierarchiabeli vezetők döntési jogosultságával.
A felelősségvállalás tényezőjére vonatkozó állítások a következők.
6. A projektekben a döntések a projekten belül, annak saját hatáskörében születnek.
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7. A projektvezetők a vezető beosztású munkavállalókkal azonos döntési hatáskörrel
rendelkeznek.
14. A vállalatomnál működő motivációs eszközök arra ösztönöznek, hogy felvállaljam a
megszokottnál magasabb felelősségi szintű döntések meghozatalát.
17. Munkám során hajlandó vagyok felvállalni a megszokottnál magasabb felelősségi szintű
döntések meghozatalát.
A szabad információáramlás tényezőjét a szabályozáson, a rendszereken és a vezetői
attitűdön keresztül térképeztem fel. Ahhoz, hogy a szükséges és elégséges információ eljusson
az érintett munkatársakhoz, elsődleges feltétel, hogy a vezetők készek legyenek az ismeretek
és az adatok átadására. Amennyiben a vezetők nem tesznek meg mindent az információ
megosztásának az érdekében, úgy hiába állnak a munkavállalók rendelkezésére a
legkifinomultabb rendszerek és a legtökéletesebb szabályozás, az információ áramlása nem
válik szabaddá. A vezetői attitűd és az információátadás mellett a jelen tényezőre vonatkozó
kérdések között megjelenik a tudásmegosztás kultúraeleme, hiszen a felhatalmazás önálló és
komplex problémamegoldásában a speciális szaktudásnak az adott teamben, projektben való
elérhetősége elengedhetetlen feltétele az eredményességnek. Továbbá, a tudás azon
ismereteket is magában foglalja, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felhatalmazottak a
számukra elérhetővé tett információkat megértsék, és képesek legyenek azoknak a
feldolgozására.
A szabad információáramlás tényezőjét a következő 3 állítással tanulmányoztam.
8. Szabályozásunk és rendszereink elősegítik az információ szabad áramlását.
9. A vezetők megosztják munkatársaikkal a feladatok végrehajtásához szükséges információt.
10. Szabályozásunk és rendszereink elősegítik a tudás megosztását.
A hálózatosodás elemét mind az erős, mind a gyenge összeköttetések oldaláról
megvizsgáltam. Az erős kapcsolatok tekintetében a közvetlen kollégákkal való
együttműködés mértékére kérdeztem rá. A gyenge összeköttetéseket illetően azt elemeztem,
hogy mennyire jellemző a válaszadókra a más üzleti egységek munkatársaival való
kooperáció. A hálózatok kialakulására az olyan nagyvállalatokban, mint a felmérésbe bevont
társaságok, a projektek nyújtanak kézenfekvő lehetőséget. A szervezeteken átívelő projektek
működése során jönnek létre azok a szakmai kapcsolatok, amelyek – ha a projektek zárását
követően is életben maradnak – a későbbiekben alapjául szolgálnak egy olyan informális,
gyenge kapcsolatokkal átszőtt hálózat kiépülésének, amely csatornául szolgál mind az
információ, mind a tudás megosztására, továbbá összeköttetésein keresztül erősíti a
szervezetben a bizalom hangulatát.
A hálózatosodás tényezőjére vonatkozóan a következő állításokat fogalmaztam meg.
4. Vállalatomnál évről-évre indulnak olyan projektek, amelyekben több szervezeti egység
munkavállalói dolgoznak közösen.
5. A projektekben létrejött szakmai kapcsolatok a projektek lezárása után is működnek.
15. Feladataim végrehajtásakor együttműködöm közvetlen kollégáimmal.
16. Szakmai kérdéseimmel gyakran fordulok más szervezetekben dolgozó munkatársaimhoz.
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A kutatási modell ötödik tényezőjét, az értékharmonizációt illetően a szervezeti értékek
feltérképezését a mindennapi működésben való megjelenésük gyakorisága szerinti 7-fokozatú
Likert-skála mentén hajtottam végre. Az egyéni értékek esetében a válaszadóknak direkt
módon kellett rangsorolniuk az értékeket aszerint, hogy azokat mennyire tartják jelentősnek a
munkavégzésük szempontjából.
Az egyéni és a szervezeti értékrendek harmonizációjának a vizsgálata természetszerűleg
ugyanarra a 10 értékre vonatkozott, máskülönben nem lettek volna egymással összemérhetők.
Az elemzésbe bevont 10 kultúraelemet a kutatási modell öt tényezőjéhez illeszkedően
választottam ki. A kultúraelemek beazonosítása során tizenöt multinacionális nagyvállalat
vízióját, misszióját és értékrendjét tanulmányoztam abból a célból, hogy meghatározzam a
vállalatok működésében megjelenő leggyakoribb szervezeti normákat. A társaságok által
legfontosabbnak ítélt kultúraelemek közül szűrtem ki azt a 10 értéket, amelyek közvetlen
kapcsolatban állnak a felhatalmazás modelljével.
Az értékharmonizáció tényezőjében a következő 10 érték rangsorát vizsgáltam.
1. Bizalom a vezetők és a beosztottak között
2. A teljesítmény elismerése
3. Az információ szabad áramlása
4. A tudás megosztása
5. Együttműködés a feladatok végrehajtásában
6. Szakértők bevonása a döntéshozásba
7. A munkavállalók képességeinek a fejlesztése
8. Kreativitás a problémák megoldásában
9. Eredményközpontúság
10. Őszinte és nyílt kommunikáció
A kérdőív teljes terjedelmében a Mellékletben található.
Harmadik hipotézisemben azt az állítást fogalmaztam meg, miszerint a jelen kutatás
alapjául szolgáló kérdőív érvényes és megbízható, azaz megfelelő eszköz a felhatalmazás
alkalmazhatóságának a tanulmányozására.
A hipotézis validitásának az ellenőrzésekor két kérdésre kerestem a választ. Az első,
érvényességre vonatkozó kérdés, a következő: vajon a kérdőív valóban azt méri-e, amit
mérnie kell; azaz, vajon az általam megfogalmazott állítások ténylegesen arra a felhatalmazás
modell tényezőre vonatkoznak-e, amelyek jellemzésére eredetileg szántam. A fenti dilemma
megválaszolására a faktoranalízis eszközét választottam. A második kérdés a
megbízhatósággal függ össze: vajon a kutatás eredményei összhangban állnak-e a szervezeti
kultúráknak a felmérést megelőzően feltételezett sajátosságaival. Utóbbi felvetést egyrészt a
kutatás eredményeinek részletes elemzésével, másrészt a hipotézisvizsgálatok közül két
független minta várható értékének az összehasonlításával tanulmányoztam.
Elsőként a kérdőív érvényességét vizsgáltam. A faktorelemzés célja a változók számának
csökkentése oly módon, hogy olyan mesterséges faktorokat hozunk létre, amelyek egyrészt
erősen korrelálnak több megfigyelt változóval, másrészt pedig függetlenek egymástól.
(Babbie, 2003) A faktoranalízis kétféleképpen alkalmazható. Az egyik alkalmazás a feltáró
(exploratory), a másik a megerősítő (confirmatory) faktoranalízis. (Ketskeméty, Izsó, 2005)
Feltáró faktoranalízisről beszélünk abban az esetben, amikor az elemzések kezdetekor a
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faktorok ismeretlenek, és az elemzés végén a sokváltozós adatállományt az eredeti változók
számánál kisebb számú faktorral jellemezzük. A faktoranalízis megerősítő célzatú akkor, ha a
statisztikai eljárást megelőzően már ismertek a faktorként azonosítható változók, valamint a
faktorok jelentése. Ilyenkor az eljárással azt kívánjuk ellenőrizni, hogy helyesen
csoportosítottuk-e a változókat az adott faktorokba, és hogy megfelelően értelmeztük-e a
faktorok jelentését.
Jelen kutatásomra vonatkozóan a faktoranalízis eszközével arra a kérdésre keresem a
választ, hogy vajon a kérdőívben szereplő állítások valóban az általam definiált tényezőkbe
rendeződnek-e, úgymint a kölcsönös bizalom, a szabad információáramlás, a
felelősségvállalás és a hálózatosodás. Továbbá, hogy vajon az egyes állítások azokhoz a
faktorokhoz tartoznak-e, amelyekhez eredeti szándékom szerint rendeltem őket. A
faktoranalízis eredményeit mutatja be a 8. táblázat. A faktorokhoz tartozó sajátérték táblázat
(27. táblázat) a Mellékletben található.
8. táblázat: Kultúraelemek faktoranalízise

4. kérdés
5. kérdés
6. kérdés
7. kérdés
8. kérdés
9. kérdés
10. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés
14. kérdés
15. kérdés
16. kérdés
17. kérdés
Expl. Var
Prp. Totl

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

0,092702
0,220363
0,224370
0,379306
0,613290
0,784184
0,711636
0,683636
0,611450
0,682746
0,415314
0,229981
-0,160936
-0,110481
3,319718
0,237123

0,748069
0,647588
0,165151
0,134229
0,199303
0,027777
0,154594
-0,045977
-0,028986
0,089994
-0,003337
0,539384
0,566669
0,115060
1,725013
0,123215

-0,027312
0,057502
-0,066398
0,000734
0,118684
-0,024788
0,051750
-0,026136
-0,083415
0,103561
0,713777
-0,142586
0,352106
0,834531
1,394435
0,099602

0,328802
0,186667
0,723363
0,681207
0,217326
-0,011182
0,236688
0,133796
-0,151618
0,175455
0,105729
-0,410077
-0,052739
-0,093155
1,496103
0,106865

A faktoranalízis az értékelő kérdésekre vonatkozóan 4 faktort eredményezett. A Factor 1
csoportba kerültek a kölcsönös bizalom és a szabad információáramlás tényezőjéhez
kapcsolódó állítások. A kérdőív összeállításakor a 8-9-10 és 11-12-13 kérdéskategóriákat – a
szakirodalomban fellehető elméleti megközelítések alapján – két külön tényezőhöz rendeltem.
A faktoranalízis a két tényező állításait egy faktorban egyesítette. A statisztikai elemzés
eredményeinek egyik lehetséges interpretációja, hogy felhatalmazás modell öt tényezője
közül a kölcsönös bizalom és a szabad információáramlás áll a legszorosabb kapcsolatban
egymással.
A faktorvizsgálatok mellett a korreláció-elemzések is támpontot adnak a kapcsolatok
erősségét illetően.
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9. táblázat: Factor 1 változók korrelációs együtthatói

Variable
8. kérdés
9. kérdés
10. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés

Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05
N=324 (Casewise deletion of missing data)
8. kérdés
9. kérdés 10. kérdés 11. kérdés
1,00
0,44
1,00
0,58
0,52
1,00
0,29
0,48
0,36
1,00
0,16
0,31
0,28
0,36
0,43
0,44
0,48
0,38

12. kérdés

13. kérdés

1,00
0,35

1,00

Bár a 9. táblázatban bemutatott kérdések korrelációja minden állításpárra szignifikáns, a
korreláció szintje kiemelten magas a szabad információáramlás tényezőjét vizsgáló 8-9-10
kérdések vonatkozásában. A fenti csoportban találhatóak a legmagasabb korreláció értékek, r
= 0,52, és r = 0,58. A kölcsönös bizalom tényezőjéhez tartozó 11-12-13 állítások korrelációja
szintén szoros kapcsolatot jelez az állítások között. A fenti tények alátámasztják azt az eredeti
szándékot, mely szerint a 8-tól 13-ig terjedő kérdések két, egymástól elkülönített
felhatalmazás tényezőhöz társíthatók.
A 8. és 10. kérdés közötti r = 0,58 értékű, a csoporton belüli legmagasabb korrelációs
együttható arra utalhat, hogy a válaszadók nem vonnak éles határvonalat az információ és a
tudás megosztása között. A valóságban azonban az a megállapítás, miszerint a rendszerek és a
szabályozás támogatják az információ szabad áramlását, nem jelenti automatikusan azt, hogy
ez a kijelentés a tudásmegosztásra is érvényes, és fordítva. Míg az információáramlásban az
informatikai rendszerek és szabályozások, valamint a vezetői attitűd játsszák a főszerepet,
addig a tudás esetében a megosztásra való hajlandóság mellett – melyben a bizalom a
meghatározó – a hálózatok befolyása a legerősebb. A hálózatok és a tudásmegosztás
kapcsolatát a hálózatosodás fejezete tárja fel részleteiben.
A külön tényezőkhöz tartozó kérdések közötti magas korrelációt az magyarázza, hogy a
felhatalmazás elemei szoros kölcsönhatásban állnak egymással. A vizsgált állítások esetében
azt mondhatjuk, hogy a bizalom és a szabad információáramlás kölcsönös feltételei
egymásnak. Egyrészről, ahhoz, hogy a vezetők motiváltak legyenek az információ
megosztására, a bizalom légköre szükséges. Másrészről, ha a vezetők a strukturális gátak
elmozdításával akadálymentessé teszik az információ áramlását, az tovább erősíti a bizalom
hangulatát. Ily módon, a bizalom és az információáramlás pozitív, „gerjesztő”
visszacsatolásban állnak egymással.
A fenti megállapítások alapján elfogadom a 8-10 kérdéseknek a szabad információáramlás
tényezőjéhez, a 11-13 kérdéseknek pedig a kölcsönös bizalom tényezőjéhez való tartozását.
Továbbá arra következtetek, hogy a 8-tól 13-ig terjedő állítások magas korrelációja azt
valószínűsíti, hogy a kölcsönös bizalom és a szabad információáramlás tényezője – más
felhatalmazás elemekhez mérten – kiemelten szoros kölcsönhatásban állnak egymással.
A faktoranalízis által a Factor 2 faktorhoz sorolt állításai egyezőek az eredeti szándékom
szerint a hálózatosodás tényezőjéhez sorolt, 4., 5., 15. és 16. állításokkal.
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A korrelációanalízis a 4., 5. és 16. állítások esetében szoros, r = 0,5 és r = 0,26 értékű
kapcsolatot jelez, míg a 15. állítás korrelációja a többi kérdés vonatkozásában lényegesen
alacsonyabb, r = 0,13 értéket mutat. A vizsgált kultúraelemek korrelációs együtthatói a 10.
táblázatban találhatók.
10. táblázat: Factor 2 korrelációs együtthatók

Variable
4. kérdés
5. kérdés
15. kérdés
16. kérdés

Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05
N=324 (Casewise deletion of missing data)
4. kérdés
5. kérdés 15. kérdés 16. kérdés
1,00
0,50
1,00
0,13
0,13
1,00
0,26
0,13
0,13
1,00

A fenti jelenség magyarázata a gyenge és az erős kapcsolatoknak a felhatalmazás
modellben megjelenő szétválasztása. Az erős összeköttetésekre vonatkozó 15. állítás
korrelációja a gyenge kapcsolatokra irányuló kérdésekkel (4., 5. és 16. kérdések) lényegesen
alacsonyabb, mint a gyenge összeköttetések állításainak az összefüggése egymással.
A kérdőív összeállításakor eredeti megközelítésem szerint a 6., 7., 14. és 17. számú
állításokat a felelősségvállalás tényezőjéhez soroltam. A faktorelemzés ezeket az értékelő
kérdéseket a Factor 3 és a Factor 4 faktorokba választotta szét. Az elkülönítés egyértelműen
alátámasztja azt a megközelítésemet, miszerint míg a Factor 3 csoportba tartozó 14. és 17.
állítás arra vonatkozik, hogy a vezetők készek-e a döntési hatáskör átruházására, addig a 6. és
7. kérdések az érem másik oldalát jelentik, azaz, hogy a munkavállalók hajlandóak-e a
döntésekkel járó felelősség vállalására.
Ahogy azt a 11. táblázat mutatja, a kérdések közötti korrelációelemzés a fentiekkel
összhangban erős kapcsolatot jelez a 6. és 7. számú (r = 0,47), valamint a 14. és 17. számú
állítások esetében (r = 0,34).
11. táblázat: Factor 3 és Factor 4 korrelációs együtthatók

Variable
6. kérdés
7. kérdés
14. kérdés
17. kérdés

Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05
N=324 (Casewise deletion of missing data)
6. kérdés
7. kérdés 14. kérdés 17. kérdés
1,00
0,47
1,00
0,14
0,23
1,00
-0,06
-0,07
0,34
1,00

Összességében, a faktoranalízis eredményei, kiegészítve a korrelációs elemzésekkel
egyértelműen alátámasztják a kérdőívben szereplő állítások eredeti szándék szerinti
tényezőkhöz való sorolását. A Factor 1 faktor a kölcsönös bizalom és a szabad
információáramlás tényezőjét egyesíti magában, melyek szoros kölcsönhatását jelzi az egy
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faktorban való megjelenésük, míg a korrelációvizsgálatok elkülönülésüket is igazolják. A
Factor 2 faktor a hálózatosodás tényezőjeként azonosítható, melyen belül a korrelációs
együtthatók alapján külön válnak az erős és a gyenge összeköttetésekre vonatkozó állítások. A
Factor 3 és a Factor 4 faktorok a felelősségvállalás elemeiként magyarázhatók, faktorok
szerint szétválasztva a felelősség átadására, valamint a felelősség vállalására irányuló
megállapításokat. Következésképpen a faktoranalízis eredményei egyértelműen alátámasztják
azt a hipotézist, miszerint a felhatalmazás modelljére épülő kutatási módszertan érvényesség
tekintetében megfelelő a felhatalmazás alkalmazhatóságának a tanulmányozására.
A kérdőív érvényességét követően annak megbízhatóságát ellenőriztem. A
megbízhatóságra vonatkozó kérdésem a következőképpen hangzott: vajon a kutatás
eredményei összhangban állnak-e a szervezeti kultúráknak a felmérést megelőzően
feltételezett sajátosságaival. Annak érdekében, hogy a kérdést megválaszolhassam,
mindenekelőtt definiálnom kell a szervezeti kultúrákra vonatkozó előfeltételezésemet.
Feltevésem a következő: a felmérésbe bevont vállalatok szervezeti kultúrája a felhatalmazás
modell tényezőit tekintve gyakorlatilag egyezőnek tekinthető. A kutatás eredményeinek a
fenti feltételezéssel való összhangja alátámasztja a módszertan megbízhatóságát. A
megbízhatóság elfogadásához hozzájárul, hogy a felmérésbe bevont vállalatok tevékenységi
köre különböző. Következésképpen, amennyiben a mérések igazolják a szervezeti kultúrák
hasonlóságát, tényszerűvé válik az a várakozás is, miszerint a kidolgozott módszertannal a
felhatalmazás alkalmazhatóságának mikéntje a vállalat iparági hovatartozásától függetlenül
kutatható.
Elsőként a két vállalat azon jellemzőit foglalom össze, amelyek a felhatalmazás
alkalmazhatóságát illetően a szervezeti kultúrák hasonlóságát vetítik előre.
• A kutatás résztvevői több ezer főt foglalkoztató multinacionális nagyvállalatok.
• A vállalatok felsővezetői magyar nemzetiségűek, azaz egyéni üzleti kultúrájuk mellé
azonos nemzeti kultúra párosul.
• A vezetésben mindkét társaság a modern, nyugati menedzsment technikákat és működési
modelleket alkalmazza.
• A vállalatcsoporton belül, az anya és a leányvállalatok szintjén a döntések jellemzően
decentralizáltak.
• A társaságok szervezeti felépítésében a lapos hierarchia mellett megjelenik a mátrix
struktúra.
• A vezetők és a szakértők számára ismert a felhatalmazás fogalomköre, továbbá a vezetés
eszközeként megjelenik a felhatalmazás alkalmazása.
• Mindkét vállalat rendelkezik kinyilvánított jövőképpel, értékrenddel és stratégiával.
• A vállalati szint mellett az egyes üzleti egységek is megalkották saját víziójukat,
értékrendjüket és stratégiájukat.
• A társaságok kiemelt értékei között szerepelnek az eredményközpontúság, a bizalom, az
őszinteség, a teljesítmény elismerése, az együttműködés, a képességek fejlesztése és a
tudásmegosztás.
• A vállalatok működésére jellemzőek az üzleti egységeken átívelő projektek.
• Mindkét vállalat fejleszt saját termékeket és szolgáltatásokat, ily módon tevékenységük
része az innováció, mely növeli a felhatalmazás alkalmazhatóságát.
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A szervezeti kultúrák egyezőségére vonatkozó feltételezés kvantitatív megerősítésére a
nagy mintákra érvényes z-próbát választottam. A kérdőívben a kultúraelemekre és a
szervezeti értékekre vonatkozó állítások z-értékeit tartalmazza a 12. táblázat.
12. táblázat: A kétmintás z-próba eredményei

1. kérdés
2. kérdés
3. kérdés
4. kérdés
5. kérdés
6. kérdés
7. kérdés
8. kérdés
9. kérdés
10. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés
14. kérdés
15. kérdés
16. kérdés
17. kérdés
Bizalom
Teljesítmény elismerése
Információáramlás
Tudásmegosztás
Együttműködés
Döntésbe való bevonás
Képességfejlesztés
Kreativitás
Eredményközpontúság
Kommunikáció

Mean
"A"
2,682
2,238
2,790
2,206
2,500
2,416
2,939
2,720
2,341
2,598
2,827
2,664
2,794
3,136
1,472
2,528
2,299
3,079
3,603
3,430
3,280
2,925
3,206
3,318
3,243
2,308
3,537

Mean
"B"
2,627
2,182
2,709
1,645
2,145
2,273
2,773
2,327
2,327
2,418
2,918
2,791
2,636
3,127
1,473
2,455
2,464
3,164
3,591
3,364
3,336
2,655
3,045
3,009
2,955
2,445
3,409

Valid N
"A"
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214

Valid N
"B"
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

Std.Dev. Std.Dev.
"A"
"B"
0,733
0,833
0,667
0,680
0,815
0,805
1,005
0,797
0,963
0,833
0,822
0,765
1,066
0,925
1,000
0,847
0,757
0,900
0,871
0,771
1,036
1,068
0,882
0,868
0,808
0,787
1,055
1,033
0,625
0,700
1,056
0,915
0,937
0,864
1,029
1,027
1,010
1,043
1,102
1,073
1,037
1,167
1,023
0,971
1,090
1,053
1,147
1,145
1,145
0,962
1,065
1,063
1,266
1,214

z-value
-0,585
-0,713
-0,850
-5,470
-3,436
-1,554
-1,455
-3,707
-0,138
-1,903
0,734
1,243
-1,697
-0,068
0,010
-0,649
1,577
0,698
-0,098
-0,522
0,424
-2,332
-1,281
-2,296
-2,393
1,098
-0,888

A próba függvény értéke 95%-os valószínűségnél 1,65. A 27 tanulmányozott elem közül
öt állításhoz és három szervezeti értékhez tartozik olyan számított z-érték, amely kívül esik a
nullhipotézis (H0: µ 1 = µ 2) elfogadási tartományán. Közülük a 13. kérdésre vonatkozó
számított z-érték (z = 1,69675) „súrolja” az elfogadási intervallum határát. A statisztikai
elemzések arra engednek következtetni, hogy a két vállalat munkavállalóinak a válaszaiban
tapasztalható eltérések az esetek többségében a véletlennek tulajdoníthatók. Mivel a 27
kultúraelem és szervezeti érték közül mindössze nyolc – a vitatható 13. kérdés kivételével hét
– vonatkozásában vetjük el a számtani átlagok azonosságát, megállapítom, hogy a z-próba
alátámasztja azt az előfeltevést, miszerint a felmérésbe bevont vállalatok szervezeti kultúrája
a felhatalmazás alkalmazhatóságának szempontjából egyezőnek tekinthető. Ezt a tényt erősíti
az a későbbiekben bemutatandó, az értékharmonizáció-elemzésből származó következtetés,
miszerint az „A” és a „B” vállalatok szervezeti szintű értékrendjei, továbbá egyéni szintű
értékrendjei azonosként értékelhetők.
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Összefoglalva a fentieket elmondható, hogy statisztikai elemzések igazolták a kutatási
módszertan megbízhatóságát. Következésképpen, a faktoranalízis és a hipotézisvizsgálat
eredményei alátámasztják azt a hipotézist, miszerint a felhatalmazás modelljére épülő kérdőív
érvényesség és megbízhatóság tekintetében megfelelő a felhatalmazás alkalmazhatóságának a
kutatására.
A hipotézis elfogadása mellett meg kell jegyezni, hogy a kérdőív tartalmaz olyan
elemeket, amelyek korlátozzák annak alkalmazhatóságát. Ezek az elemek a projektekhez
kötődő kérdések. Amennyiben a szervezet méretéből vagy sajátosságából fakadóan
működésére nem jellemzőek a kereszt-funkcionális projektek, az 5. állítás, mely a hálózatok
gyenge összeköttetéseit vizsgálja, nem értelmezhető. Ily módon, az ehhez hasonló
szituációkban a hálózatok gyenge kapcsolatainak tulajdonságait más megközelítésű
állításokkal kell feltérképezni. Továbbá, ha a vizsgált vállalatban egyáltalán nem indulnak
projektek, akkor az 5. kérdés mellett a 6. és a 7. állítás is értelmét veszti. Ilyen esetekben a
döntési hatáskör átadásának a vizsgálatát – a gyenge kapcsolatokhoz hasonlóan – más
irányból kell közelíteni.
A kutatási módszertan megbízhatóságát illetően jövőbeni kutatási irányként jelölöm ki
annak a vizsgálatát, hogy a kérdőív konzekvensen tárja-e fel az eleve eltérőnek feltételezhető
szervezeti kultúrák közötti különbözőségeket. Ennek érdekében javaslom a felhatalmazást
koncentráltan alkalmazó, K+F magkompetenciájú társaságok, valamint a felhatalmazást
várhatóan alacsony szinten működtető, állami érdekeltségű vállalatok bevonását a kutatásba.
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5.2 A VÁLLALATOK FELHATALMAZÁS KULTÚRA PROFILJA
A felhatalmazás 4 tényezőjéhez – kölcsönös bizalom, szabad információáramlás,
felelősségvállalás és hálózatosodás – kapcsolódó állítások minősítését, azaz a résztvevők által
a Likert-skálán megjelölt számértékeket, alapstatisztikai eszközökkel elemeztem. Ezek az
alapstatisztikák a számtani átlag, a szórás és a korrelációs együtthatók vizsgálata. Az egyes
állításokhoz tartozó számtani átlagokat diagramon jelenítettem meg.
A diagramok vízszintes tengelye mentén helyezkednek el az állítások, a kérdőívben
szereplő sorszámukkal jelölve. Az állításokat a felhatalmazás modell tényezői szerint
csoportosítottam. A függőleges tengely értékei a felmérésben résztvevők által az állításokra
adott minősítések számtani átlagát mutatják.
A grafikon diszkrét pontjait szaggatott és pontozott vonallal kötöttem össze annak
érdekében, hogy az egyes tényezők, valamint a tényezőkön belüli állítások egymáshoz való
viszonya vizuálisan értelmezhetővé váljon. Mivel a diagramok nem folytonos függvényeket
jelenítenek meg, az ábrákon szándékoltan nem folytonos vonalakat használtam. Jelen
értekezésemben a kérdőívben szereplő állításokhoz tartozó diszkrét pontokat és az őket
összekötő vonalakat felhatalmazás kultúra profilként azonosítottam.
Az „A” és „B” vállalatok felhatalmazás kultúra profilját mutatja be a 10. ábra.
1,4
1 = Teljes mértékben jellemző
2 = Az esetek többségében jellemző
1,6 3 = Részben jellemző, részben nem jellemző
4 = Az esetek többségében nem jellemző
5 = Egyáltalán nem jellemző
1,8

Felelősségvállalás
2,0

Hajlandóság

2,2

a felelősség
Szabad
átadására
információáramlás

2,4

Hajlandóság
a felelősség
vállalására

Kölcsönös
bizalom

2,6

Gyenge
Erős
kapcsolatok kapcsolatok

2,8

Hálózatosodás
3,0

3,2

"A" vállalat
"B" vállalat

3,4
11. kérdés
13. kérdés
9. kérdés
6. kérdés
14. kérdés
4. kérdés
16. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
7. kérdés
17. kérdés
5. kérdés
15. kérdés

10. ábra: Felhatalmazás kultúra profil az „A” és a „B” vállalatban

A felhatalmazás kultúra profilján megjelenített első tényező a kölcsönös bizalom. A
kölcsönös bizalom tényezőjét illetően a 13. táblázat mutatja be a kutatási eredményeket.
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13. táblázat: Számtani átlagok és szórások a kölcsönös bizalom tényezőjét illetően

Szórás

Számtani
átlag

Szórás

"B" vállalat

Számtani
átlag

"A" vállalat

11. kérdés

A munkavállalók irányításában a vezető és a beosztottak
közötti bizalom fontosabb szerepet játszik a hatalomnál.

2,83

1,04

2,92

1,07

12. kérdés

A vezetők a hibákból való tanulást fontosabbnak tartják,
mint a hibák szankcionálását.

2,66

0,88

2,64

0,79

13. kérdés

Vállalatomnál a kihirdetett értékek és a tettekben
megjelenő értékek összhangban állnak egymással.

2,79

0,81

2,79

0,87

Állítás

16

A kölcsönös bizalom tényezőjéhez kötődő kérdésekkel azt vizsgáltam, hogy vajon a
vezetők és a beosztottak kapcsolata a bizalmon vagy a hatalmon alapul-e, hogy az előre nem
látható hibák vajon a tanulást szolgálják-e vagy a szankcionálást, valamint, hogy a szavakban
és a tettekben megjelenő értékek összhangban állnak-e egymással.
A felelősségvállalás tényezőjéhez hasonlóan, a vezetők és a beosztottak kölcsönös
bizalmát tekintve azonos tendencia rajzolódik ki az „A” és a „B” vállalatban. Mindhárom
értékelő kérdés vonatkozásában az állítások átlagos érvényessége a 2,6 és 2,9 közötti
intervallumban helyezkedik el. A táblázatban szereplő számértékek azt tükrözik, hogy a
vezetők és a munkatársaik közötti bizalom közel azonos szinten van jelen a működésben, mint
a vezetők általi hatalomgyakorlás. A fentiekkel összhangban, a hibák kezelését illetően olyan
szervezetek képe rajzolódik ki, amelyeket nem jellemez kevésbé a hibák szankcionálása a
kudarcokból való tanulásnál. Továbbá, a kutatás eredményei szerint a vezetők szavaiban és a
tetteiben megjelenő értékek részben állnak összhangban egymással. A tényező 3 állítása közül
a legkevésbé jellemző a vizsgált szervezetekre, hogy a vezetők és a beosztottak közötti
bizalom fontosabb szerepet játszik a vállalat működésében a pozícióból származó hatalomnál.
Egy gondolat erejéig visszatérve a hibákból való tanulás kérdésére, ez az állítás
tartalmilag és logikailag közvetlen kapcsolatban áll a felelősségvállalási hajlandóság
tényezőjével, hiszen minél inkább jellemző egy szervezet működésére, hogy az előre nem
látható hibákat a szankciók érvényesítési lehetősége helyett a tanulás forrásaként kezeli, annál
erősebb a munkavállalók készsége a megszokottnál magasabb szintű felelősség vállalására, és
a kockázatos döntések meghozatalára. A fenti megállapítást erősíti az a tény, miszerint, bár a
hibákból való tanulás (12. állítás) viszonylag alacsony szinten korrelál a felelősségvállalási
hajlandósággal (7. állítás), valamint a felelősségvállalás motivációjával (14. állítás) – a
korrelációs együttható értéke 0,16 és 0,17 –, kapcsolatuk p = 0,05 szinten szignifikáns.17
A felhatalmazók és a felhatalmazottak közötti kölcsönös bizalom kulcseleme a
felhatalmazásnak. Bizalom nélkül a felhatalmazó nem ruházza át a döntés jogkörét
beosztottjára, a felhatalmazott pedig nem vállalja fel a döntéshozás kockázatát. Bizalom
hiányában a vezető nem osztja meg az információt munkatársaival, a beosztottak pedig nem
16

1 = Teljes mértékben jellemző, 5 = Egyáltalán nem jellemző

17

Az állítások korrelációmátrixát mutatja be a Melléklet 1. és 2. táblázata.
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hoznak önálló döntést, mivel nem áll rendelkezésükre a szükséges és elégséges információ.
Amíg nincs bizalom, addig az egyéni érdekek fontosabbak a szervezeti érdekeknél, és a
vezetők nem motiváltak az egyéni és a szervezeti szintű értékek harmonizálására. Csak az
egymásba vetett hit nyomán képesek kiépülni és működni a különböző üzleti egységek
dolgozói közötti informális csatornák, és csak a közös érdek hozhat létre a szervezeteken
átívelő, önirányító projekteket az ismeretlen és összetett problémák megoldására.
Azokban a szervezetekben, ahol a vezetők és a beosztottak közötti bizalom „vetekszik” a
pozícióból származó hatalommal, a döntésátruházás alkalmazhatóságának érdekében a
vezetőknek fejleszteniük kell minden felhatalmazás tényezőt, hogy azok kölcsönösen
erősítsék a vezetők és a beosztottak egymás iránti hitét és elköteleződését.
A szabad információáramlás tényezőjének az érzékelése – bár az állítások megítélésének
egymáshoz való viszonyában hasonlóságot mutat – eltérő az „A” és a „B” vállalat
vonatkozásában. A különbség a rendszerek és a szabályozások tekintetében jelentkezik. Az
„A” vállalat válaszadói úgy értékelték, hogy a rendszerek és a szabályozás a szervezet
működésében részlegesen – részben igen, részben nem – támogatja az információ és a tudás
megosztását.
A „B” vállalatban a kutatás résztvevői az információ szabad áramlásának és a tudás
megosztásának a rendszerek és a szabályozás általi támogatottságát magasabb szinten
érzékelték az „A” vállalat munkatársainál.
A szabad információáramlás állításaira vonatkozó eredményeket mutatja be a 14. táblázat.
14. táblázat: Számtani átlagok és szórások a szabad információáramlás tényezőjét illetően

Szórás

Számtani
átlag

Szórás

"B" vállalat

Számtani
átlag

"A" vállalat

8. kérdés

Szabályozásunk és rendszereink elősegítik az információ
szabad áramlását.

2,72

1,00

2,42

0,85

9. kérdés

A vezetők megosztják munkatársaikkal a feladatok
végrehajtásához szükséges információt.

2,34

0,76

2,33

0,90

10. kérdés

Szabályozásunk és rendszereink elősegítik a tudás
megosztását.

2,60

0,87

2,33

0,77

Állítás

18

A 9. kérdés esetében a két vállalatot közel azonos mértékben jellemzi a vezetőknek az
információ megosztására irányuló hajlandósága. Az a szituáció, miszerint a szabad
információáramlás tényezőjét tekintve a vezetőknek az információ megosztására való
készsége magasabb szintű, mint a rendszerek és a szabályozás általi támogatottsága, előre
vetíti a felhatalmazás alkalmazhatóságát. Ugyanis hiába finanszíroznak a társaságok költséges
informatikai fejlesztéseket, ha a vezetők nem állnak készen arra, hogy az információt a
döntéshozásra képes, felhatalmazható munkatársakhoz eljuttassák. A vezetői attitűd formálása
hosszú és bizonytalan kimenetelű vállalkozás. Amennyiben azonban a vezetők hajlandóak az

18

1 = Teljes mértékben jellemző, 5 = Egyáltalán nem jellemző
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információ átadására, úgy a rendszerek és a szabályozás átalakítása egyértelműen fokozza a
felhatalmazás alkalmazhatóságát.
A szervezetek működésének általános sajátossága tükröződik a kutatási eredmények azon
vonatkozásában, miszerint a tudásmegosztás elősegítése mindkét vállalat esetében magasabb
az információ szabad áramlásának a támogatottságánál. A két tényező relációja arra a vezetői
megközelítésre reflektálhat, amely az információra, mint a hatalom megtestesítőjére tekint.
Feltehetően a fenti szemléletből fakad, hogy a szervezetek vezetői többet foglalkoznak az
adatok belső és külső védelmével, az információ biztonságával, mint annak megosztásával.
A felhatalmazás kultúra profil következő tényezője a felelősségvállalás. A fenti
felhatalmazás-tényezőre vonatkozó statisztikai elemzések eredményeit foglalja össze a 15.
táblázat.
15. táblázat: Számtani átlagok és szórások a felelősségvállalás tényezőjét illetően

Számtani
átlag

Szórás

Számtani
átlag

Szórás

"A" vállalat "B" vállalat

6. kérdés

A projektekben a döntések a projekten belül, annak saját hatáskörében
születnek.

2,42

0,82

2,27

0,77

7. kérdés

A projektvezetők a vezető beosztású munkavállalókkal azonos döntési
hatáskörrel rendelkeznek.

2,94

1,07

2,77

0,93

14. kérdés

A vállalatomnál működő motivációs eszközök arra ösztönöznek, hogy vállaljam
a megszokottnál magasabb felelősségi szintű döntések meghozatalát.

3,14

1,05

3,13

1,03

17. kérdés

Munkám során hajlandó vagyok vállalni a megszokottnál magasabb felelősségi
szintű döntések meghozatalát.

2,30

0,94

2,46

0,86

Állítás

19

Az állításoknak a grafikonon való megjelenítésében a faktoranalízissel is alátámasztott,
„az érem két oldala” jelenséget érvényesítettem, azaz a vízszintes tengelyen elsőként a döntés
átruházására vonatkozó, 6. és 7. számú értékelő kérdések, míg másodikként a felelősség
vállalásához kapcsolódó, 14. és 17. számú állítások szerepelnek. Az eredmények azt mutatják,
hogy a diagram lefutása, azaz az állítások egymáshoz való viszonya – mely kultúraelemek
milyen mértékben vannak jelen a szervezetek működésben – azonos mind az „A”, mind a „B”
vállalat vonatkozásában.
A felelősség vállalására irányuló hajlandóság tekintetében a kutatás résztvevőinek a
megítélése szerint az átlagosnál kevésbé jellemző szervezetükre, hogy a motivációs eszközök
a megszokottnál magasabb szintű felelősség vállalására ösztönzik őket. Ennek ellenére úgy
nyilatkoznak önmagukról, mint akik az esetek többségében vállalnák a kockázatos döntések
meghozatalát. A két állításra vonatkozó értékek között – ösztönzés és hajlandóság – az 5fokozatú Likert-skálán mindkét szervezetet illetően közel 1 egység a távolság.
A hierarchiabeli szerephez kötődő döntési hatáskör átruházása a nagyvállalatok
működésében jellemzően a projektekben történik meg. A projektek saját szervezettel, saját
működési renddel és önálló feladatokkal rendelkező, konkrét időtartamra létrehozott üzleti
19

1 = Teljes mértékben jellemző, 5 = Egyáltalán nem jellemző
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egységek. A projektekben a vezetői szerepkört elméletileg a döntési kompetenciával
felruházott projektmenedzser tölti be.
Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy vajon a projektfeladatokhoz kapcsolódó
döntések valóban a projekten belül születnek-e, valamint, hogy a projektvezető a projektet
illetően ugyanolyan döntési hatáskörrel rendelkezik-e, mint a vonalbeli menedzserek.
A felmérés eredményei mind az „A”, mind a „B” vállalatban egységesen azt mutatták,
hogy az esetek többségére az a jellemző, hogy a projektek hatáskörébe tartozó döntések a
projekten belül születnek. Az azonban, hogy a projektmenedzser a hierarchiabeli vezetőkkel
azonos döntési kompetenciával rendelkezik, csak részben érvényesül.
A fenti jelenséget az „A” vállalat vezetői azzal magyarázták, hogy számos esetben a
vonalbeli vezető tölti be a projektmenedzser szerepkörét. Ily módon, a döntések valóban a
projekt hatáskörén belül születnek, mivel a hierarchiabeli vezető – a döntési jogokat
megtartva – személyesen is résztvevője a projektnek. Ugyanezen okból kifolyólag nem
valósul meg a döntési kompetenciák átadása, azaz a projektben nem működik a felhatalmazás.
A projektvezető és a szervezeti vezető személyének különbözősége azonban nem nyújt
garanciát a döntés tényleges átruházására. Amennyiben a vezető nem hajlandó a felelősség
átadására, úgy annak ellenére magánál tartja az ellenőrzés kompetenciáját, hogy azt
formálisan átadta, vagy át kellett volna adnia a projektmenedzsernek. A kutatás eredménye
arra enged következtetni, hogy a vezetők többsége egyelőre megmarad a kontroll és az
irányítás jól bevált gyakorlatánál ahelyett, hogy felhatalmazóként a célkitűzést, az irányok és
a határok kijelölését, valamint a coachként való támogatást helyezné előtérbe.
Az üzleti kultúra profil negyedik tényezője a hálózatosodás. A hálózatosodás tényezőjét
illetően olyan kérdésekre kerestem a választ, hogy, egyrészt milyen szintű a felmérésben
résztvevő munkavállalók együttműködése közvetlen kollégáikkal, másrészt – ami a hálózatok
kialakulását és életben maradását leginkább befolyásolja – mennyire jellemző a válaszadók
munkájára a más üzleti egységek dolgozóival való kooperáció. Emellett felmértem a
szervezeteken átívelő projektek indításának a jellemzőségét, valamint azt, hogy az ezen
projektekben létrejött szakmai kapcsolatok tovább élnek-e a projektek zárását követően.
A hálózatosodás tényezőjéhez tartozó állítások statisztikai értékeit jeleníti meg a 16.
táblázat.
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16. táblázat: Számtani átlagok és szórások a felelősségvállalás tényezőjét illetően

1,00

1,65

0,80

A projektekben létrejött szakmai kapcsolatok a projekt
2,50
lezárása után is működnek.
Szakmai kérdéseimmel gyakran fordulok más szervezetben
16. kérdés
2,53
dolgozó munkatársaimhoz.

0,96

2,15

0,83

1,06

2,45

0,92

0,63

1,47

0,70

4. kérdés

20

Vállalatomnál évről évre indulnak olyan projektek,
amelyekben több szervezeti egység munkavállalói
dolgoznak közösen.

5. kérdés

15. kérdés

Feladataim végrehajtásakor együttműködöm közvetlen
kollégáimmal.

1,47

Szórás

2,21

Állítás

Számtani
átlag

Szórás

"B" vállalat
Számtani
átlag

"A" vállalat

A hálózatosodás a felhatalmazás modellnek az a kultúraeleme, amely a legmagasabb
szinten tapasztalható a tanulmányozott szervezetek működésében. A kölcsönös bizalom
tényezőjéhez hasonlóan, az állítások egymáshoz való viszonya, tendenciája azonos mind az
„A”, mind a „B” vállalatra vonatkozóan. A tendencián túlmutatóan, a minősítéseket elemezve
az látható, hogy – a közvetlen kollégákkal való együttműködés kivételével (15. kérdés) – az
„A” vállalat válaszadói alacsonyabb szinten érzékelik a vizsgált kultúratényezőket a „B”
vállalatban megkérdezett munkavállalóknál.
A hálózatosodás tényezőjét tekintve – nem meglepő módon – a működésre leginkább
jellemző elem a közvetlen munkatársakkal való kooperáció. A kollégáknak az adott üzleti
egységen belüli együttműködése gyakorlatilag teljes mértékben jellemzi a vizsgált
szervezetek tevékenységét.
A társaságok további, bár az előzőnél kevésbé karakterisztikus tulajdonsága, hogy évrőlévre indítanak kereszt-funkcionális projekteket. A projektekben létrejött összeköttetéseket
illetően az állítás minősítése azt jelzi, hogy a szakmai kapcsolatok egy része a projekt lezárása
után is működik, míg másik részük a közös munka befejezésével megszakad. A kutatásba
bevont vállalatoknak a hálózatosodás tényezőjét illetően legkevésbé jellemző tulajdonsága a
szervezetek közötti kollaboráció.
A hálózatosodás tényezőjéről összességében elmondható, hogy a felhatalmazás
alkalmazhatóságát pozitívan befolyásoló gyenge kapcsolatok kialakulása és fennmaradása
részben jellemző a működésre. Annak ellenére, hogy főként a „B” vállalatban, de az „A”
szervezetben is indulnak az üzleti egységeken átívelő projektek, csak időszakosan maradnak
fenn azok, az egymástól távoli munkavállalókat összekapcsoló, alternatív csatornák, amelyek
a tudás és az információ megosztását, valamint a szakértők egymásra találását hosszú távon is
lehetővé tennék, megnövelve ez által a felhatalmazás alkalmazhatóságát.
A kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy a gyenge kapcsolatok építését
illetően a vezetők nem használják ki a projektekben rejlő potenciált. Ahhoz, hogy a
projektekben kialakult kapcsolatok a projektek zárását követően is működjenek, a vezetőknek
20

1 = Teljes mértékben jellemző, 5 = Egyáltalán nem jellemző
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elő kell segíteniük és ösztönözniük kell, hogy beosztottaik a projekteken kívül is bevonják
más szervezetek munkatársait azon problémák megoldásába, amelyekben közösen érintettek.
A felhatalmazás alkalmazhatóságát pozitívan befolyásolja, hogy a kereszt-funkcionális
projektek lehetőséget adnak a szervezetek munkatársai közötti gyenge kapcsolatok
kialakítására. Ellenben, a különböző üzleti egységek közötti kooperációnak a tényezőn belüli
relatív alacsony szintje arra figyelmeztet, hogy a felhatalmazás működőképességének az
érdekében a vezetőknek katalizálniuk kell ezen gyenge kapcsolatok kiépülését és
fennmaradását.
Összességében tekintve az „A” és a „B” vállalat felhatalmazás kultúra profilját
elmondható, hogy – két állítás kivételével (17. és 11. kérdések) – az „A” vállalat válaszadói
alacsonyabb szinten érzékelik a vizsgált kultúraelemek jelenlétét a működésben a „B” vállalat
munkavállalóinál. A diagramon ábrázolt négy tényező közül három esetében – kölcsönös
bizalom, felelősségvállalás és hálózatosodás – a két vállalat profilja hasonló lefutású. A
profilok leginkább az információ- és tudásmegosztásának a rendszerek és a szabályozás általi
támogatottságában térnek el egymástól (8. és 10. számú állítások). Az „A” és a „B” vállalat
közötti legnagyobb eltérés a fenti tulajdonságok, valamint a kereszt-funkcionális projektek
indítása, és a kapcsolatoknak a projektek zárását követő fenntarthatósága viszonylatában
tapasztalható (5. és 4. kérdés).
Amennyiben nem az egyes állításokat, hanem magukat a tényezőket kezelem az elemzés
változóiként, és így számítom ki a tényezőkre jellemző számtani átlagértékeket, akkor a
változók sorrendje mindkét minta esetében egyező. A szervezeti működésre legkevésbé
jellemző kultúraelem a vezetők és a beosztottak közötti kölcsönös bizalom („A” = 2,76, „B” =
2,78). A fenti tulajdonságnál magasabb szinten jelenik meg a felelősségvállalás („A” = 2,7,
„B” = 2,66). A harmadik tényező a szabad információ-áramlás („A” = 2,55, „B” = 2,36), míg
a működés legkarakterisztikusabb jellemvonása a hálózatosodás („A” = 2,18, „B” = 1,93).
A kölcsönös bizalom központi tényezője a felhatalmazásnak. A vezetők és a beosztottak
egymásba vette hite közvetlen, egymást erősítő vagy gyengítő kölcsönhatásban áll a
döntésátruházás másik négy elemével. Következésképpen, a kölcsönös bizalomnak a
társaságok működésére jellemző alacsony szintje arra hívja fel a vezetők figyelmét, hogy
amíg a beosztottaikkal való kapcsolatukat nem az egymás iránti bizalom határozza meg, addig
nem tehetnek jelentős előrelépést a felhatalmazás alkalmazásában.
A hálózatosodás tényezőjének a tekintetében a felmérés legfigyelemreméltóbb eredménye,
hogy a felhatalmazás alkalmazhatóságát elősegítő gyenge kapcsolatok kialakulása csak
részben jellemzi a tanulmányozott társaságok mindennapi tevékenységét. Gyenge kapcsolatok
nélkül nem jönnek létre azok az informális összeköttetések, amelyek a szakemberek egymásra
találásával lehetővé teszik a tudás és az információ egymás közötti megosztását.
A vállalatok üzleti kultúra profiljainak hasonlósága arra enged következtetni, hogy a
tanulmányozott
szervezetek
a
felhatalmazás
vonatkozásában
közel
azonos
kultúrajellemzőkkel rendelkeznek.
A fejlesztési irányok és módszerek kiválasztása azonban nem csupán a társaság
egészének, hanem a különböző munkavállalói csoportok sajátos kultúrájának is a függvénye.
Ezért jelen kutatásomban a vállalatok felhatalmazás kultúra profilját a társaságok egésze
mellett különböző munkavállalói csoportokra vonatkozóan is feltérképeztem. A kategóriákat
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meghatározó paraméterek, melyek kapcsolatban állnak a felhatalmazással, a következők
voltak: beosztás, végzettség és életkor.
A fenti változók mentén végzett analízisekkel azt tanulmányoztam, vajon léteznek-e a
társaságokban olyan alkalmazotti csoportok, amelyek, szervezettől függetlenül, hasonló
módon értékelik a felhatalmazás kultúráját.
A felhatalmazás témakörében a beosztás szerinti kategorizálást a felhatalmazó és a
felhatalmazott szerepek pozícióhoz kötődő kapcsolata indokolja. Az általános megközelítés
szerint a felhatalmazók többnyire hierarchiabeli vezetők, míg a felhatalmazottak nem töltenek
be pozíciót. Másként érzékeli a felhatalmazást a döntés átruházója, és másként az, aki a
hatáskörrel együtt átvállalja a döntés kockázatát. A kutatás eredményeinek interpretációjakor
azonban szem előtt kell tartani, hogy a vezetők a feletteseikkel való kapcsolatukban
felhatalmazottként is átélhetik a döntésátruházás szituációját.
A végzettség meghatározója lehet mind a felhatalmazotti, mind a felhatalmazói
szerepkörnek. A magasabb végzettséggel rendelkező munkavállalók nagyobb valószínűséggel
kerülnek vezető pozícióba, így gyakrabban válhatnak felhatalmazókká. Amennyiben a
beosztottak magasabb végzettsége mélyebb és szélesebb körű szaktudással párosul,
megnövekszik az esély arra, hogy a szakértő felhatalmazottá váljon. Ellenben az sem
hagyható figyelmen kívül, hogy a hosszú évek során elsajátított kompetenciák
ellensúlyozhatják a felsőfokú végzettség hiányát.
Az életkor – a végzettség szintjéhez hasonlóan – a hierarchiában elfoglalt helyen, valamint
a szaktudáson és tapasztalaton keresztül befolyásolja a különböző korcsoportokban a
felhatalmazás alkalmazhatóságát. Az életkor előrehaladásával gyarapszanak és elmélyülnek
mindazon szakmai és humán kompetenciák, amelyek a vezetőt alkalmassá teszik arra, hogy
felhatalmazóvá, a szakértőt pedig, hogy felhatalmazottá váljon. Következésképpen azt
várhatnánk, hogy az érettebb korosztályok magasabb szinten értékelik a szervezetben a
felhatalmazás kultúráját.
A modern vállalatokban azonban gyakori jelenség, hogy az új kor kihívásainak megfelelő
szaktudással és végzettséggel rendelkező, viszonylag fiatalabb korosztályok képviselői
kerülnek vezető pozícióba, és válhatnak ez által felhatalmazóvá. Ebben a szituációban
várakozásunk oly módon változik, hogy nem csak az érettebb, de a fiatal, vezető beosztású
munkavállalók esetében feltételezzük a felhatalmazás kultúrájának pozitívabb értékelését.
A következőkben bemutatom a beosztás, a végzettség és az életkor szerint kategorizált
munkavállalói csoportok felhatalmazás kultúra profilját. Beosztás szerint a mintát két
alcsoportra osztottam: vezető beosztású és nem vezető beosztású alkalmazottakra. Az
eredmények értelmezésénél nem hagyható figyelmen kívül a mintaeloszlás, mely szerint a
vezető és nem vezető beosztású munkavállalók aránya az „A” vállalatban közel 7:1, míg a
„B” vállalatban ugyanez a viszonyszám 1:3.
Az „A” és „B” vállalatok beosztás szerinti felhatalmazás kultúra profilját illusztrálja a 11.
és 12. ábra. A számértékeket tartalmazó táblázatok (5., 6., 7. és 8. táblázat) a Mellékletben
találhatók.
A beosztás szerinti felhatalmazás kultúra profilok eltérő képet mutatnak a két vállalatot
illetően. Az „A” vállalatban tendenciaszerű az a jelenség, miszerint a nem vezető beosztású
munkatársak alacsonyabb szinten értékelik a vizsgált kultúraelemek megjelenését a társaság
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működésében, mint a vezető beosztású munkavállalók. Ettől való eltérés mindössze a más
üzleti egységek munkatársaival való együttműködés (16. állítás) megítélésében tapasztalható.
A „B” vállalat esetében nem beszélhetünk általános tendenciáról. A felelősségvállalás
tényezőjét tekintve – mind a felelősség vállalására, mind a felelősség átadására irányuló
hajlandóságot illetően – a nem vezető beosztású munkavállalók egyértelműen magasabb
értékekkel párosítják a kultúraelemeket, mint a hierarchiabeli vezetők, míg a kölcsönös
bizalom és a szabad információáramlás tényezőjének az esetében éppen fordított a szituáció.
A hálózatosodás tényezőjét illetően az 5. és 16. állítást a beosztottak, míg a 4. és 15. kérdést a
vezetők értékelik pozitívabban.
1,2
1 = Teljes mértékben jellemző
2 = Az esetek többségében jellemző
1,4 3 = Részben jellemző, részben nem jellemző
4 = Az esetek többségében nem jellemző
1,6 5 = Egyáltalán nem jellemző

Felelősségvállalás

1,8

Hajlandóság

2,0

a felelősség
Szabad
átadására
információáramlás

2,2
2,4
2,6

Hálózatosodás

Hajlandóság
a felelősség
vállalására

Kölcsönös
bizalom
Gyenge
Erős
kapcsolatok kapcsolatok

2,8
3,0
3,2
3,4

Vezető
Nem vezető

3,6
11. kérdés
13. kérdés
9. kérdés
6. kérdés
14. kérdés
4. kérdés
16. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
7. kérdés
17. kérdés
5. kérdés
15. kérdés

11. ábra: Felhatalmazás kultúra profil beosztás szerint az „A” vállalatban
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1,0
1 = Teljes mértékben jellemző
2 = Az esetek többségében jellemző
1,2 3 = Részben jellemző, részben nem jellemző
4 = Az esetek többségében nem jellemző
1,4 5 = Egyáltalán nem jellemző

Hálózatosodás

1,6

Felelősségvállalás
Szabad
információáramlás Hajlandóság Hajlandóság

1,8
2,0
2,2
2,4

a felelősség
átadására

a felelősség
vállalására

Kölcsönös
bizalom

2,6

Erős
Gyenge
kapcsolatok kapcsolatok

2,8
3,0
3,2

Vezető
Nem vezető

3,4
11. kérdés
13. kérdés
9. kérdés
6. kérdés
14. kérdés
4. kérdés
16. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
7. kérdés
17. kérdés
5. kérdés
15. kérdés

12. ábra: Felhatalmazás kultúra profil beosztás szerint a „B” vállalatban

A kölcsönös bizalom és a szabad információáramlás tényezőjének tekintetében mindkét
vállalatban a vezető beosztású munkavállalók minősítik az állításokat a működésre
jellemzőbbnek. A fenti eredmények összhangban állnak azzal a jelenséggel, miszerint a
vezetők általában magasabb szintű bizalmat érzékelnek, mint amit a beosztottak táplálnak
irántuk. (Dirk, Skarlicki, 2004) Továbbá, a vezetők jellemzően úgy ítélik meg, hogy elegendő
információt és tudást osztanak meg munkatársaikkal, míg a beosztottak a szükségesnél is
kevesebbnek minősítik a rendelkezésükre álló információnak és ismereteknek a mennyiségét.
A felelősségvállalás tényezőjét vizsgálva az „A” vállalatban a vezető beosztású, míg a
„B” vállalatban a nem vezető beosztású alkalmazottak értékelték magasabb szinten az
állítások érvényességét. Az „A” vállalatban a vezetők gyakrabban érzékelik úgy, hogy a
projektdöntések a projektek hatáskörén belül születnek, és a projektvezetők a hierarchiabeli
vezetőkkel azonos döntési kompetenciával rendelkeznek, mint a nem vezető beosztású
munkavállalók. Az „A” vállalat eredményei arra utalnak, hogy míg a vezetők úgy ítélik meg,
hogy átruházzák a projektvezetőkre a döntési hatáskört, addig a projektvezetők az esetek egy
részében nem tapasztalják meg ezt a felhatalmazást, illetve feletteseiktől magasabb szintű
döntési kompetenciákat várnak.
A „B” vállalat vonatkozásában éppen fordított a szituáció. A vezető beosztású résztvevők
kevésbé minősítik jellemzőnek a projektvezetők és a hierarchiabeli vezetők azonos döntési
jogosultságát, mint a nem vezető beosztású munkatársak. Abban a kérdésben, hogy hajlandó
lenne-e a válaszadó a megszokottnál magasabb szintű felelősség vállalására, szintén a vezetők
nyilatkoznak alacsonyabb szinten. A jelenség többféleképpen magyarázható. Az egyik
lehetséges interpretáció, hogy a vezetők jelenleg is kellő döntési hatáskörrel rendelkeznek
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ahhoz, hogy célkitűzéseiket megvalósítsák. A másik feltételezhető ok, hogy azért nem
kívánnak a megszokottnál magasabb kockázatú döntéseket hozni, mert a szervezeti kultúra
nem ösztönzi őket a kockázatos döntésekhez párosuló felelősség vállalására. Az elemzésnek
ezen a szintjén egyértelmű válasz nem adható.
A hálózatosodás vonatkozásában a gyenge kapcsolatokon alapuló, más szervezetekkel
való együttműködést mindkét vállalatban a nem vezető beosztású válaszadók értékelik
magasabb szinten. A saját üzleti egységen belüli kooperációt tekintve a „B” vállalatban a
vezetők ítélik jellemzőbbnek a kultúraelemet, míg az „A” vállalatban beosztástól független az
együttműködés értékelése.
Az „A” vállalat grafikonján vizuálisan is érzékelhető, hogy a beosztás szerinti profilok
alakja, azaz az állítások egymáshoz való viszonya – mely számérték nagyobb/kisebb
melyiknél – hasonló. A profilalakok fenti, relatív hasonlósága azt jelzi, hogy a válaszadók, bár
eltérő szinten, de pozíciótól függetlenül ugyanolyan módon érzékelik a szervezeti
kultúratényezőknek a működésben való megjelenését. Az a tény, miszerint a különböző
munkavállalói csoportok a szervezeti kultúra elemeit egymáshoz képest közel egyezően ítélik
meg – eltérő szinten, de azonos relációban –, előnyt jelenthet a vállalat számára a
felhatalmazás alkalmazhatóságának a fejlesztésében. Ez az előny abban jelentkezik, hogy ha a
vezetők erőforrásaikat saját prioritásaik szerint koncentrálják, az nagy valószínűséggel az
egész szervezetben pozitív változást idéz elő.
Összességében, a beosztás kategóriájában végzett vizsgálatok arra az eredményre
vezettek, hogy a vezetők és a beosztottak kultúraérzékelése a tanulmányozott vállalatokban
nem mutat a szervezettől független, standard mintázatot.
A kutatásban résztvevő vállalatok felhatalmazás kultúra profilja a végzettség fokát illetően
számos tekintetben hasonlít egymáshoz. Mind az „A” vállalatban, mind pedig a „B”
vállalatban az érettségizett munkavállalók értékelnek pozitívabban a szabad
információáramlás tényezőjét illetően. Míg a pénzügyi szektor képviselőjénél a diplomások
gyakrabban vállalnának a megszokottnál magasabb szintű felelősséget, és erre motiváltabbnak
érzik magukat, mint a középfokú végzettségűek, addig az ipari vállalatnál a hajlandóság a
felelősség vállalására gyakorlatilag nem függ a végzettségtől. Mindkét társaságban a
középfokú végzettségűek ítélik erősebb kultúraelemnek a vezetők hajlandóságát a döntési
hatáskör átruházására. A hálózatosodás tényezőjét tekintve általánosan megállapítható, hogy a
diplomások minősítik szervezetük működésére jellemzőbbnek a gyenge kapcsolatok
kialakulását és fennmaradását. A felmérésbe bevont vállalatok végzettség szerinti
felhatalmazás kultúra profilját jelenítik meg a 13. és 14. ábrák.
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1,2
1 = Teljes mértékben jellemző
2 = Az esetek többségében jellemző
3 = Részben jellemző, részben nem jellemző
4 = Az esetek többségében nem jellemző
1,6 5 = Egyáltalán nem jellemző

Hálózatosodás

1,4

Felelősségvállalás
1,8

Hajlandóság Hajlandóság
Szabad
a felelősség a felelősség
átadására
vállalására
információáramlás

2,0
2,2

Kölcsönös
bizalom

2,4
2,6
2,8

Gyenge
kapcsolatok

3,0

Erős
kapcsolatok

3,2
3,4

Középfok
Felsőfok

3,6
3,8

11. kérdés
13. kérdés
9. kérdés
6. kérdés
14. kérdés
4. kérdés
16. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
7. kérdés
17. kérdés
5. kérdés
15. kérdés

13. ábra: Felhatalmazás kultúra profil végzettség szerint az „A” vállalatban

1,2
1 = Teljes mértékben jellemző
2 = Az esetek többségében jellemző
1,4 3 = Részben jellemző, részben nem jellemző
4 = Az esetek többségében nem jellemző
5 = Egyáltalán nem jellemző
1,6

Hálózatosodás

Felelősségvállalás
Szabad
Hajlandóság Hajlandóság
információáramlás a felelősség a felelősség

1,8

átadására

vállalására

2,0

2,2

2,4

Kölcsönös
bizalom

2,6

Gyenge
kapcsolatok

2,8

Erős
kapcsolatok

3,0

3,2

Középfok
Felsőfok

3,4
11. kérdés
13. kérdés
9. kérdés
6. kérdés
14. kérdés
4. kérdés
16. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
7. kérdés
17. kérdés
5. kérdés
15. kérdés

14. ábra: Felhatalmazás kultúra profil végzettség szerint a „B” vállalatban
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A végzettséget illetően ugyanaz a megállapítás tehető, mint a beosztás vonatkozásában,
azaz a tanulmányozott társaságok nem mutattak szervezettől független, általános mintázatot.
Harmadik paraméterként, amely mentén a mintákat tanulmányoztam, az életkort
választottam. Az életkor szerinti elemzés mellett azon érv szól, hogy mind a munkavállalók
karrierútjának szakaszai, mind a gazdasági változások okozta vállalati strukturális
átrendeződések – a vezetői szerepet betöltők a modern vállalatvezetési modellek
térhódításával fiatalodtak – hatással vannak a szervezetek kultúrájára, azon keresztül pedig a
felhatalmazás alkalmazhatóságára.
A felhatalmazás kultúra profilok életkor szerinti elemzésénél az intervallumok hosszául 5
évet definiáltam. Az 5 éves szakaszok tapasztalat szerint jól közelítik a hierarchiában való
előrelépéshez szükséges időtartamot.
Visszautalva a fejezet elején megfogalmazott célra, azaz, hogy kutatásom fókuszban nem
a munkavállalói csoportok sajátos kultúraérzékelésének a részletes elemzése áll, hanem a
szervezetektől független, standard kultúraérzékelésű csoportok létezésének a vizsgálata, az
üzleti kultúra profilok életkor szerinti ábráin elsődlegesen az egyedi jellemzőkkel rendelkező
korosztályokat kerestem. A hasonló tulajdonságokkal bíró korcsoportok lokális maximumok
és minimumok formájában jelennek meg a grafikonokon. A vállalatok korintervallumok
szerinti diagramját mutatja be a 15. és 16. ábra.
A korcsoportok esetében minden állításhoz tartozik egy grafikon. A grafikonon az adott
állítás életkor szerinti értékelése látható. A pontok összekötését az indokolja, hogy a keresett
helyi maximumok és minimumok vizuálisan is érzékelhetővé váljanak. A diagramokon nem
tüntettem fel, hogy mely grafikon mely kérdéshez tartozik, mivel a grafikonok sűrűsége miatt
ez nem követhető. A grafikonok állításoknak való megfeleltetése nem szükségszerű, mivel a
válaszok kiértékelése szempontjából jelen esetben a görbék lefutása a mérvadó. Fontos
megemlíteni, hogy mivel a 30 év alatti, valamint a 60 év feletti korosztályok 10 %-nál kisebb
részaránnyal jelennek meg a mintákban, eredményeik megbízhatósága alacsony.
Az „A” vállalatban az állítások életkor szerinti görbéi lokális minimumot rajzolnak ki a
31-35 év, valamint az 56-60 év közötti korosztályok esetében, míg az 51-55 év közötti
korcsoportban helyi maximum található. A fenti eredmények szerint a tanulmányozott
kultúraelemek megjelenését a szervezet működésében az 51-55 év közötti válaszadók tartják a
leginkább jellemzőnek. Pozitív érzékelésük alkalmassá teheti őket arra, hogy a felhatalmazás
kultúrájának a fejlesztésében kezdeményező és katalizáló szerepet játszanak. A 31-35 év,
valamint az 56-60 év közötti munkavállalók negatív attitűdje feltehetően elégedetlenségükből
származik. Mivel a kutatásnak nem volt célja a beazonosított jelenségek okainak a feltárása,
csak feltételezhető, hogy a fiatalabb korcsoport esetében az elégedetlenség egyik forrása
éppen a döntési jogkör hiánya.
A „B” vállalat diagramján az állítások korcsoport szerinti görbéi nem rajzolnak ki
egyértelmű lokális minimumot és maximumot. Vizuálisan a 41-45 év közötti korosztálynál
tapasztalható egy kevésbé markáns helyi minimum, amelynek megjelenése az állítások több,
mint felére jellemző.
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15. ábra: Felhatalmazás kultúra profil korcsoportok szerint az „A” vállalatban
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16. ábra: Felhatalmazás kultúra profil korcsoportok szerint a „B” vállalatban
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A 41-45 év közötti munkavállalók relatív alacsony szintű kultúra megítélése nem
hagyható figyelmen kívül, mivel mind szakmai kompetenciáik, mind pedig képességbeli
érettségük arra predesztinálja őket, hogy akár felhatalmazókként, akár felhatalmazottakként
megjelenve a társaság működésében, növeljék annak üzleti eredményességét.
Az „A” és „B” vállalatok életkor szerinti felhatalmazás kultúra profilja ugyanazt a
szervezetfüggő értékelést eredményezte, mint ami a beosztás és a végzettség viszonylatában
volt tapasztalható.
Összegezve a jelen fejezetben leírtakat megállapítható, hogy a vizsgált kategóriákban a
vállalatok különböző munkavállalói csoportjai egymástól eltérő módon, és szervezettől
függően érzékelik a felhatalmazás kultúráját. Következésképpen, a felhatalmazás
alkalmazhatóságának fejlesztése előtt mindenképpen érdemes a szervezeteknek
feltérképezniük alkalmazottaik mind beosztás, mind végzettség, mind életkor szerinti
kultúraértékelését. A felmérések elkészítése hasznos információkkal szolgál mind magukat a
jelenségeket illetően, mind pedig arra vonatkozóan, hogy a vezetők a jelenségek mögött
húzódó okokat feltárhassák. A jelenségek hátterének az ismeretében a szervezet kultúrája oly
módon fejleszthető, hogy az valóban hozzájáruljon a felhatalmazás eredményes
alkalmazásához.
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5.3 SZERVEZETI ÉRTÉKEK PROFILJA
A szervezeti értékrendek elemzése a kutatás során kettős kimenetellel szolgált. Az
eredmények egyike a kutatásban résztvevő vállalatok szervezeti értékrangsorának a
feltérképezése, mind a vállalatok egészére vonatkozóan, mind pedig az előző fejezetben
definiált változók mentén. A szervezeti normák analízisének második outputja annak a
megállapítása, hogy a szervezeti szintű és az egyéni szintű értékrendek vajon harmonikusak-e
egymással.
A szervezeti értékek többek között a vállalat történetében, víziójában, stratégiájában,
célkitűzéseiben, azok megvalósításának a mikéntjében, a vezetők szavaiban, tetteiben,
viselkedési mintáiban és normáiban öltenek testet. A szervezeti szintű értékek minősítésekor a
válaszadók – tudattalanul is – a fent említett működési tényezőkről nyilatkoznak.
A kérdőív felépítéséről szóló fejezetben bemutattam azt a 10 értéket, amelyeket mind a
szervezet, mind az egyén tekintetében a jelen kutatásomban megvizsgálok. Ezek az értékek a
következők.
1. Bizalom a vezetők és a beosztottak között
2. A teljesítmény elismerése
3. Az információ szabad áramlása
4. A tudás megosztása
5. Együttműködés a feladatok végrehajtásában
6. Szakértők bevonása a döntéshozásba
7. A munkavállalók képességeinek a fejlesztése
8. Kreativitás a problémák megoldásában
9. Eredményközpontúság
10. Őszinte és nyílt kommunikáció
Az értékeket oly módon határoztam meg, hogy a felmérésbe bevont két vállalat mellett,
akiknek a vízióját és a kihirdetett értékeit közvetlenül megismertem, olyan nagyvállalatokat
kerestem, akiknek jövőképe és értékrendje a publikum számára online elérhető. Keresésem
eredményeképpen a kutatásban résztvevő szervezeteken túlmenően további 13 társaság
értékrendjét tanulmányoztam. A vállalatok nyilatkozataiban szereplő értékek közül azokat
választottam ki, amelyek egyrészt közvetlen kapcsolatban állnak a felhatalmazással, másrészt
a leggyakrabban fordulnak elő a szervezetek kinyilvánított értékei között.
Természetesen az értékek és a felhatalmazás kultúra profil kultúraelemei részben átfedik
egymást. Ennek oka, hogy a kultúra egyik megjelenési formája, ahogy az Schein (1995)
definíciójában szerepel, a kimondott és a nyíltan képviselt értékek. A felhatalmazás kultúra
profilok elemzésének célja a döntésátruházás alkalmazhatóságának a vizsgálata, amely az
értékek mellett a működés számos kultúratényezőjére irányul. Az értékharmonizáció analízise
a felhatalmazás kultúrájának az értékekben megnyilvánuló elemeire fókuszál.
A szervezeti értékrendek meghatározásának céljából a kérdőívben arra kérdeztem rá, hogy
a felsorakoztatott értékek milyen szinten jellemzőek a vállalat mindennapi működésére.
Következésképpen, a szervezeti szintű értékeket illetően a felmérés válaszadói nem a
szavakban kinyilvánított értékeket, hanem a valós működésben, a vezetők viselkedésében és
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tetteiben megjelenő normákat értékelték. Az értékek jellemzőségét a válaszadók 7-fokozatú
Likert-skálán minősítették.21
A statisztikai analízisek során minden egyes szervezeti értékre vonatkozóan
meghatároztam azok számtani átlagát. Az átlagértékeket a táblázatos megjelenítés mellett – a
kultúraelemekhez hasonlóan – a szervezeti értékek profilján ábrázoltam. A szervezeti értékek
profilja a felhatalmazás kultúra profilokhoz hasonlóan nem képez folytonos függvényt. A
diszkrét pontokat összekötő vonalak arra hivatottak, hogy vizuálisan érzékeltessék az értékek
egymáshoz való viszonyát.
Annak oka, hogy a szervezeti értékeket nem rangsorszerűen, hanem skálás értékeléssel
térképeztem fel az volt, hogy a skálás értékelés eredményei amellett, hogy rangsorként is
használhatók, mélyebb információval szolgálnak a szervezet kultúrájáról. A szervezeti szintű
értékek analíziséből jelen esetben nem csupán az tudható meg, hogy az „A” és a „B”
vállalatokban a teljesítmény elismerése a rangsor legutolsó eleme, hanem az is, hogy mindkét
szervezet működésére csak részben jellemző. Számszerűsítve, a teljesítmény elismerésének
jellemzősége a 7-fokozatú Likert-skálán mindkét vállalatban 3,6 értéket ér el.
Az „A” és a „B” vállalatok szervezeti értékrend profiljára a felhatalmazás kultúra profillal
egyező módon az a jellemző, hogy a „B” vállalat válaszadói magasabb szinten érzékelik az
értékek megjelenését a vállalat működésében, mint az „A” vállalat munkavállalói. Az „A”
társaság résztvevői a tudásmegosztást, a kölcsönös bizalmat és az eredményközpontúságot
illetően nyilatkoznak pozitívabban a „B” vállalat munkatársainál, de a társaságokra vonatkozó
számtani átlagok ezeket az elemeket illetően viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz.
A vállalatok szervezeti értékrend profiljait mutatja be a 17. ábra. Az értékek jellemzőségét
leíró számtani átlagokat a Melléklet a 13. és 14. táblázatai tartalmazzák.

21

1 = Mindig jellemző, 7 = Egyáltalán nem jellemző
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17. ábra: Szervezeti értékek profilja az „A” és a „B” vállalatban

Az a tény, hogy a szervezeti értékeket Likert-skálán mértem fel, egyfajta lehetőséget adott
a kérdőív validitásának az ellenőrzésére. Amennyiben az egyes vállalatok felhatalmazás
kultúra profiljain beazonosított jelenségek és tendenciák hasonlóak a szervezeti értékrend
profilokon megjelenő jelenségekhez és tendenciákhoz, úgy valószínűsíthető, hogy az
eredmények valósan tükrözik vissza a szervezeti kultúrát.
A következőkben, a felhatalmazás kultúra profilok esetében használt kategóriák mentén –
beosztás, végzettség és életkor – mutatom be a szervezeti értékek profilját. A profilok
feltérképezésének nem célja az értékrendek mikro-szintű feltérképezése és értelmezése. A
szervezeti értékrend profilok feltérképezésével azt vizsgálom, hogy a rajtuk megjelenő
makroszintű trendek azonosak-e a felhatalmazás kultúra profilokon látható
karakterisztikákkal.
A beosztás alapján a szervezeti értékrend profilokra egyértelműen jellemző, hogy a vezető
pozícióban dolgozó válaszadók magasabb szinten minősítették a felhatalmazáshoz kapcsolódó
értékeknek a működésben való megjelenését, mint a nem vezető beosztású munkavállalók. A
felhatalmazás kultúra profilok esetében a vezetők pozitívabb kultúraértékelése az „A” vállalat
sajátossága. A „B” vállalatban a 14 állítás közül 6-ot a beosztottak minősítették a működésre
jellemzőbbnek. Következésképpen, a beosztás szerinti kategóriákra az „A” társaság esetében
teljes mértékben, a „B” vállalatban pedig közelítően érvényes az a megállapítás, miszerint a
felhatalmazás kultúra profil és a szervezeti értékek profil makroszintű trendjei azonosak
egymással.
A beosztás szerinti kategóriákban a vezetők következetesen magasabb szintű értékelése
releváns információ a felhatalmazás alkalmazhatóságát illetően. A jelenség egyik lehetséges
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oka, hogy a vezetők azok, akik hierarchiabeli helyzetükből fakadóan felhatalmazó szerepkört
töltenek be, illetve, akiknek felsőbb vezetőik a döntések hatáskörét átadják. A fentiekből arra
következtethetünk, hogy a vezetők körében a felhatalmazás alkalmazhatósága magasabb
szinten áll, mint a vezetők és a beosztottak relációjában.
A felmérésben résztvevő társaságok beosztás szerinti szervezeti értékrend profilját
illusztrálja a 18. és 19. ábra. A profilokhoz tartozó számértékek a Melléklet 15., 16., 17. és 18.
számú táblázataiban találhatók.
2,2

1 = Mindig jellemző
2 = Szinte mindig jellemző
3 = Gyakran jellemző
2,4
4 = Részben jellemző, részben nem jellemző
5 = Ritkán jellemző
6 = Szinte soha nem jellemző
2,6 7 = Egyáltalán nem jellemző

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

Vezető
Nem vezető
4,0

Teljesítmény elismerése Információáramlás
Tudásmegosztás
Döntésbe való bevonás
Együttműködés
Kommunikáció
Képességfejlesztés
Kreativitás
Bizalom
Eredményközpontúság

18. ábra: Szervezeti értékek profilja beosztás szerint az „A” vállalatban
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19. ábra: Szervezeti értékek profilja beosztás szerint a „B” vállalatban

A végzettség szerinti szervezeti érték profilokon beazonosítható kultúrajellemzők mindkét
társaság esetében egyezőek a felhatalmazás kultúra profilokon kirajzolódó tulajdonságokkal.
Ahogy az információ szabad áramlásáról az előző fejezetben tett megállapítás szerint az
érettségizettek nyilatkoztak pozitívabban, úgy az értékek esetében is mind az
információáramlást, mind a tudásmegosztást ők ítélik a működésre jellemzőbbnek. Továbbá,
ahogy a felhatalmazás kultúra profilok alapján a középfokú végzettségűek minősítik a
vezetőket hajlandóbbnak a döntésátruházásra, úgy a vizsgált értékek közül a döntésbe való
bevonást is ők értékelik magasabb szintűnek. A végzettség szerinti érték profilokat a 20. és
21. ábrák illusztrálják.
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20. ábra: Szervezeti értékek profilja végzettség szerint a „B” vállalatban
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21. ábra: Szervezeti értékek profilja végzettség szerint a „B” vállalatban
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Az életkoralapú szervezeti érték grafikonok a felhatalmazás kultúra profilokkal azonos
szisztéma szerint ábrázolják a kutatási eredményeket. Ahogy a felhatalmazás tényezőinek az
életkor szerinti elemzésénél, úgy a szervezeti értékek grafikonjain is a tendenciajelleggel
kirajzolódó lokális maximumokat és minimumokat kerestem.
Az „A” vállalat esetében a helyi szélsőértékek az előző fejezetben beazonosított
korintervallumoknál jelentkeznek, azaz lokális minimum rajzolódik ki a 31-35 év és az 55-60
év közötti korosztályoknál. Szervezeti szinten az 51-55 év közötti korcsoport minősíti
legmagasabb szinten a felhatalmazáshoz kapcsolódó értékeket.
A „B” vállalatot illetően a szervezeti értékek grafikonjai megerősítik a 41-45 év közötti
korosztálynak azt az abszolút negatív értékelését, amely a felhatalmazás kultúra profilokon is
látható. A 10 vizsgált szervezeti érték közül 8 esetében ebben a korintervallumban a
legalacsonyabb szintű az értékek jellemzőségének a megítélése. A további két érték – nyílt és
őszinte kommunikáció, kreativitás a problémamegoldásban – sorrendben a 9. helyen szerepel
a 41-45 év közötti korcsoportnál. A fenti minimumnál kevésbé markáns szélsőértékek
jelentkeznek helyi maximumok formájában a 31-35 év és a 46-50 év közötti
korintervallumokat képviselő munkavállalóknál.
A kutatásban résztvevő társaságok életkor szerinti szervezeti értékrend grafikonjait jeleníti
meg a 22. és 23. ábra. A grafikonok alapjául szolgáló számértékeket a Melléklet 23. és 24.
táblázatai tartalmazzák.
1,8

1 = Mindig jellemző
2 = Szinte mindig jellemző
2,0 3 = Gyakran jellemző
4 = Részben jellemző, részben nem jellemző
2,2 5 = Ritkán jellemző
6 = Szinte soha nem jellemző
7 = Egyáltalán nem jellemző
2,4
2,6

Bizalom
Teljesítmény elismerése
Információáramlás
Tudásmegosztás
Együttműködés
Döntésbe való bevonás
Képességfejlesztés
Kreativitás
Eredményközpontúság
Kommunikáció

2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
25 - 30 év

31 - 35 év

36 - 40 év

41 - 45 év

46 - 50 év

51 - 55 év

56 - 60 év 60 év felett

22. ábra: Szervezeti érték grafikonok korcsoportok szerint az „A” vállalatban
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1,5

1 = Mindig jellemző
2 = Szinte mindig jellemző
3 = Gyakran jellemző
4 = Részben jellemző, részben nem jellemző
5 = Ritkán jellemző
2,0
6 = Szinte soha nem jellemző
7 = Egyáltalán nem jellemző

2,5

Bizalom
Teljesítmény elismerése
Információáramlás
Tudásmegosztás
Együttműködés
Döntésbe való bevonás
Képességfejlesztés
Kreativitás
Eredményközpontúság
Kommunikáció

3,0

3,5

4,0

4,5
25 - 30 év

31 - 35 év

36 - 40 év

41 - 45 év

46 - 50 év

51 - 55 év

56 - 60 év 60 év felett

23. ábra: Szervezeti érték grafikonok korcsoportok szerint a „B” vállalatban

A felhatalmazás kultúra profilokon és a szervezeti érték profilokon felismerhető további
egyezőség a grafikonokon elhelyezkedő értékek tartománya. Ez a tartomány mindkét profil
tekintetében a részben jellemző, részben nem jellemző minősítésekkel indul, és minden egyes
diagram esetében a szinte mindig jellemző, illetve az ezzel analóg, az esetek többségében
jellemző intervallummal zárul.
Továbbá, általános tendencia, hogy az együttműködés mind a felhatalmazás kultúra
profilokon, mind a szervezeti érték profilokon a működés egyik legkarakterisztikusabb
elemeként jelenik meg.
Összevetve a felhatalmazás kultúra profilokon és a szervezeti érték profilokon kirajzolódó
jelenségeket és tendenciákat, megállapítható, hogy azok az azonos kategóriák esetében
egyértelműen összhangban állnak egymással. Mivel a kétfajta vizsgálat ugyanazon felmérésre
vonatkozott, ugyanazon válaszadókkal és ugyanazon szervezetekkel, az esetleges eltérések
arra utalhattak volna, hogy a kérdőív állításai, skálái, szerkezete, vagy ezek kombinációja nem
megfelelő. Mivel azonban ilyen eltérések nem voltak tapasztalhatók, sőt az elemzések minden
tekintetben megerősítették egymást, a profilok alátámasztják azt a feltételezést, hogy a
felhatalmazás modell tényezői mentén összeállított kérdőív alkalmas a további kutatásra.
A szervezeti érték profilok kapcsán, a beosztás, a végzettség és az életkor mellett
bemutatok még egy kategóriát, amely vizsgálata releváns információkkal szolgál a vezetők
számára a felhatalmazás alkalmazhatóságának a fejlesztésében. A válaszadók szervezeti
hovatartozása, illetve a társaság működése lehetőséget adott arra, hogy az „A” vállalatot az
üzleti egységek szintjén is tanulmányozzam.
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A szervezet szerinti besorolás két csoportra osztotta a válaszadókat. Az egyik csoportot a
pénzintézet központi szervezetének a munkatársai alkották. Ezt az üzleti egységet jelen
értekezésemben Vezérigazgatóságnak nevezem. A másik csoportba a helyi szervezetek
képviselői kerültek. Ezen egységeket Területi Igazgatóságok néven foglalom össze. Az „A”
társaság résztvevőinek 35%-a Vezérigazgatóságon dolgozik, míg 65%-uk a Területi
Igazgatóságok munkavállalója.
Az „A” vállalat üzleti egységek szerinti szervezeti érték profilját illusztrálja a 24. ábra.
2,0

2,2

2,4

1 = Mindig jellemző
2 = Szinte mindig jellemző
3 = Gyakran jellemző
4 = Részben jellemző, részben nem jellemző
5 = Ritkán jellemző
6 = Szinte soha nem jellemző
7 = Egyáltalán nem jellemző

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

Vezérigazgatóság
Területi igazgatóságok
Teljesítmény elismerése Információáramlás
Tudásmegosztás
Döntésbe való bevonás
Együttműködés
Kommunikáció
Fejlesztés
Kreativitás
Bizalom
Eredményközpontúság

24. ábra: Szervezeti értékek profilja üzleti egységek szerint az „A” vállalatban

A szervezeti értékek profiljának grafikonjai azt mutatják, hogy általánosságban a Területi
Igazgatóságok képviselői érzékelik magasabb szinten a vizsgált értékeknek a mindennapi
tevékenységben való megjelenését. A szabad információáramlás, a tudásmegosztás és a
képességfejlesztés tényezőjében különösen drasztikus a két szervezeti egység közötti eltérés.
A további kultúraelemeket illetően a két üzleti egység munkavállalói közel azonos szinten
határozzák meg az értékeknek a működésre való jellemzőségét.
A felhatalmazás szempontjából a szervezeti egységek vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír.
Ennek egyik oka, hogy a társaságok divíziói, főosztályai jellemzően egymástól eltérő
felhatalmazás kultúrával rendelkezhetnek. Egy vállalaton belül létezhetnek olyan egységek,
ahol a kultúra felhatalmazó jellege erőteljes, míg működhetnek olyan szervezetek, amelyek
vezetési alapelve a szigorú ellenőrzés. Az „A” vállalat esetében külön hangsúlyos, hogy a
központi szervezet a társaság irányítójaként, míg a Területi Igazgatóságok végrehajtókként
funkcionálnak. Ebben a szituációban a felhatalmazás kérdése nem csupán a vezetők és a
beosztottak viszonylatában, hanem a szervezeti egységek szintjén is megfogalmazódik. Vajon
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hajlandóak-e a központi szervezet vezetői döntési hatáskörük indokolt részét átadni a helyi
vezetőknek?
A felhatalmazás kultúra profilok és a szervezeti érték profilok elemzésének eredményei
arra hívják fel a vezetők figyelmét, hogy a társaságokon belül léteznek olyan munkavállalói
csoportok, amelyek egymástól eltérő módon érzékelik a kultúraelemeknek a szervezeten
belüli megjelenését. A felhatalmazás alkalmazhatóságának a fejlesztésekor a vezetőknek szem
előtt kell tartaniuk ezeknek a csoportoknak az érdekeit, valamint a változások kapcsán várható
reakcióikat, hiszen ez fogja meghatározni, hogy milyen irányban érdemes fejleszteni a
kultúrát annak érdekében, hogy a döntésátruházás alkalmazhatósága a lehető legmagasabb
szintre emelkedjen.

93

5.4 A FELHATALMAZÁS MODELL TÉNYEZŐINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI
A felhatalmazás kultúra profilok és a szervezeti érték profilok bemutatása, valamint a
belőlük való következtetések levonása mellett kutatásom során megvizsgáltam, hogy a
felhatalmazás modell tényezői milyen összefüggésben állnak egymással. Elsőként, a
kérdőívben állítások formájában megjelenő kultúraelemek, illetve a hozzájuk kötődő
felhatalmazás tényezők közötti kapcsolatokat tártam fel (4 – 17. állítás). Elemzéseimben
korrelációszámítást, valamint függetlenségvizsgálatot alkalmaztam. A függetlenségvizsgálat
során azt a nullhipotézist igazolom vagy vetem el, mely szerint a változók között nincs
sztochasztikus kapcsolat, azaz függetlenek egymástól. A korrelációszámítással a kapcsolat
szorosságát és irányát vizsgálom. Mindkét analízis esetében a szignifikanciát p = 0,05 szinten
értelmezem. A korrelációs együtthatókat a 17. számú táblázat tartalmazza. A
függetlenségvizsgálatok releváns eredményei a vonatkozó szövegrészben találhatók.
17. táblázat: Kultúraelemek korrelációs együtthatói
Correlations (Üzleti kultúra jellemzõk korrelációja (4-17 kérdés))
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=324 (Casewise deletion of missing data)
4. kérdés

5. kérdés

6. kérdés

7. kérdés

8. kérdés

9. kérdés

10. kérdés

4. kérdés

1,00

0,50

0,25

0,27

0,24

0,10

0,24

5. kérdés

0,50

1,00

0,21

0,22

0,26

0,20

0,25

6. kérdés

0,25

0,21

1,00

0,47

0,25

0,20

0,28

7. kérdés

0,27

0,22

0,47

1,00

0,33

0,28

0,40

8. kérdés

0,24

0,26

0,25

0,33

1,00

0,44

0,58

9. kérdés

0,10

0,20

0,20

0,28

0,44

1,00

0,52

10. kérdés

0,24

0,25

0,28

0,40

0,58

0,52

1,00

11. kérdés

0,09

0,20

0,25

0,34

0,29

0,48

0,36

12. kérdés

0,04

0,16

0,10

0,16

0,16

0,31

0,28

13. kérdés

0,24

0,16

0,24

0,33

0,43

0,44

0,48

14. kérdés

0,09

0,15

0,14

0,23

0,29

0,25

0,30

15. kérdés

0,13

0,13

0,06

0,05

0,12

0,15

0,11

16. kérdés

0,26

0,13

0,01

0,03

0,01

-0,09

0,00

17. kérdés

0,03

0,12

-0,06

-0,07

0,01

-0,06

-0,05
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Correlations (Üzleti kultúra jellemzõk korrelációja (4-17 kérdés))
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=324 (Casewise deletion of missing data)
11. kérdés

12. kérdés

13. kérdés

14. kérdés

15. kérdés

16. kérdés

17. kérdés

4. kérdés

0,09

0,04

0,24

0,09
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5. kérdés
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0,24
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0,03
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0,01

9. kérdés
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0,15
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-0,06
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0,11

0,00
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0,36

0,38

0,25

0,07

-0,09

-0,07

12. kérdés

0,36

1,00

0,35

0,17

0,05

-0,06

-0,09

13. kérdés

0,38

0,35

1,00

0,32

0,06

0,04

-0,04

14. kérdés

0,25

0,17

0,32

1,00

0,05

0,11

0,34

15. kérdés

0,07

0,05

0,06

0,05

1,00

0,13

0,01

16. kérdés

-0,09

-0,06

0,04

0,11

0,13

1,00

0,21

17. kérdés

-0,07

-0,09

-0,04

0,34

0,01

0,21

1,00

A korrelációs együtthatók globális áttekintésekor látható, hogy azok viszonylag széles
tartományban helyezkednek el. Az együtthatók tág intervalluma, r = [-0,09; 0,58] lehetőséget
nyújt a kapcsolatoknak az erősségük szerinti differenciálására. Az adatok elemzése során
kétféle megközelítéssel éltem. Az egyik esetben az állításokra, mint a felhatalmazás tényezőt
alkotó csoportra tekintettem. A másik megközelítésben a kérdéseket önálló egységként
kezeltem.
A felhatalmazás tényezői közötti összefüggések tanulmányozásakor elsősorban a
hálózatosodásnak a kapcsolatrendszerére fókuszáltam. Mivel a hálózatosodás új eleme a
felhatalmazás modellnek, célul tűztem ki annak a szakirodalmi kutatásokon alapuló
feltételezésnek a felmérés általi igazolását, miszerint a felhatalmazás alkalmazhatóságában az
elsődleges szerepet a hálózatok gyenge kapcsolatai játsszák. Továbbá, kísérletet tettem annak
a kérdésnek a megválaszolására, hogy a gyenge kapcsolatok mely felhatalmazás tényezőkkel
mutatnak szignifikáns kölcsönhatást.
A kérdőívben a hálózatosodás tényezőjéhez sorolt állítások közül az erős kapcsolatokra
egyetlen állítás, a 15. számú vonatkozik, amely a közvetlen kollégákkal való kooperációt
méri. A 15. kérdés a korrelációs együtthatókat illetően r = 0,13 értékű szignifikáns kapcsolatot
mutat a 4., 5. és 16. állításokkal. A kapcsolat nem véletlen, hiszen a kérdőívben ezek a
kérdések térképezik fel a hálózatosodást. A hálózatosodás belső elemei mellett az erős
összeköttetések szignifikáns korrelációt mutatnak az információáramlást és a tudásmegosztást
érintő kérdéssekkel (8., 9. és 10. állítások). A korreláció intervalluma r = [0,11; 0,15], mely
értékek a táblázatban szereplő együtthatókkal összehasonlítva nem jelentenek feltétlenül erős
összefüggést. Utóbbi állítást támasztja alá az a tény, miszerint a függetlenségvizsgálatok a
gyenge összeköttetések és a kölcsönös bizalom tényezőjének a függetlenségét mutatják. A
függetlenségvizsgálatok alapján a 15. állítás kapcsolata mindössze az információ
megosztására irányuló vezetői attitűddel (9. kérdés) szignifikáns (χsz2 = 39,75). Jelen
fejezetben minden függetlenségvizsgálatra vonatkozóan a kritikus érték χ2 = 26,296, df = 16,
p=0,05.
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Áttekintve a hálózatosodás tényezőjének a 4., 5. és 16. állításaihoz tartozó korrelációs
együtthatókat – az egymással való kapcsolatuk kivételével – megállapítható, hogy a 4. és a 8.
kérdések (r = 0,24), valamint a 4. és a 10. kérdések (r = 0,24) pozitív és szignifikáns
kapcsolatban állnak egymással. A fenti összefüggések arra utalnak, hogy a szervezeti
egységeken átívelő projektek, melyek összehozzák a különböző szakterületek munkatársait,
előmozdítják mind az információáramlást, mind a tudásmegosztást. Az 5. állítás kapcsolata a
8. és 10. állításokkal (r = 0,26 és 0,25) szintén szignifikáns, amely az előző gondolat
folytatásaként azt mutatja, hogy a kereszt-funkcionális projektekben létrejövő összeköttetések
hosszú távú fennmaradása katalizálja az információáramlást és tudásmegosztást.
Az 5. állítás esetében a korrelációs együtthatók táblája szerint a gyenge kapcsolatok
kialakítása és fenntartása a felhatalmazás minden más kultúraelemével szignifikáns
kölcsönhatásban áll. A függetlenségvizsgálat egyetlen elem esetében veti el az összefüggést,
és állítja, hogy az ismérvek függetlenek egymástól. Ez az állítás az erős összeköttetésekre
vonatkozó 15. kérdés (χsz2 = 14,16). A fenti eredmény szerint a szakértők közötti erős és
gyenge kapcsolatok nem állnak kölcsönhatásban egymással, azaz az erős összeköttetések
kiterjesztésével a gyenge kapcsolatok köre nem szélesedik, és fordítva.
A gyenge összeköttetésekre vonatkozó 4. és 5. állítások és a kölcsönös bizalom tényezője
között pozitív és szignifikáns a korreláció. Az 5. állítás esetében mind a 11., 12. és 13.
kérdések tekintetében (r = 0,16 és r = 0,20), míg a 4. kérdést illetően a 13. állítás esetében (r =
0,24) mutatható ki a fenti reláció. A fent említett eredmények tükrében egyrészt kimondható,
hogy minél inkább lehetősége nyílik a szakértőknek arra, hogy a kereszt-funkcionális
projektekben megismerjék egymást, tudást adjanak át, miközben maguk is új tudás birtokába
jutnak, annál inkább megerősödik az egymás iránti bizalmuk, még inkább sarkallva őket a
már ismert, és a még ismeretlen, más szakterületi kollégákkal való kooperációra. Másrészt
valószínűsíthető, hogy a bizalom szintjét a szervezeti kultúrában elsődlegesen az erős
összeköttetéseken túlmutató gyenge kapcsolatok befolyásolják. A fenti állítás úgy
interpretálható, hogy az erős összeköttetések és a bizalom gyakorlatilag feltételei egymásnak,
míg a gyenge kapcsolatokkal kötődő munkatársak közötti bizalom nem magától értetődő.
Következésképpen, egy szervezet kultúrájában a bizalom olyan szintű, amilyen szinten az
egymástól távoli szervezetekben dolgozó munkatársak bíznak felsőbb vezetőikben és
egymásban.
A szervezetek közötti együttműködést mérő, 16. állítás korrelációs együtthatóit elemezve
megállapítható, hogy – a tényező belső összefüggéseit nem tekintve – kapcsolata a 14. és 17.
kérdéssekkel, azaz a felelősség vállalására irányuló hajlandósággal szignifikáns (r = 0,11 és r
= 0,21). Bár a korrelációszámítás nem jelez szignifikáns összefüggést a 16. állítás és a szabad
információáramlás tényezője között, a függetlenségvizsgálatok a 8. és a 9. kérdések esetében
p = 0,05 szinten elvetik az ismérvek függetlenségét. A függetlenségvizsgálat értékei a 8.
kérdést illetően χsz2 = 33,47, míg a 9. kérdést illetően χsz2 = 40,57. Mindemellett, a
függetlenségvizsgálat megerősíti a 16. és a 17. állítás összefüggését (χsz2 = 38,03). A fenti
eredmények arra engednek következtetni, minél inkább jellemző a vállalat kultúrájára a
szervezetek közötti együttműködés, annál több lehetőség nyílik az információ és a tudás
megosztására, valamint annál inkább hajlandóak a munkavállalók a megszokottnál magasabb
szintű felelősség vállalására.
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A felelősség vállalásának a hajlandóságára vonatkozó 17. állítás korrelációs
együtthatóinak vizsgálatakor a gyenge kapcsolatokkal való összefüggése (5. és 16. állítás)
még inkább szembetűnő, mivel korrelációja mindössze ezen kultúraelemekkel szignifikáns. A
14. és 17. kérdések erős kapcsolatát az ugyanazon felhatalmazás tényezőhöz való tartozásuk
magyarázza. A 17. állítást illetően mind a korrelációszámítás, mind a függetlenségvizsgálatok
eredményei azt valószínűsítik, hogy a felhatalmazáshoz kapcsolódó felelősség vállalására –
annak motiválásán túlmenően – mindenekelőtt a gyenge összeköttetések működése, azaz a
különböző szervezeti egységek munkatársaival való kollaboráció lehetősége bír befolyással.
A függetlenségvizsgálat eredménye az 5. kérdés esetében χsz2 = 52,44.
Összegezve a hálózatosodásra vonatkozó statisztikai elemzések következtetéseit
megállapítható, hogy a gyenge összeköttetések és a felhatalmazás tényezői – mind a
kölcsönös bizalom, mind a szabad információáramlás, mind pedig a felelősségvállalás –
szignifikáns kapcsolatban állnak egymással. A szervezetekben az informális hálózatok gyenge
összeköttetései válnak a vállalat számára értékes, intuitív tudás megosztásának a csatornájává,
megerősítve a megosztók egymás közötti, és a megosztást támogatók iránti bizalmát.
A hálózatosodásról áttérve a felhatalmazás modell kölcsönös bizalom tényezőjére az
tapasztalható, hogy a kérdőív kérdései a bizalom három állítása (11., 12. és 13. állítás) közül a
hibák szankcionálásával/tolerálásával lényegesen alacsonyabb korrelációt mutatnak, mint a
bizalom versus hatalom preferálása, valamint a szavakban és tettekben megjelenő értékek
összhangja kapcsán. A jelenség a faktoranalízisben is azonosítható, ahol a 12. kérdés
rendelkezik a legkisebb súllyal a Factor 1 csoporton belül. A fenti tények arra engednek
következtetni, hogy – bár a 12. kérdés kétségtelenül összefüggésben áll a vezetők és a
beosztottak közötti kölcsönös bizalom mértékével –, a válaszadók ezt a logikai kapcsolatot
nem minősítették meghatározónak.
Általánosságban elmondható, hogy az állítások többsége a szabad információáramlás és a
kölcsönös bizalom tényezőjével mutatja a legerősebb korrelációt. A bizalom, az
információáramlás és a tudásmegosztás központi szerepe végigvonul az egész kutatáson.
Hangsúlyosságuk megkérdőjelezhetetlen, hiszen a szervezet kultúrájában való magas szintű
megjelenésük alapvető feltétele a felhatalmazás alkalmazhatóságának.
A vállalati kultúra elemeire vonatkozó korrelációk mellett a szervezeti értékek közötti
összefüggéseket is tanulmányoztam. A szervezeti szintű értékek közötti korrelációs
együtthatókat a 18. számú táblázat foglalja magában.
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18. táblázat: Szervezeti értékek korrelációs együtthatói

Bizalom

Teljesítmény elismerése

Információáramlás

Tudásmegosztás

Együttműködés

Döntésbe való bevonás

Képességfejlesztés

Kreativitás

Eredményközpontúság

Kommunikáció

Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=324 (Casewise deletion of missing data)

Bizalom
Teljesítmény
elismerése
Információáramlás

1,00

0,57

0,54

0,57

0,59

0,42

0,39

0,57

0,30

0,69

0,57

1,00

0,51

0,56

0,50

0,39

0,48

0,50

0,31

0,51

0,54

0,51

1,00

0,70

0,56

0,40

0,42

0,46

0,35

0,62

Tudásmegosztás

0,57

0,56

0,70

1,00

0,66

0,49

0,52

0,54

0,36

0,65

Együttműködés
Döntésbe való
bevonás
Képességfejlesztés

0,59

0,50

0,56

0,66

1,00

0,49

0,44

0,55

0,37

0,63

0,42

0,39

0,40

0,49

0,49

1,00

0,44

0,36

0,28

0,45

0,39

0,48

0,42

0,52

0,44

0,44

1,00

0,49

0,34

0,46

Kreativitás

0,57

0,50

0,46

0,54

0,55

0,36

0,49

1,00

0,42

0,62

Eredményközpontúság

0,30

0,31

0,35

0,36

0,37

0,28

0,34

0,42

1,00

0,41

Kommunikáció

0,69

0,51

0,62

0,65

0,63

0,45

0,46

0,62

0,41

1,00

Áttekintve a szervezeti értékek közötti korrelációs együtthatókat látható, hogy
gyakorlatilag minden egyes szervezeti érték szoros és szignifikáns kapcsolatban áll a másik
kilenc értékkel. Az együtthatók intervalluma széles sávot ölel fel, r = [0,28; 0,7]. Mivel a
korreláció minden értékpárra szignifikáns, a szervezeti értékek közötti kapcsolatok
sajátosságainak feltárásakor az együtthatók erősségét vizsgálom.
A korreláció az információ szabad áramlása és a tudás megosztása között a legmagasabb
mértékű (r = 0,7). A szoros kapcsolat arra a már említett megközelítésre utal, mely szerint a
válaszadók feltehetően nem tesznek markáns különbséget az információ és a tudás
megosztásában.
A tudás átadását illetően az egyik legfontosabb eredmény az együttműködéssel való
magas korrelációja (r = 0,66). Bár a szervezeti szintű értékeket tekintve az együttműködés
explicit módon nem válik szét az üzleti egységen belüli és az üzleti egységek közötti
kooperációra, a kapcsolat erőssége maga informatív. Az együttműködés és a tudásmegosztás
szoros kölcsönhatása összhangban áll azzal a vállalati kultúraelemek vonatkozásában tett
megállapítással, miszerint a hálózatosodás, melynek alapfeltétele a kooperáció, szignifikáns
kapcsolatban áll az információ áramlásával és a tudás átadásával. Míg a vállalati
kultúraelemek esetében nem tapasztalható éles eltérés a hálózatosodás/információáramlás,
illetve a hálózatosodás/tudásmegosztás korrelációjában, addig a szervezeti szintű értékek
tekintetében a kapcsolatok erőssége megkülönböztethető egymástól. Az együttműködés és a
tudásmegosztás viszonylatában r = 0,66, míg az együttműködés és az információáramlás
közötti együttható értéke r = 0,56. A fenti eredmény alapján arra lehet következtetni, hogy,
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bár az együttműködés erős kölcsönhatásban áll mindkét szervezeti szintű értékkel, szerepe a
tudásmegosztás vonatkozásában karakterisztikusabb, mint az információ áramoltatásában. A
fenti megállapítás azzal a kiegészítéssel finomítja a gyenge kapcsolatok és a szabad
információáramlás tényezője közötti összefüggést, mely szerint a gyenge összeköttetések
kapcsolata a tudásmegosztással erősebb, mint az információáramlással.
A szervezeti szintű értékek tekintetében a legalacsonyabb korrelációs együtthatók az
eredményközpontúsághoz kötődnek, míg a legmagasabb korrelációs együtthatók a nyílt és
őszinte kommunikációhoz párosulnak. A kölcsönös bizalom, a nyílt és őszinte kommunikáció,
az együttműködés, a szabad információáramlás, a tudásmegosztás és a teljesítmény elismerése
az értékeknek olyan körét alkotják, amelyben az egymás közötti korrelációk minden esetben
minimum r = 0,5 erősségűek. A fenti korrelációs erősség azt mutatja, hogy a megnevezett
szervezeti értékek szoros kölcsönhatásban állnak egymással. Kapcsolatuk azzal
magyarázható, hogy ezek az elemek képezik a tíz értéknek azt a csoportját, amely leginkább
befolyásolja a felhatalmazás alkalmazhatóságát.
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5.5 ÉRTÉKHARMONIZÁCIÓ
A felhatalmazás modellnek megfelelően az értékharmonizációt a szervezeti szintű és az
egyéni szintű értékrendek között vizsgálom. Elméleti megközelítésemben a harmonizáció
nem jelent értékről-értékre való egyezőséget. Az értékrendbeli azonosságok mellett az egyén
és a szervezet normáinak harmonizációjához hozzájárul az értékrendbeli különbségek
toleranciája.
Az értékharmonizáció teljesülését kvantitatív módon a szervezeti szintű és az egyéni
szintű értékrangsorok Kendall-féle rangkonkordancia együtthatójának alkalmazásával
vizsgálom. A vállalatokon belüli szervezeti szintű, valamint egyéni szintű értékrendek mellett
összehasonlítom külön a két vállalat szervezeti szintű, majd külön a társaságok egyéni szintű
értékhierarchiáját.
A szervezeti szintű értékrend megnevezéssel azt az értékrangsort illetem, amely azt
mutatja meg, hogy a vizsgált értékek mennyire jellemzőek az adott szervezet valós
működésére. Felmérésemben nem a társaság dokumentumaiban, nem a kommunikációjában
megjelenő, hanem a vezetők viselkedésében és tetteiben megnyilvánuló értékrangsort
tanulmányozom. Egyéni szintű értékrendnek azt az értékhierarchiát nevezem, amely az egyén
értékpreferenciáit jeleníti meg.
A kutatás során a szervezeti szintű értékeket 7-fokozatú Likert-skálán, míg az egyéni
értékrendet közvetlen rangsorolással térképeztem fel. A Likert-skála hetes fokozata kellően
széles, de még kezelhető annak érdekében, hogy a vizsgált 10 értéknek a szervezetben való
megjelenése minél karakterisztikusabban legyen mérhető.
Annak oka, hogy az egyéni értékpreferenciákat nem intervallum, hanem ordinális skálán
mértem, az a tapasztalati tény, miszerint a Likert-skála típusú kérdezés torzíthatja az
eredményt. Ha a válaszadóknak a kérdőívben az egyéni értékek fontosságát nem
sorrendiségükben (melyik fontosabb melyiknél), hanem fontosságuk mértéke szerint
(fontossági intervallumskála) kellett volna megítélniük, akkor létező veszély, hogy a
résztvevők minden egyes értéket közel azonosan nagy jelentőségűnek minősítettek volna.
(Babbie, 2003) Ennek elkerülése végett, az egyéni értékrendek esetében a kérdőív kitöltőinek
az értékek abszolút sorrendjét kellett felállítaniuk. A fejezet végén visszatérek arra a kérdésre,
miszerint indokolt-e egy olyan halmaz elemeit rangsorolni, amelyek vizsgált tulajdonságuk –
jelen esetben fontosságuk – szerint eleve közel azonos szintűnek feltételezhetők.
Annak köszönhetően, hogy a kutatásban az értékharmonizációt illetően két különböző,
intervallum és ordinális mérési skálán felvett számadatokat kerülnek összehasonlításra,
felvetődik az összemérhetőség problémája.
A Likert-skála az intervallumskálák
tulajdonságaival rendelkezik, míg a rangsorokra az ordinális skálákra értelmezhető műveletek
az irányadók. Az összemérhetőség érdekében – mivel az intervallumskála tartalmazza az
ordinális skálát – a szervezeti értékrendek esetében a számtani átlagok által meghatározott
rangsorokra térek át. Az „A” és a „B” vállalatoknak a számtani átlagok alapján meghatározott
értékrangsorát mutatja be a 19. táblázat.
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19. táblázat: Szervezeti szintű értékrangsorok az „A” és a „B” vállalatban
"A" vállalat
Eredményközpontúság
Együttműködés
Kölcsönös bizalom
A döntésbe való bevonás
Kreativitás a problémamegoldásban
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés
Szabad információáramlás
Nyílt, őszinte kommunikáció
A teljesítmény elismerése

"B" vállalat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Eredményközpontúság
Együttműködés
Kreativitás a problémamegoldásban
Képességfejlesztés
A döntésbe való bevonás
Kölcsönös bizalom
Tudásmegosztás
Szabad információáramlás
Nyílt, őszinte kommunikáció
A teljesítmény elismerése

A két társaság szervezeti szintű értékhierarchiája az első kettő és az utolsó három érték
tekintetében egyező. Az értékek sorrendje a harmadik és a hetedik pozíció között különböző.
Míg az „A” vállalatban a kölcsönös bizalom a rangsor 3. helyén szerepel, addig a „B”
vállalatban a 6. pozíciót foglalja el. A „B” társaságban az értékrend elején (3. és 4. rang)
található a kreatív problémamegoldás és a képességfejlesztés, ami azt jelezheti, hogy a
vizsgált szervezetek gondot fordítanak munkavállalóik kompetenciáinak a fejlesztésére,
valamint lehetőséget adnak kreativitásuk hasznosítására. Az „A” vállalatban ezzel szemben a
felhatalmazás olyan alapelemei jelennek meg a rangsor 3. és 4. pozíciójában, mint a
kölcsönös bizalom és a döntésekbe való bevonás. Vajon az „A” vállalat erőteljesebben
támogatja a döntésátruházást?
Pusztán a szervezeti szintű értékrangsorok alapján arra a következtetésre lehetne jutni,
hogy a válaszadók inkább észlelik felhatalmazónak szervezetük kultúráját az „A” vállalatban,
mint a „B” vállalat esetében. Az eredmények értelmezése azonban csak a szervezeti értékrend
profilok tanulmányozásával válik teljessé. Az előző fejezetben a szervezeti értékrend
diagramok kapcsán azt a következtetést vontam le, hogy a „B” vállalat dolgozói azok, akik
magasabb szinten érzékelik az értékeknek a mindennapi működésben való megjelenését.
Vajon a két állítás ellentmond egymásnak? A válasz egyértelműen „Nem”, hiszen az
értékhierarchia önmagában nem tükrözi vissza az értékek jellemzőségét. Megvizsgálva a 18.
ábrán bemutatott szervezeti értékrend profilokat látható, hogy – bár a kölcsönös bizalom az
„A” vállalat értékrangsorában nagyobb prioritású, mint a „B” vállalat esetében – a
kultúraelemek jellemzősége a két társaságban közel azonos szintű. Ily módon, továbbra is
fennáll az a megállapítás, miszerint a „B” társaság munkavállalói szervezetükben magasabb
szinten érzékelik a felhatalmazáshoz kapcsolódó kultúraelemeket az „A” társaság
dolgozóinál.
A multinacionális nagyvállalatok erősen üzleti fókuszú kultúrájának ismeretében nem
meglepő, hogy a szervezetek mindennapi működésében az eredményközpontúságé az
elsődleges prioritás. A felhatalmazás modell összetevőinek az üzleti kultúra profilokon való
megjelenésével összhangban az együttműködés foglalja el a rangsorban a második helyet.
Ahogy azt az előzőekben láttuk, a felhatalmazás kritikus tényezője, a vezetők és beosztottak
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közötti bizalom az „A” vállalatban a harmadik, míg a „B” vállalatban a hatodik az értékek
rangsorában. A kutatás kulcsfontosságú eredménye, hogy a munkavállalók a felhatalmazás
szabad információáramlás elemét alacsony prioritásúnak érzékelik mindkét társaságban. A
szervezetek működésére legkevésbé jellemző tényezők a nyílt és őszinte kommunikáció,
valamint a teljesítmények elismerése.
A felhatalmazás alkalmazhatóságának szempontjából a 3 utolsó elem a szervezeti kultúra
fejlesztésének a szükségszerűségére hívja fel a vezetők figyelmét. A teljesítmény elismerése
nélkül csökken a felhatalmazható szakértők motivációja mind a szakmai kihívásoknak, mind
pedig a megszokottnál magasabb szintű felelősségnek az elfogadására vonatkozóan. A nyílt és
őszinte kommunikáció hiánya gyengíti a vezetők és a beosztottak egymás iránti bizalmát. Az
információ elérhetőségének a korlátozása pedig lehetetlenné teszi a felhatalmazottak felelős
döntéshozását.
Utalva Argyris megközelítésére, a felhatalmazás fenti elemei – a felelősségvállaláshoz
hasonlóan – kettősek. A munkavállalók folyamatosan úgy érzik, hogy több információra lenne
szükségük, mint amennyi a rendelkezésükre áll. Az információ megosztása felelősségteljes
feladat. Ha olyan ismeret, adat kerül a munkavállalók birtokába, melyet helytelenül
értelmeznek, a félreértés összezavarhatja őket, sőt a tévedésből és az elbizonytalanodásból
fakadó reakciójuk kárt okozhat a vállalat számára. A nyílt és őszinte kommunikáció szintén
válhat romboló hatásúvá, ha nem a megfelelő közönséghez, nem a megfelelő csatornán és
nem a megfelelő időben érkezik. Harmadikként pedig, az alkalmazottak folyamatosan úgy
érzékelik, hogy a vezetők nem ismerik el kellőképpen a teljesítményüket. De vajon a saját
eredményeik megítélése valóban reális?
A szervezeti szintű értékrendek értelmezésénél fontos megemlíteni azt a mintavételi
jellemzőt, miszerint az „A” vállalatban 87%-ban vezetők, míg a „B” vállalatban 75%-ban
nem vezető beosztású munkavállalók minősítették a kérdőív állításait. Feltételezhetően a fenti
mintaeloszlásoknak is köszönhető, hogy az „A” vállalatban a kölcsönös bizalom és a döntésbe
való bevonás kultúraelemek a szervezeti értékhierarchia magasabb fokán helyezkednek el,
mint a „B” vállalat esetében.
Áttérve az egyéni szintű értékrendekre, az elemzések lehetséges módját egyértelműen
meghatározta az ordinális skálák tulajdonsága. A sorrendi mérésekből nyert számadatokkal
azok a műveletek végezhetőek, amelyek eleget tesznek a skálainvariancia követelményeinek.
Következésképpen, a vállalatokra vonatkozó egyéni értékhierarchiákat a mediánok
segítségével állítottam fel, mely mediánok a 20. és 21. táblázatokban megjelenő rangsorokat
eredményezték. A társaságok egyéni szintű értékrendjeit foglalja össze a 22. táblázat.
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20. táblázat: Egyéni szintű értékrangsorok az „A” vállalatban

Variable
Bizalom
Kommunikáció
Együttműködés
Információáramlás
Eredményközpontúság
Teljesítmény elismerése
Döntésbe való bevonás
Kreativitás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

Vállalat="A"
Descriptive Statistics
Valid N
Median
214 3,000000
214 3,000000
214 4,000000
214 4,000000
214 6,000000
214 6,000000
214 6,000000
214 7,000000
214 7,000000
214 8,000000

Minimum
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

Maximum
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000

21. táblázat: Egyéni szintű értékrangsorok a „B” vállalatban

Variable
Bizalom
Információáramlás
Együttműködés
Kommunikáció
Eredményközpontúság
Teljesítmény elismerése
Döntésbe való bevonás
Kreativitás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

Vállalat="B"
Descriptive Statistics
Valid N
Median
110 3,000000
110 4,000000
110 4,000000
110 5,000000
110 5,000000
110 6,000000
110 6,000000
110 6,000000
110 7,000000
110 7,000000

Minimum
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

Maximum
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000

22. táblázat: Egyéni szintű értékrangsorok a „B” vállalatban
"A" vállalat
Kölcsönös bizalom
Nyílt, őszinte kommunikáció
Együttműködés
Szabad információáramlás
Eredményközpontúság
A teljesítmény elismerése
A döntésbe való bevonás
Kreativitás a problémamegoldásban
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

"B" vállalat
1-2
1-2
3-4
3-4
5-6-7
5-6-7
5-6-7
8-9
8-9
10

Kölcsönös bizalom
1
Szabad információáramlás
2-3
Együttműködés
2-3
Nyílt, őszinte kommunikáció
4-5
Eredményközpontúság
4-5
A teljesítmény elismerése
6-7
A döntésbe való bevonás
6-7
8-9-10 Kreativitás a problémamegoldásban
Tudásmegosztás
8-9-10
Képességfejlesztés
8-9-10

A két vállalat egyéni szintű értékrangsora egy értékpár kivételével – nyílt és őszinte
kommunikáció, valamint szabad információáramlás – egyező. Az egyéni értékrendek
legmagasabb prioritású eleme a vezetők és a beosztottak egymás iránti kölcsönös bizalma. Ez
103

a kultúraelem a felhatalmazás központi, minden más elemmel egymást erősítő, pozitív
visszacsatolásban álló tényezője. A bizalom elsőrendűként való megjelölése arra utal, hogy a
szervezetek működésének ez az összetevője nem csupán a felhatalmazó kultúrában, hanem
minden egyes szervezetben jelen kell, hogy legyen. Mindkét társaság egyéni értékrendjének
első pozícióin olyan értékek szerepelnek, amelyek – a nyílt és őszinte kommunikáció
kivételével – a felhatalmazás tényezőiként azonosított kultúraelemek. Annak ellenére, hogy a
kommunikáció nem jelenik meg expliciten a felhatalmazás modellben, közvetlen hatással van
a vezetők és a beosztottak közötti kölcsönös bizalom alakulására. A kommunikáció
őszintesége és hitelessége megszilárdítja a vezetők és a beosztottak kapcsolatát.
Figyelemfelhívó, hogy a felhatalmazás modell három, az értékek között explicit módon
megjelenő tényezője a négy legmagasabb prioritású elem között foglal helyet.
Továbbhaladva az egyéni értékhierarchiában, a második öt érték között szerepel a
döntésbe való bevonás. Bár a felelősségvállalás közvetlenül nem jelenik meg az értékrangsor
vizsgálatában, indirekt kapcsolatban áll a döntésbe való bevonással. A döntésbe való bevonás
nem azonos a döntési hatáskör birtoklásával. A modern vállalatok működésének általános
jellemvonása, hogy a szakértők döntési javaslatokat dolgoznak ki vezetőik számára, ám
maguk nem hozzák meg a döntést. Ily módon a döntésbe való bevonás a felelősségvállalás
„előszobájaként” tekinthető.
A döntésbe való bevonás relatív alacsony pozíciója két dolgot valószínűsíthet. Egyrészt,
mivel a vezetők döntéseiket megelőzően kikérik szakértőik véleményét, a szakértők úgy
értékelik, hogy maguk is részesei a döntéshozásnak, így kevésbé érzékelik annak fontosságát.
Másrészt, visszautalva a szervezeti értékrendekre, amíg a vezetők és a beosztottak kapcsolata
a hatalmon alapul, amíg a tudás és az információ nem áramlik szabadon a hálózatokon
keresztül, amíg nem őszinte a kommunikáció, és a vezetők nem ismerik el munkatársaik
teljesítményét, addig az alkalmazottak nem kívánnak élni a döntéshozás lehetőségével.
Elgondolkodtató jelenség, hogy a válaszadók egyéni szinten az értékrangsor végére
helyezik a kreatív problémamegoldást, a tudásmegosztást és a képességfejlesztést. Ennek
feltételezhető oka, hogy egyrészt a felmérésben magasan kvalifikált munkavállalók vettek
részt, akiknek tudása széles körű, kompetenciáik fejlettek. Másrészt, feladataiknál, illetve
pozíciójuknál fogva lehetőségük van arra, hogy kreativitásukat, valamint megszerzett
ismereteiket és tapasztalatikat hasznosítsák az üzleti problémák megoldásában.
Valószínűsíthető, hogy az egyéni értékek rangsorolásakor a résztvevők magukban
komplexebb kérdésre adtak választ, mint amit a kérdőív megfogalmazott. A felmérés arra
kérdezett rá, hogy mennyire fontosak a vizsgált értékek az egyén munkavégzésében. A
válaszadók azonban sejthetően két aspektusból közelítettek a kérdéshez. Az egyik a fontosság,
a másik a birtoklás. A tudásmegosztás, a kreativitás és a képességfejlesztés alacsony
minősítésében vélhetően nem jelentéktelenségük, hanem annál inkább a meglétük tükröződik
vissza. Azt a kultúra-összetevőt, ami elérhető az egyén számra, kevésbé érzékeli fontosnak,
mint aminek a hiánya megnehezíti a munkavégzését, és meggátolja annak eredményességét.
A szervezeti szintű és az egyéni szintű értékrendek harmonizációját kvantitatív módon a
közvetlen rangsorolásra vonatkozó Kendall-féle rangkonkordancia elemzésekkel vizsgáltam.22
22

A Kendall-féle egyetértési együttható páros összehasonlítások esetében alkalmazható.
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A Kendall-féle rangkonkordancia együttható (W) megmutatja, hogy az értékelők véleménye
mennyire egyezik, illetve tér el egymástól. A W index értéke [0,1] intervallumban helyezkedik
el. Minél közelebb áll az együttható értéke 1-hez, annál nagyobb valószínűséggel tekinthetők
az összehasonlított rangsorok „egyezőnek”. A vállalatok szervezeti szintű értékrendjének
összehasonlításából származó Kendall-féle rangkonkordancia együtthatót a 23. táblázat
mutatja. A társaságok egyéni szintű értékrangsorainak összevetése, valamint annak
eredménye a 24. táblázatban található. Az egyes vállalatok szervezeti szintű és egyéni szintű
értékrendjeinek vizsgálati eredményeit a 25. és 26. táblázatok tartalmazzák.
23. táblázat: Szervezeti értékrangsorok Kendall-féle rangkonkordancia vizsgálata
az „A” és a „B” vállalatban

Variable
Bizalom
Kommunikáció
Együttműködés
Információáramlás
Eredményközpontúság
Teljesítmény elismerése
Döntésbe való bevonás
Kreativitás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

Szervezeti értékrangsorok "A" és "B" vállalat
Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance
ANOVA Chi Sqr. (N = 2, df = 9) = 16,69091 p = ,05379
Coeff. of Concordance = ,92727 Aver. rank r = ,85455
Average
Sum of
Mean
Std.Dev.
Rank
Ranks
4,50000
9,00000
4,50000 2,121320
9,00000 18,00000
9,00000
2,00000
4,00000
2,00000
8,00000 16,00000
8,00000
1,00000
2,00000
1,00000
10,00000 20,00000 10,00000
4,50000
9,00000
4,50000 0,707107
4,00000
8,00000
4,00000 1,414214
6,50000 13,00000
6,50000 0,707107
5,50000 11,00000
5,50000 2,121320

24. táblázat: Egyéni értékrangsorok Kendall-féle rangkonkordancia vizsgálata
az „A” és a „B” vállalatban

Variable
Bizalom
Kommunikáció
Együttműködés
Információáramlás
Eredményközpontúság
Teljesítmény elismerése
Döntésbe való bevonás
Kreativitás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

Egyéni értékrangsorok "A" és "B" vállalat
Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance
ANOVA Chi Sqr. (N = 2, df = 9) = 16,91772 p = ,05002
Coeff. of Concordance = ,93987 Aver. rank r = ,87975
Average
Sum of
Mean
Std.Dev.
Rank
Ranks
1,250000
2,50000 1,250000 0,353553
3,000000
6,00000 3,000000 2,121320
3,000000
6,00000 2,500000
3,000000
6,00000 2,500000
5,250000 10,50000 5,250000 1,060660
6,500000 13,00000 6,500000 0,707107
6,500000 13,00000 6,500000 0,707107
7,750000 15,50000 7,750000 1,060660
9,000000 18,00000 9,000000 0,707107
9,750000 19,50000 9,750000 0,353553
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25. táblázat: Egyéni és szervezeti értékrangsorok Kendall-féle rangkonkordancia vizsgálata
az „A” vállalatban

Variable
Bizalom
Kommunikáció
Együttműködés
Információáramlás
Eredményközpontúság
Teljesítmény elismerése
Döntésbe való bevonás
Kreativitás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

Szervezeti és egyéni értékrangsorok "A" vállalat
Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance
ANOVA Chi Sqr. (N = 2, df = 9) = 9,445820 p = ,39718
Coeff. of Concordance = ,52477 Aver. rank r = ,04954
Average
Sum of
Mean
Std.Dev.
Rank
Ranks
2,250000
4,50000 2,250000 1,060660
5,250000 10,50000 5,250000 5,303301
2,750000
5,50000 2,250000 0,353553
5,750000 11,50000 5,250000 3,889087
3,500000
7,00000 3,500000 3,535534
8,000000 16,00000 8,000000 2,828427
5,000000 10,00000 5,000000 1,414214
6,750000 13,50000 6,750000 2,474874
7,250000 14,50000 7,250000 1,767767
8,500000 17,00000 8,500000 2,121320

26. táblázat: Egyéni és szervezeti értékrangsorok Kendall-féle rangkonkordancia vizsgálata
a „B” vállalatban

Variable
Bizalom
Kommunikáció
Együttműködés
Információáramlás
Eredményközpontúság
Teljesítmény elismerése
Döntésbe való bevonás
Kreativitás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

Szervezeti és egyéni értékrangsorok "B" vállalat
Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance
ANOVA Chi Sqr. (N = 2, df = 9) = 9,445820 p = ,39718
Coeff. of Concordance = ,52477 Aver. rank r = ,04954
Average
Sum of
Mean
Std.Dev.
Rank
Ranks
3,500000
7,00000 3,500000 3,535534
6,750000 13,50000 6,750000 3,181981
2,250000
4,50000 2,250000 0,353553
5,250000 10,50000 5,250000 3,889087
2,750000
5,50000 2,750000 2,474874
8,500000 17,00000 8,500000 2,121320
6,000000 12,00000 6,000000 1,414214
5,000000 10,00000 5,000000 2,828427
8,250000 16,50000 8,250000 1,767767
6,750000 13,50000 6,750000 3,889087

A Kendall-féle rangkonkordancia együttható esetében W kis értéke is lehet szignifikáns.
Ennek ellenére W kis értéke gyakorlati szempontból nem elfogadható még abban az esetben
sem, ha szignifikáns. Mivel a rangkonkordancia együttható értéke szakértői vélemények
közötti korrelációt fejez ki, statisztikai ajánlások szerint az értékelők egyetértésének
validálására a W = 0,5 küszöbszám alkalmazandó, ami legalább 50%-os véleményegyezés
kikötését jelenti.
Az elemzések eredményeképpen az „A” és a „B” vállalatok szervezeti szintű értékrendjei
gyakorlatilag azonosnak tekinthetők, mivel Kendall-féle rangkonkordancia együtthatójuk W =
0,927 értéke p = 0,05 szinten szignifikáns, meghaladva a 0,5 küszöbértéket. Hasonló
következtetés vonható le az „A” és a „B” vállalatok egyéni értékrendjére vonatkozóan, ahol W
= 0,94, és az együttható p = 0,05 szinten szignifikáns. Ily módon a két vállalat egyéni szintű
értékrendje egyezőnek minősíthető.
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Az egyéni és a szervezeti értékrangsorokra meghatározott Kendall-féle rangkonkordancia
együttható értéke, W = 0,525, mind az „A” vállalatban, mind pedig a „B” vállalatban túllépi a
0,5 küszöbértéket. A küszöbértéknél nagyobb együttható arra utal, hogy a tanulmányozott
vállalatok egyéni és szervezeti értékrendje statisztikai értelemben egyezőnek tekinthető. A
szignifikancia vizsgálatok azonban megkérdőjelezik a fenti következtetés érvényességét.
Ugyanis a nullhipotézist, mely szerint a szakértők egyáltalán nem értenek egyet az
értékelésben (W = 0), csak abban az esetben vetjük el, ha a számított W érték p = 0,05 szinten
szignifikáns. A két vállalat esetében azonban p = 0,05 szinten egyik W érték sem szignifikáns.
Következésképpen nem vethető el a nullhipotézis, azaz az egyéni és a szervezeti
értékrangsorok egyezősége mindkét társaság esetében a véletlennek tulajdonítható. Mivel az
értékharmonizáció statisztikai megközelítésben akkor teljesül, ha W értéke kellően nagy és
szignifikáns, az egyéni szintű és a szervezeti szintű értékrendek nem tekinthetők
harmonikusnak egymással.
A két társaság szervezeti szintű és egyéni szintű értékrangsorait mutatja a 27. és 28.
táblázat.
27. táblázat: Szervezeti szintű és egyéni szintű értékrendek az „A” vállalatban
Szervezeti értékrend
Eredményközpontúság
Együttműködés
Kölcsönös bizalom
A döntésbe való bevonás
Kreativitás a problémamegoldásban
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés
Szabad információáramlás
Nyílt, őszinte kommunikáció
A teljesítmény elismerése

Egyéni értékrend
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1-2
1-2
3-4
3-4
5-6-7
5-6-7
5-6-7
8-9
8-9
10
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Kölcsönös bizalom
Nyílt, őszinte kommunikáció
Együttműködés
Szabad információáramlás
Eredményközpontúság
A teljesítmény elismerése
A döntésbe való bevonás
Kreativitás a problémamegoldásban
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

28. táblázat: Szervezeti szintű és egyéni szintű értékrendek a „B” vállalatban
Szervezeti értékrend
Eredményközpontúság
Együttműködés
Kreativitás a problémamegoldásban
Képességfejlesztés
A döntésbe való bevonás
Kölcsönös bizalom
Tudásmegosztás
Szabad információáramlás
Nyílt, őszinte kommunikáció
A teljesítmény elismerése

Egyéni értékrend
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2-3
2-3
4-5
4-5
6-7
6-7
8-9-10
8-9-10
8-9-10

Kölcsönös bizalom
Szabad információáramlás
Együttműködés
Nyílt, őszinte kommunikáció
Eredményközpontúság
A teljesítmény elismerése
A döntésbe való bevonás
Kreativitás a problémamegoldásban
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

A Kendall-féle rangkonkordancia elemzések eredménye szerint a válaszadók másként
határozzák meg a szervezeti szintű, és másként az egyéni szintű értékrendeket. A statisztikai
eredmények mellett a szervezeti szintű és az egyéni szintű értékhierarchiákat kvalitatív módon
összehasonlítva mindkét vállalatot illetően elmondható, hogy az egyén számára magas
prioritással rendelkező elemek – úgymint a kölcsönös bizalom, a nyílt és őszinte
kommunikáció, valamint a szabad információáramlás – alacsony, egyes értékekre
vonatkozóan pedig lényegesen alacsony fokon jelennek meg a szervezet mindennapi
működésében. Továbbá, míg az alkalmazottak a fontosság tekintetében értékrendjük
középmezőnyébe sorolják a teljesítmény elismerését, addig a szervezeti értékhierarchiában
utolsóként azonosítják ugyanezt az értéket.
Az a tény, miszerint a szervezeti szintű és az egyéni szintű értékrangsorok esetében
általánosan jellemző, hogy az egyén által magas prioritásúként megjelölt kultúraelemek
kevésbé, néhány esetben pedig legkevésbé jellemzőek a szervezet működésére,
egybehangzanak a statisztikai analízisek azon eredményeivel, melyek egyik vállalatban sem
mutattak ki szignifikáns egyezőséget a szervezeti szintű és az egyéni szintű értékhierarchiák
között. Következésképpen, mind a kvantitatív, mind a kvalitatív elemzések alapján elfogadom
azt a hipotézist, miszerint a vizsgált vállalatok egyéni és szervezeti szintű értékrendjei nem
harmonikusak egymással.
A közvetlen rangsorolás kérdésére visszatérve, miszerint indokolt-e az egyéni értékek
halmazának elemeit rangsorolni annak ellenére, hogy vizsgált tulajdonságuk – jelen esetben
fontosságuk – szerint eleve közel azonos szintűnek feltételezhetők, a következő
megállapításokat teszem.
Az egyéni értékrangsorok előállítására használt mediánok azt mutatják, hogy az egyéni
értékek közel egyező fontosságának előfeltételezése nem elvetendő. A 10 egyéni érték medián
szerint mindkét vállalatban 5 fokú skálán oszlik el. Az „A” vállalatban a medián értékei: 3; 4;
6; 7 és 8. A „B” vállalatban a medián értékei: 3; 4; 5; 6 és 7. Mindkét esetben vannak olyan
értékek, amelyekhez azonos mediánok párosulnak. Mindkét társaság egyéni értékrendjében
található olyan értékhármas, amelyet ugyanazon medián jellemez. A fenti tények arra
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engednek következtetni, hogy az egyéni értékek között fontosságuk szerint nem képezhető
abszolút rangsor.
Az egyéni értékek közel egyező fontossága független attól, hogy ismérvüket Likert-skálán
vagy közvetlen rangsorolással mérem. Bár az intervallum skála esetében alkalmazható
számtani átlagok bizonyosan kötés nélküli rangsort eredményeznének, az értékek közel
azonos megítélése miatt nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy az egymást követő
számtani átlagok differenciája minimális értéket venne föl. Következésképpen, ezek a
differenciák inkább lennének tulajdoníthatók a véletlennek, mintsem valamely szignifikáns
statisztikai jelenségnek. Ily módon, a Likert-skála alkalmazásával létrejövő értékrangsor
bizonytalansága nem lenne alacsonyabb szintű, mint a közvetlen rangsorolással kialakult
értékrend bizonytalansága.
A rangsor megbízhatóságán túlmenően felmerül a kérdés, hogy vajon a Likert-skálás
mérésből meghatározható preferenciák mennyiben fednék a közvetlen rangsorolásból
származó értékhierarchiát. Bár látszólag nincs ok arra, hogy az egyének az értékek
fontosságát a skálatípus módosulása miatt átminősítsék, erre a kérdésre biztos válasz csak az
intervallum skálás mérés tesztelését követően adható. A fentiekkel összhangban további
kutatási célként jelölhető ki annak a tesztelése, hogy a Likert-skálán mért, illetve a közvetlen
rangsorok alapján kialakuló értékrendek hogyan viszonyulnak egymáshoz, valamint, hogy az
egyéni értékek adott ismérv szerinti Likert-skálán való minősítése milyen további
eredményekkel járulhat hozzá az értékharmonizáció vizsgálatához.
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5.6 A FELHATALMAZÁS MŰKÖDŐKÉPESSÉGE
A felhatalmazás modell tényezőinek részletes vizsgálatát követően, a felmérés
eredményeinek zárásaként bemutatom, hogy globálisan miként jellemezték a résztvevők
szervezetükben a felhatalmazás kultúráját. A felmérés résztvevőit arra kértem, ítéljék meg,
hogy milyen szinten jellemző vállalatukra, hogy a vezetők készek a döntések átruházására,
valamint a szakértők alkalmasak az önálló döntések meghozatalára. Ezen tényezők megléte
nélkül nem beszélhetünk felhatalmazásról. Ha nincs, aki felhatalmazzon, és nincs, akit
felhatalmazzon, akkor lehetetlen a felhatalmazás. Mindezeken túl azt is megvizsgáltam, hogy
milyen szinten tartják működőképesnek a válaszadók szervezetükben a döntésátruházást.
Az elemzések eredményét mutatja be számszerűen a 29. táblázat, és vizuálisan a 25. ábra.
29. táblázat: Az üzleti kultúra felhatalmazó jellege

Szórás

Számtani
átlag

Szórás

Vállalatomnál a vezetők készek a döntések szakértőkre
történő átruházására.

2,68

0,74

2,63

0,83

Vállalatomnál a szakértők alkalmasak az önálló döntések
meghozatalára.
Vállalatomnál működik a döntések szakértőkre történő
átruházása.

2,24

0,67

2,18

0,68

2,79

0,82

2,71

0,81

Állítás

1. kérdés
2. kérdés
3. kérdés

"B" vállalat

Számtani
átlag

"A" vállalat
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2,1

1 = Teljes mértékben jellemző
2 = Az esetek többségében jellemző
3 = Részben jellemző, részben nem jellemző
2,2 4 = Az esetek többségében nem jellemző
5 = Egyáltalán nem jellemző

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

"A" vállalat
"B" vállalat
2,9
A vezetők készek a döntések átruházására.
Működik a döntések átruházása.
A szakértők alkalmasak a döntések meghozatalára.

25. ábra: A felhatalmazás működőképessége az „A” és a „B” vállalatban

Az adatok azt, a már többször említett jelenséget erősítik, miszerint a vizsgált vállalatok
szervezeti kultúrájának a jellege alapvetően egyező. A kutatás résztvevői mindkét társaságban
arról nyilatkoznak, hogy a vezetők részben állnak készen a döntések átruházására. Ezzel
szemben a szakértők az esetek többségében alkalmasak az önálló döntések meghozatalára.
Továbbá, a szervezetekben részben működik a döntéseknek a beosztottakra történő
átruházása.
A grafikonok lefutása azonos mind az „A” vállalatot, mind a „B” vállalatot illetően. A
kutatás előzőekben bemutatott eredményeivel párhuzamban, a felhatalmazás
működőképességét a két társaság közül a „B” vállalat munkatársai értékelik pozitívabban.
A diagramon két elgondolkodtató jelenség látható. Ezek egyike, hogy az állítások
értékelése független a válaszadók hierarchiabeli pozíciójától. Ahogy azt a mintaeloszlások
mutatták, az „A” vállalatban a résztvevők 85%-a, míg a „B” vállalatban 25%-kuk a vezető
beosztású munkavállaló.
Amennyiben azzal a percepcióval élünk, hogy a vezetők saját magukat pozitívabban ítélik
meg, mint a beosztottaik őket, azt várnánk, hogy az „A” vállalatban a vezető beosztású
résztvevők magasabb szinten értékelik a vezetők készségét a felhatalmazásra, mint a „B”
vállalat munkatársai, akik többségükben nem vezető beosztású dolgozók. Az eredmény
azonban éppen ellenkező.
A jelenség egyik lehetséges magyarázata, hogy a felhatalmazás vonatkozásában az alsóbb
szintű vezetők nem felhatalmazóként, hanem felhatalmazottként tekintenek magukra, akik a
felsőbb vezetőktől várják a felhatalmazást. Hasonló a szituáció ahhoz, amit Bokor és Radácsi
(2006) fogalmaznak meg, amikor azt mondják, hogy a vezetőkben domináns az a fajta
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teljesítménymotiváció, amivel meg akarnak felelni feletteseik várakozásának. Azaz, a vezetők
sokkal inkább felfelé tekintenek, semmint beosztottaikra. Ez a sajátosság, miszerint a vezetők
a saját vezetőikkel való relációjukban ítélik meg magukat, magyarázatul szolgálhat arra
vonatkozóan, hogy miért minősítik a vezető beosztású munkavállalók ugyanúgy a vezetők
készségét a döntések átruházására, mint a nem vezető beosztású dolgozók.
A második elgondolkodtató jelenség, hogy a válaszadók a felhatalmazás
működőképességét még a vezetők felelősségátadási hajlandóságánál is alacsonyabb szinten
minősítik. A fenti eredmény azzal állhat összefüggésben, hogy a felhatalmazás
működőképességét további tényezők, úgymint a kölcsönös bizalom, a szabad
információáramlás, a hálózatosodás vagy a felelősség vállalásának az ösztönzése is
befolyásolják, amelyek a szervezetek jelen állapotában nem erősítik, hanem gyengítik a
döntésátruházás alkalmazhatóságát.
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6

A KUTATÁS TÉZISEI

Értekezésem téziseit a felhatalmazás modell tényezőire irányuló szakirodalmi
vizsgálatokra, valamint a primer kutatás eredményeire alapozva állítottam fel. Téziseim a
felhatalmazás modelljére, a kutatás módszertanára, valamint a kutatás során feltárt
esettanulmányokra irányulnak.
1. tézis
T1: A szakirodalomban használatos felhatalmazás modelleket ki kell egészíteni a
hálózatosodás független tényezőjével.
Kapcsolódó publikációk: Andó (2011), Ando (2008c)
2. tézis
T2: A hálózatosodás tényezőjét tekintve az erős összeköttetésekkel szemben a gyenge
kapcsolatok szerepe az elsődleges a felhatalmazásban.
Kapcsolódó publikációk: Andó (2011)
3. tézis
T3: A felhatalmazás modelljére épülő kérdőív érvényes és megbízható, azaz megfelelő
eszközül szolgál a felhatalmazás alkalmazhatóságának a kutatására.
Kapcsolódó publikációk: Andó (2011), Ando (2009b)
4. tézis
T4: A kutatás során vizsgált vállalatok szervezeti kultúrája részben támogatja a
felhatalmazás alkalmazhatóságát.
Kapcsolódó publikációk: Andó (2009a), Ando (2009b), Andó (2008a), Ando (2008b),
Ando (2008c), Ando (2007a), Andó (2007b), Andó (2007c)
T4a: A hajlandóság a felelősség vállalására erősebb a felelősség átadására irányuló
hajlandóságnál.
T4b: A vezetők és a beosztottak közötti kölcsönös bizalom, valamint a hatalom közel
azonos szinten vannak jelen a munkatársak vezetésében.
T4c: A vezetők hajlandósága az információ megosztására alacsonyabb szintű, mint
amennyire azt a szabályozás és a rendszerek támogatják.
T4d: Az erős összeköttetések karakterisztikusabbak a gyenge kapcsolatoknál.
T4e: A szervezeti szintű és egyéni szintű értékrendek nem szükségszerűen harmonikusak
egymással.
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A következő részben a tézisek részletes igazolásával foglalkozom.
1. tézis
T1: A szakirodalomban használatos felhatalmazás modelleket ki kell egészíteni a
hálózatosodás független tényezőjével.
A hálózatoknak a vállalatok működésében betöltött szerepét vizsgálva, kapcsolatuk az
információáramlással a legkézenfekvőbb. A szervezetek informális kapcsolatrendszere
alternatív csatornát nyújt az információ megosztására. Az információtechnológia fejlődésével
azonban a hálózatoknak az új tudás teremtésére és az innovációra irányuló funkciója vált
hangsúlyossá.
A felhatalmazás és a tudásteremtés szoros kölcsönhatásban állnak egymással. A
felhatalmazás célja olyan újszerű és összetett problémák megoldása, amelyekre az adott
pillanatban és az adott szervezetben nem áll rendelkezésre a válasz. Ahhoz, hogy a
felhatalmazás alkalmazását igénylő, ismeretlen és komplex problémák megoldása lehető
váljon, új tudás teremtése szükséges.
Új tudást olyan szakértők képesek létrehozni, akik egymástól eltérő ismeretekkel és
szemlélettel tekintenek az adott problémára. Ezeket, a vállalat különböző szervezeti
egységeiben dolgozó munkatársakat a hálózatok kapcsolják össze egymással. A hálózatok
teremtik meg annak a lehetőségét, hogy a távoli szervezetek szakértői egymásra találjanak, és
specifikus ismereteik és tapasztalataik megosztásával létrehozzák az ismeretlen problémára
választ adó, új tudást. Következésképpen, a hálózatok kiépítése és fejlesztése, melyeket
összefoglaló néven hálózatosodásnak nevezek, a kölcsönös bizalomhoz, a szabad
információáramláshoz, a felelősség átadásának és vállalásának a hajlandóságához, valamint az
értékharmonizációhoz hasonlóan alapeleme a felhatalmazásnak.
Az informális hálózatok működése az információ és a tudás megosztásán túlmenően a
bizalom vonatkozásában is erős kölcsönhatásban áll a felhatalmazással. Ahhoz, hogy a
szakértő hajlandó legyen „tacit” tudását befektetni az adott probléma megoldásába, bíznia kell
társai kompetenciájában. Az együttműködés során kialakuló bizalom előmozdítja az
informális hálózatok gyenge összeköttetéseinek kiépülését, fejlődését és fennmaradását. A
kiterjedt hálózatok és a további kollaboráció erősítik a szakértők közötti bizalmat, ez által
növelve a felhatalmazás alkalmazhatóságát.
A primer kutatások során a hálózatosodás tényezőjének függetlenségét a faktoranalízis
eszközével bizonyítottam. A hálózatosodás tényezőjének a felhatalmazás modellben való
szerepeltetését, illetve annak indokoltságát a további tényezőkkel való kapcsolatát feltáró
korrelációs elemzésekkel támasztottam alá.
• A kérdőívben az eredeti feltevésemnek megfelelően a hálózatosodás tényezőjére
vonatkozó állításokat a faktoranalízis önálló csoportba sorolta. Az a tény, miszerint a
hálózatosodás tényezőjére vonatkozó állítások nem más tényezőkhöz kapcsolódóan,
hanem elkülönült faktorként jelentek meg, igazolja, hogy a hálózatosodás tényezője
független a felhatalmazás modell további tényezőitől.
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•

•

A kérdőívben a hálózatosodás tényezőjén belüli állításoknak az egymás közötti
korrelációs együtthatóit vizsgálva egyértelművé vált, hogy az állítások két külön
csoportba rendeződnek. Az eredeti szándékkal összhangban három állítás a gyenge, míg
egy állítás az erős összeköttetésekhez kapcsolódik. Következésképpen, a kutatási
eredmények nem csupán a hálózatosodás függetlenségét, hanem annak belső, tartalmi
érvényességét is alátámasztják.
A hálózatosodás tényezőjének függetlensége önmagában nem indokolja a felhatalmazás
modellben való beillesztését. Azonban a kérdőívnek a felhatalmazás modell tényezőire
vonatkozó állításai közötti korrelációs együtthatókat elemezve megállapítható, hogy a
hálózatosodás tényezője pozitív és szignifikáns kapcsolatban áll a felhatalmazás modell
további tényezőivel, különösen a kölcsönös bizalommal és a szabad információáramlással.
A hálózatosodás tényezőjének szoros kölcsönhatása a felhatalmazás modell tényezőivel
bizonyítja, hogy az új tényező valóban befolyásolja a felhatalmazás alkalmazhatóságát, ily
módon megjelenése a modellben indokolt.
2. tézis

T2: A hálózatosodás tényezőjét tekintve az erős összeköttetésekkel szemben a gyenge
kapcsolatok szerepe az elsődleges a felhatalmazásban.
A hálózatok elemei között az erős és gyenge kapcsolatok teremtenek összeköttetést. A
szervezetek működését tekintve az erős összeköttetéseket a hierarchia és a struktúra határozza
meg. Ily módon az erős kapcsolatok formálisak. Horizontálisan erős összeköttetés áll fenn egy
adott szervezeti egység munkatársai között, míg ugyanezen munkatársak gyenge kapcsolatban
állnak más szervezetek munkavállalóival. Vertikálisan a vezető és közvetlen beosztottja
között erős az összeköttetés, míg ugyanezen vezető gyenge kapcsolatban áll egy, a
közvetlennél alacsonyabb szinten dolgozó munkatársával. A hierarchikus kapcsolatokkal
szemben a gyenge összeköttetések informálisak.
A felhatalmazásban a gyenge kapcsolatok szerepe az elsődleges. A felhatalmazás
ismeretlen és összetett problémáinak a megoldásához az új tudás teremtésén és megosztásán
keresztül vezet az út. Az új tudásnak, az ötletnek a megszületéséhez egymástól távoli
szakértők eltérő szemléletére, valamint különböző ismereteikre és tapasztalataikra van
szükség. Azok a munkatársak, akik azonos feladatokon dolgoznak, akik ugyanazokon a
megbeszéléseken vesznek részt, és akik egyazon tréningen fejlesztik képességeiket, közel
azonos ismereteket birtokolnak. Őket erős kapcsolatok kötik össze egymással. A hálózatok, és
azokon belül is a gyenge összeköttetések oly módon segítik elő a felhatalmazás alkalmazását,
hogy lehetőséget teremtenek a különböző szervezeti egységekben dolgozó szakértők
egymásra találására, valamint specifikus tudásuk egymás közötti megosztására. A különböző
diszciplínák képviselőinek összekapcsolása kulcsfontosságú eleme a felhatalmazásnak, hiszen
egymástól eltérő megközelítésük és ismereteik nélkül nem jöhet létre az ismeretlen problémák
megoldásához szükséges új tudás.
A 2. tézis bizonyításához a hálózatosodás tényezőinek a felhatalmazás modell további
tényezőivel való kapcsolatát vizsgáltam. A kapcsolatok meglétét, azok irányát és erősségét a
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korrelációs együtthatók segítségével elemeztem, kiegészítve függetlenségvizsgálatokkal. A
felhatalmazás modell tényezőire vonatkozó állítások mellett tanulmányoztam a szervezeti
szintű értékek egymás közötti korrelációját.
• Annak érdekében, hogy az erős és gyenge kapcsolatok jellemzőit egymástól függetlenül
tanulmányozhassam, mindenekelőtt igazolnom kell, hogy a kérdőívben a rájuk vonatkozó
állítások a hálózatosodás tényezőjén belül elkülönülnek egymástól. Az 1. tézis kapcsán
már említett korrelációs együttható elemzések egyértelműen bizonyították, hogy a
hálózatosodás tényezőjén belüli állítások két külön csoportba rendeződnek. Az eredeti
szándékkal összhangban három állítás a gyenge, míg egy állítás az erős
összeköttetésekhez kapcsolódik. Ily módon lehetővé vált, hogy az erős és a gyenge
összeköttetések tulajdonságait szeparáltan vizsgáljam.
• A hálózatosodás tényezőjére vonatkozó állítások korrelációs együttható analízise azt
mutatta, hogy mind az erős, mind a gyenge összeköttetések pozitív és p = 0,05 szinten
szignifikáns kapcsolatban állnak az információ és a tudás megosztásával. A korrelációs
koefficiensek értéke a gyenge kapcsolatok esetében közel kétszerese r = [0,2; 0,26] az erős
összeköttetésekre számított értékeknek r = [0,11; 0,15]. A fenti eredmény arra utal, hogy a
szabad információáramlás tényezője szorosabb kölcsönhatásban áll a hálózatok gyenge
összeköttetéseivel, mint az erős kapcsolatokkal.
• A korrelációs és a függetlenségvizsgálatok a kölcsönös bizalom tényezőjét tekintve a
hálózatosodás gyenge összeköttetéseire vonatkozóan igazoltak pozitív és szignifikáns
korrelációt (r = [0,16; 0,24], p = 0,05). Következésképpen, a bizalom szintjét a szervezeti
kultúrában elsődlegesen az erős összeköttetéseken túlmutató gyenge kapcsolatok
befolyásolják.
• A korrelációs együtthatók elemzése alapján a felelősség vállalására irányuló hajlandóság
kapcsolata egyedül a hálózatosodás tényezőjének gyenge összeköttetésekre vonatkozó
állításaival szignifikáns (r = [0,21; 0,34], p = 0,05). A fenti eredmény szerint minél inkább
jellemző a vállalat működésére a különböző szervezeti egységekben dolgozó szakértők
együttműködése, valamint a projektekben létrejött kapcsolatoknak a projektek zárását
követő fennmaradása, annál inkább hajlandóak a munkavállalók a megszokottnál
magasabb felelősségi szintű döntések meghozatalára.
• Dirks és Skarlicki (2004) korrelációs elemzései igazolták a gyenge összeköttetések és a
szervezet céljai melletti elköteleződés kapcsolatát. A kutatók vizsgálataik során azt
tapasztalták, hogy míg a közvetlen vezetők iránti bizalom a tevékenységszintű változókkal
(teljesítmény) áll kölcsönhatásban, addig a felsőbb vezetőkbe vetett hit a szervezeti szintű
változókkal mutat szignifikáns összefüggést. A szervezeti célok melletti elköteleződés és a
bizalom kapcsolata közvetlen vezetők esetében p = 0,05 szignifikancia szinten r = 0,44
erősségű korrelációt jelez, míg felsőbb vezetők esetében a korrelációs együttható értéke r
= 0,57. Mivel a felsőbb vezetőket gyenge kapcsolatok kötik a munkavállalókhoz, és a
szervezeti célokkal, értékekkel való azonosulás direkt összefüggésben áll az
értékharmonizáció tényezőjével, Dirk és Skarlicki eredményei alátámasztják azt a
hipotézist, miszerint a gyenge kapcsolatok szerepe meghatározó a felhatalmazásban.
• A szervezeti szintű értékek közötti korrelációs együtthatók elemzése az együttműködés és
tudásmegosztás között magasabb korrelációs koefficienst eredményezett (r = 0,66, p =
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0,05), mint az együttműködés és az információáramlás vonatkozásában (r = 0,56, p =
0,05). Az együttműködés és a tudásmegosztás szoros kölcsönhatása arra enged
következtetni, hogy az együttműködéssel összefüggésben álló hálózatok szerepe
karakterisztikusabb a tudásmegosztásban, mint az információ áramoltatásában. Mivel az
együttműködés a szervezeti értékek vizsgálatában nem válik ketté szervezeten belüli és
szervezetek közötti kooperációra, a gyenge kapcsolatok kitüntetett szerepe a
tudásmegosztásban közvetlenül nem kimutatható. Ellenben a kutatás fenti eredménye
alátámasztja a hálózatoknak a tudásmegosztásban betöltött hangsúlyos funkcióját,
hozzájárulva mind az 1. tézis, mind pedig a 2. tézis igazolásához.
3. tézis
T3: A felhatalmazás modelljére épülő kérdőív érvényes és megbízható, azaz megfelelő
eszközül szolgál a felhatalmazás alkalmazhatóságának a kutatására.
A 3. tézis igazolásakor két kérdésre kerestem a választ. Az érvényesség vizsgálatakor azt
tanulmányoztam, hogy a kérdőívben megfogalmazott állítások vajon az eredeti szándék
szerinti felhatalmazás tényezőkre vonatkoznak-e. A kérdőív érvényességének az igazolására a
faktoranalízis eszközét választottam, kiegészítve a faktoron belüli elemek közötti korrelációs
együtthatók tanulmányozásával.
A kérdőív megbízhatóságának bizonyításakor azt vizsgáltam, hogy vajon a kutatás
eredményei összhangban állnak-e a szervezeti kultúráknak a felmérést megelőzően
feltételezett sajátosságaival. Utóbbi felvetést egyrészt a kutatás eredményeinek részletes
elemzésével, másrészt a hipotézisvizsgálatok közül két független minta várható értékének az
összehasonlításával tanulmányoztam.
• A faktoranalízis és a korrelációs elemzések eredményei egyértelműen alátámasztják a
kérdőívben szereplő állítások eredeti szándék szerinti felhatalmazás tényezőkhöz való
sorolását. A Faktor 1 a kölcsönös bizalom és a szabad információáramlás tényezőjét
egyesíti magában, melyek szoros kölcsönhatását jelzi az egy faktorban való megjelenésük,
míg a korrelációvizsgálatok elkülönülésüket is igazolják. A Faktor 2 a hálózatosodás
tényezőjeként azonosítható, melyen belül a korrelációs együtthatók alapján külön válnak
az erős és a gyenge összeköttetésekre vonatkozó állítások. A Faktor 3 és a Faktor 4 a
felelősségvállalás elemeiként magyarázhatók, faktorok szerint szétválasztva a felelősség
átadására, valamint a felelősség vállalására irányuló megállapításokat. A faktoranalízis
fenti eredményei egyértelműen alátámasztják, hogy a felhatalmazás modelljére épülő
kutatási módszertan érvényesség tekintetében megfelelő a felhatalmazás
alkalmazhatóságának a tanulmányozására.
• A hipotézisvizsgálat kiindulásaként a kutatásba bevont vállalatok ismérveinek kvalitatív
elemzésével megállapítottam, hogy a két társaság szervezeti kultúrája a felhatalmazás
modell tényezőit tekintve gyakorlatilag egyezőnek tekinthető. A nagy mintákra vonatkozó
z-próba igazolta, hogy a vállalatok kultúraértékelésében mutatkozó különbségek a
kérdőívben megfogalmazott állítások (17 állítás közül 13), valamint a szervezeti értékek
(10 érték közül 7) többségét illetően a véletlennek tulajdoníthatók, azaz p = 0,05 szinten
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nem szignifikánsak. A statisztikai vizsgálatok eredményei alátámasztják a tanulmányozott
szervezeti kultúráknak a felhatalmazás alkalmazhatósága szempontja szerinti azonosságát,
igazolva a kérdőív megbízhatóságát.
Az értékharmonizáció tényezőjének Kendall-féle rangkonkordancia vizsgálata a kutatásba
bevont társaságok szervezeti szintű értékrendjeinek azonosságát mutatta, megerősítve
ezzel a vállalati kultúrák egyezőségét, következésképpen pedig a kérdőív
megbízhatóságát.
A felhatalmazás kultúra profilokon és a szervezeti érték profilokon kirajzolódó
jelenségeket és tendenciákat elemezve megállapítható, hogy azok az azonos kategóriák
esetében (beosztás, végzettség, életkor) egyértelműen összhangban állnak egymással. Az
ugyanazon vállalaton belül végzett, a kultúraelemekre és a szervezeti értékekre vonatkozó
vizsgálati eredmények különbözősége arra utalhatott volna, hogy a kérdőív állításai,
skálái, szerkezete, vagy ezek kombinációja nem megfelelő. Mivel azonban ilyen eltérések
nem voltak tapasztalhatók, sőt a vizsgálatok minden tekintetben megerősítették egymást, a
profilok alátámasztják azt a feltételezést, miszerint a felhatalmazás modell tényezői
mentén összeállított kérdőív megfelelő a felhatalmazás alkalmazhatóságának a kutatására.
A felhatalmazás működőképességének grafikonja mindkét társaság esetében egyező
lefutású. A diagramok egy ∆ = 0,1 intervallumon belül gyakorlatilag párhuzamosak
egymással. Az a tény, miszerint a kutatás eredményei egyértelműen alátámasztják a
vállalatok kultúrájának feltételezett azonosságát, megerősíti a kutatás metodikájának a
megbízhatóságát, igazolva, hogy a kérdőív alkalmas a felhatalmazás alkalmazhatóságának
a tanulmányozására.
4. tézis

T4: A kutatás során vizsgált vállalatok szervezeti kultúrája részben támogatja a
felhatalmazás alkalmazhatóságát.
T4a: A hajlandóság a felelősség vállalására erősebb a felelősség átadására irányuló
hajlandóságnál.
T4b: A vezetők és a beosztottak közötti kölcsönös bizalom, valamint a hatalom közel
azonos szinten vannak jelen a munkatársak vezetésében.
T4c: A vezetők hajlandósága az információ és a tudás megosztására közel azonos szintű,
mint amennyire azt a szabályozás és a rendszerek támogatják.
T4d: Az erős összeköttetések karakterisztikusabbak a gyenge kapcsolatoknál.
T4e: A szervezeti szintű és egyéni szintű értékrendek nem szükségszerűen harmonikusak
egymással.
A 4. tézisben megfogalmazott állítást azokkal az al-tézisekkel igazoltam, melyeket a
kutatás során feltérképezett szervezeti kultúrák jellemzői alapján állítottam fel.
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T4a: A hajlandóság a felelősség vállalására erősebb a felelősség átadására irányuló
hajlandóságnál.
A felhatalmazás mind a felhatalmazótól, mind a felhatalmazottól a megszokottól eltérő
felelősség vállalását kívánja. A felhatalmazott esetében megváltozik mind a felelősség szintje,
mind a tartalma, hiszen a felelősség újszerű problémák megoldására és kockázatos döntések
meghozatalára irányul. A felhatalmazó egyrészről a problémamegoldásnak és az ahhoz
kapcsolódó döntésnek a felelősségét átadja a felhatalmazottnak, másrészről viszont felelőssé
válik magáért a felhatalmazásért, a felhatalmazott kiválasztásáért, valamint a felhatalmazás
határainak a kijelöléséért.
A felhatalmazás akkor válik alkalmazhatóvá, amikor a felhatalmazott hajlandó a
megszokottnál magasabb szintű felelősség vállalására, a felhatalmazó pedig készen áll
egyrészt a döntés felelősségének az átadására, másrészt a felhatalmazás felelősségének az
elfogadására.
• A felhatalmazás kultúra profilok szerint a vizsgált szervezetek munkavállalói az esetek
többségében hajlandóak a megszokottnál magasabb felelősségi szint vállalására, annak
ellenére, hogy a motivációs eszközök csak részben ösztönzik őket erre a magatartásra.
• A felhatalmazás kultúra profilok azt mutatják, hogy a projektvezetők részben
rendelkeznek a hierarchiabeli vezetőkkel azonos döntési kompetenciákkal, ami arra utal,
hogy a vezetők akár átadják formálisan a döntési hatáskört beosztottaiknak, akár nem, a
gyakorlatban részben vagy egészében megtartják a döntéshozás jogosultságát.
• Az 5-fokozatú Likert-skálán a felelősségvállalási és felelősségátadási hajlandóság között
az „A” vállalat esetében markáns, ∆ = 0,64 értékű a távolság.
• A felhatalmazás működőképességének vizsgálata szerint, amely azt méri, hogy a vezetők
mennyire készek a hatáskör átadására, a szakértők mennyire alkalmasak a döntéshozásra,
és hogy milyen szinten működik a szervezetben a felhatalmazás, az látható, hogy a
vezetők készsége a döntési hatáskör átadására csak részben jellemző, és egyértelműen
alacsonyabb szintű, mint a szakértők alkalmassága az önálló döntések meghozatalára.
• Az értekezés első fejezetében ismertetett versenyképességi mutatók közül a döntési
hatáskör átruházására való hajlandóság tekintetében Magyarország a 133 ország között
2009-ben a 115., és 2010-ben a 108. helyet foglalta el.
T4b: A vezetők és a beosztottak közötti kölcsönös bizalom, valamint a hatalom közel
azonos szinten vannak jelen a munkatársak vezetésében.
A bizalom és a hatalom nem egymást kizáró jellemzői a vállalatok kultúrájának. Minden
szervezetben léteznek olyan tevékenységek és/vagy szituációk, amelyekben a bizalom szerepe
válik elsődlegessé, és léteznek olyanok, amelyekben a hatalom eszközei vezetnek
eredményre. A felhatalmazás ismeretlen és komplex problémáinak a megoldása nem történik
parancsszóra. A szakértők kizárólag a kölcsönös bizalom légkörében hajlandóak megosztani
egyedi és specifikus tudásukat vezetőikkel és munkatársaikkal. A bizalom kialakulásához az
szükséges, hogy a vezetők szavaiban megjelenő értékek összhangban álljanak
cselekedeteikkel. Továbbá, hogy az újszerű problémák megoldása során elkövetett,
szándékolatlan és előre nem jelezhető hibák ne a szankcionálást, hanem a tudás gyarapodását
szolgálják. A felhatalmazás olyan szervezetekben, szervezeti egységekben válik
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eredményessé, ahol a bizalom szintje felülmúlja a hatalmon alapuló vezetési eszközök
alkalmazását.
• A felhatalmazás kultúra profilok azt mutatják, hogy a tanulmányozott szervezeteket
illetően a munkavállalók irányításában a vezetők és beosztottak közötti bizalom nem
játszik fontosabb szerepet a hatalomnál.
• A felhatalmazás kultúra profilok szerint a válaszadók úgy ítélik meg, hogy a szervezetekre
részben jellemző, hogy a kihirdetett és a tettekben megjelenő értékek összhangban állnak
egymással.
• A felhatalmazás kultúra profilok alapján a hibákból való tanulás nem jellemzőbb a
vizsgált vállalatok kultúrájára, mint a hibák szankcionálása.
• A kölcsönös bizalom tényezőjéhez kapcsolódó állítások esetében a számértékek a részben
jellemző ([2,92; 2,64]) intervallumban helyezkednek el.23
• Az értekezés első fejezetében ismertetett versenyképességi mutatók közül a
professzionális menedzsmentbe vetett bizalom tekintetében Magyarország a 133 ország
között 2009-ben a 85., és 2010-ben a 67. helyet foglalta el.
• Az értekezés első fejezetében bemutatott, 2009-ben végzett Stress Test felmérés, melynek
egyik vizsgálati szempontja a menedzserek hitelessége volt, 57 ország közül az 55. helyre
sorolta Magyarországot.
T4c: A vezetők hajlandósága az információ és a tudás megosztására közel azonos szintű,
mint amennyire azt a szabályozás és a rendszerek támogatják.
Az információ és a tudás rendelkezésre állása alapvető feltétele a felhatalmazás
alkalmazhatóságának. Az információ és a tudás megosztását ma már fejlett
információtechnológia eszközök támogatják. Az infrastruktúra, amely lehetővé teszi, hogy a
munkavállalók rendelkezzenek a feladatik végrehajtásához szükséges és elégséges
információval és tudással minden vállalat számára elérhetővé vált. A szabad
információáramlás fókusza ily módon a rendszerekről a vezetői attitűdre helyeződött át,
hiszen egyetlen informatikai alkalmazás sem képes a tudás és az információ áramoltatására,
ha nem áll mögötte a megosztásra irányuló vezetői szándék és hajlandóság.
• A felhatalmazás kultúra profilok alapján a szabad információáramlás tényezőjét illetően
az információ megosztásának a szabályozás és a rendszerek általi támogatottsága a
vizsgált vállalatoknak a legkevésbé jellemző tulajdonsága.
• A felhatalmazás kultúra profilok azt mutatják, hogy a rendszerek és a szabályozás mindkét
társaságban magasabb szinten járulnak hozzá a tudásnak, mint az információnak a
megosztásához.
• A felhatalmazás kultúra profilok szerint a „B” vállalatban a tudásmegosztásnak a
rendszerek és a szabályozás általi támogatottsága azonos szintű, mint a vezetők
hajlandósága az információ megosztására.

23

Az 5-fokozatú skála 3-as értékének megnevezése: részen jellemző, részben nem jellemző. A 2-es érték leírása:
az esetek többségében jellemző.
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A felhatalmazás kultúra profilok alapján az „A” vállalat esetében a válaszadók a vezetői
készséget az információ megosztására jellemzőbbnek ítélték, mint annak a szabályozás és
a rendszerek általi támogatottságát.
A szervezeti érték profilok alapján a szabad információáramlás és a tudásmegosztás csak
részben jelenik meg a szervezetek kultúrájában.
T4d: Az erős összeköttetések karakterisztikusabbak a gyenge kapcsolatoknál.

A 2. tézis igazolta, hogy a felhatalmazás alkalmazhatóságát a hálózatok gyenge
összeköttetései befolyásolják. A felhatalmazásban a szakértők a gyenge kapcsolatokon
keresztül találnak egymásra, és osszák meg egymással egyedi és specifikus ismereteiket,
létrehozva azt az új tudást, amely kulcsa az újszerű és komplex problémák megoldásának.
A vizsgált vállalatokban a gyenge összeköttetések kiépülésére a szervezeteken átívelő
projektek nyújtanak kézenfekvő lehetőséget. A gyenge kapcsolatok létrejöttét követően
hosszú távú fennmaradásuk segíti elő azon hálózatok kialakulását, amelyeken keresztül
lehetővé válik az új tudás elterjesztése, valamint az egymás iránti kölcsönös bizalom
megszilárdítása.
A felhatalmazás azokban a szervezetekben alkalmazható eredményesen, ahol a vezetők a
kereszt-funkcionális projektek indításával tudatosan kezdeményezik és vezetői eszközeikkel
folyamatosan támogatják a hálózatok gyenge kapcsolatainak kiépülését és fenntartását.
• A felhatalmazás kultúra profilok a hálózatosodás tényezőjét tekintve a más szervezetek
munkatársaival való együttműködést mutatták a vállalatok legkevésbé karakterisztikus
tulajdonságának.
• A felhatalmazás kultúra profilok szerint mindkét vállalat működésére viszonylag magas
szinten jellemző, hogy évről-évre indítanak a szervezeteken átívelő projekteket, amelyek
lehetőséget teremtenek a gyenge kapcsolatok kialakítására.
• Bár a gyenge kapcsolatok kiépítésének a lehetősége adott, a felhatalmazás kultúra profilok
azt mutatják, hogy projektekben létrejövő szakmai kapcsolatok a projektek zárását
követően csak részben élnek tovább.
• A kereszt-funkcionális projektek indításának jellemzősége mindkét vállalat esetében
magasabb, mint a projektekben kialakult gyenge összeköttetéseknek a projektek zárása
utáni fennmaradása.
• A felhatalmazás kultúra profilok alapján mindkét szervezet szinte teljes mértékben
jellemző tulajdonsága az erős összeköttetések működése, azaz a közvetlen kollégákkal
való kooperáció.
• A felhatalmazás kultúra profilok szerint a gyenge összeköttetések és az erős kapcsolatok
közötti számszerű különbség mindkét vállalat esetében a legnagyobb a vizsgált
kultúrajellemzők között, számszerűen ∆ = 1 egység.
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T4e: A szervezeti szintű és egyéni szintű értékrendek nem szükségszerűen harmonikusak
egymással.
A szervezet azáltal válik képessé a felhatalmazásra, hogy a vezetők olyan kultúrát
alakítanak ki, ahol az egyén értékrendje harmonikus a szervezet értékhierarchiájával. Mivel a
felhatalmazás ismeretlen problémák megoldására és újszerű döntések meghozatalára irányul,
nem léteznek olyan modellek, amelyek mentén a felhatalmazó ellenőrizheti a felhatalmazottak
intuitív szakmai tevékenységét. A felhatalmazásban nem az ellenőrzés, hanem a
felhatalmazók és a felhatalmazottak közös céljai és normái valószínűsítik a döntések jóságát.
Abban a vállalati kultúrában, amelyben az egyén és a szervezet értékrendje még részben sem
harmonikus egymással, nem alkalmazható eredményesen a felhatalmazás.
• Az értékharmonizáció tényezőjét illetően végzett Kendall-féle rangkonkordancia vizsgálat
egyik vállalat esetében sem mutatott p = 0,05 szinten szignifikáns kapcsolatot a szervezeti
szintű és az egyéni szintű értékrendek között.
• Mindkét vállalat esetében az egyéni szintű értékrangsorban legmagasabb prioritással bíró
értékek, úgymint a kölcsönös bizalom, a nyílt és őszinte kommunikáció és a szabad
információáramlás, a szervezeti szintű értékrendben a legalacsonyabb pozíciókon
helyezkednek el.
• A szervezetek kultúrájára leginkább jellemző érték, az eredményközpontúság, az egyén
számára kívánatos értékrendben a 10 vizsgált érték között az 5. helyen szerepel.
• A szervezeti szintű értékrend utolsó eleme, a teljesítmény elismerése, az egyéni szintű
értékek között a 6. pozíciót foglalja el.
• A vállalatok felhatalmazás kultúra profiljai szerint mindkét társaságra érvényes, hogy a
kihirdetett értékek és a tettekben megjelenő értékek csak részben állnak összhangban
egymással.
A 4. tézis érvényességét összefoglalóan a következő kutatási eredmények bizonyítják.
•

•

•

•

•

A munkavállalók hajlandósága a felelősség vállalására erősebb a vezetőknek a döntés
átruházására irányuló hajlandóságánál. A felelősségvállalásra való hajlandóság közel az
esetek többségében, míg a felelősség átadására irányuló attitűd részben jellemzi a
tanulmányozott szervezetek kultúráját.
A munkatársak irányításában a vezetők és a beosztottak közötti bizalom nem jellemzőbb,
mint a hatalmi eszközök alkalmazása. A kölcsönös bizalom részben jelenik meg a
kutatásba bevont vállalatok kultúrájában.
A vezetők az információ és a tudás megosztását közel azonos szinten támogatják, mint a
rendszerek és a szabályozás. Az információ és a tudás megosztására irányuló vezetői
attitűd részben jellemző a vizsgált vállalatok szervezeti kultúrájára.
A közvetlen kollégák közötti erős összeköttetések karakterisztikusabbak a felhatalmazás
alkalmazását elősegítő gyenge kapcsolatoknál. A gyenge összeköttetések kevesebb, mint
az esetek többségében, míg az erős kapcsolatok gyakorlatilag teljes mértékben
megjelennek a kutatásba bevont vállalatok működésében.
Az értékharmonizációra irányuló elemzések eredménye szerint a szervezeti szintű és az
egyéni szintű értékrendek nem harmonikusak egymással. A szervezeti és az egyéni szintű
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értékhierarchiák különbözőségét mind a kvalitatív, mind a kvantitatív elemzések
igazolják.
A fenti eredmények alapján elfogadom a 4. tézist, mely szerint a kutatás során
tanulmányozott vállalatok szervezeti kultúrája részben támogatja a felhatalmazás
alkalmazhatóságát.
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A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

A kutatás eredményei számos gyakorlati hasznosítási lehetőséget kínálnak a vezetők
számára. A szakirodalmi vizsgálatok során született egy olyan felhatalmazás modell, amely a
különböző elméletek és megközelítések szintetizálásával magában foglalja mindazokat a
kultúraelemeket, amelyek hatással vannak a felhatalmazás alkalmazhatóságára. A
felhatalmazás modellje alapján elkészült egy kérdőív, illetve kidolgozásra került egy kutatási
módszertan, amely a felmérések során megfelelőnek bizonyult a felhatalmazás
alkalmazhatóságának a vizsgálatára.
A kutatási módszertan szerint végzett felmérések az egész szervezet kultúrájának a
feltérképezése mellett lehetőséget adnak a különböző kategóriák szerinti munkavállalói
csoportok kultúraértékelésének a megismerésére is. A felmérés eredményei alapján
kirajzolódnak az egyes alkalmazotti csoportok érdekei és értékprioritásai, melyek kiindulásul
szolgálnak a kultúrafejlesztési irányok és eszközök meghatározásában.
A felhatalmazás modellben definiált tényezők nem csupán a döntésátruházás
szempontjából relevánsak. A kölcsönös bizalom, a szabad információáramlás vagy a
hálózatosodás érvényesülése a működés számos tekintetében befolyásolja a szervezet
eredményességét. Következésképpen, a jelen értekezésben bemutatott kutatási módszertan
nem kizárólag a felhatalmazás kapcsán alkalmazható, hanem minden olyan esetben, amikor a
vezetők formálni kívánják a vállalat kultúráját.
Jelen kutatás újszerű eredményeket tárt fel a hálózatok és a felhatalmazás kapcsolatában.
Ezen eredmények egyike rávilágított a hálózatok gyenge kapcsolatainak a kritikusságára mind
a szervezetek általános működésében, mind pedig a felhatalmazásban.
A kutatás alátámasztotta, hogy a gyenge kapcsolatok befolyásolják a vezetők és a
beosztottak közötti kölcsönös bizalom kialakulását és megszilárdulását. A gyenge
összeköttetések a közvetlen vezető-beosztott viszonnyal szemben a felsőbb vezetők és a
munkatársak relációjában játszanak szerepet. A felsőbb vezetőkkel való gyenge
összeköttetések működőképessége a szervezeti célok melletti elköteleződéssel áll
kölcsönhatásban.
A felhatalmazásnak kulcseleme a szervezeti célok melletti elköteleződés, melyet az
értékharmonizáció tényezője foglal magában. Következésképpen, annak érdekében, hogy a
munkavállalók képesek legyenek azonosulni a szervezet jövőképével, célkitűzéseivel és
értékrendjével, a vezetőknek elő kell segíteniük a munkatársakkal való gyenge
összeköttetéseik kiépülését. Ennek egyik lehetséges eszköze a nyílt és őszinte kommunikáció,
amely a vizsgálatok szerint az egyének számára elsődleges, míg a szervezeti kultúrákra
alacsony szinten jellemző.
A nyílt és őszinte kommunikációt akadályozza az a gyakorlati tapasztalat, miszerint a
felsőbb vezetők gyakran találkoznak közvetlen vezetőtársaikkal, míg ritkán közvetett
kollégáikkal. A fenti tendencia javítása érdekében a felsőbb vezetőknek meg kell ragadniuk
minden kínálkozó alkalmat az alacsonyabb szinten dolgozó munkatársaikkal való személyes
kapcsolatfelvételre, és ezen alkalmakkor a szervezeti célok elérése érdekében kell
energizálniuk mind a csapatot, mind az egyéneket. A személyes jelenlét lehetővé teszi a
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gyenge kapcsolatok kialakulását, a kommunikáció hitelessége erősíti a bizalmat, a bizalom
pedig megszilárdítja az elköteleződést.
A horizontális irányú gyenge összeköttetések létrejöttére olyan alkalmak kínálnak
lehetőséget, amelyeken egymástól távoli szervezetek, illetve szakterületek képviselői
találkoznak egymással. Ilyen alkalmak többek között a szakmai konferenciák, vagy a vállalat
minél szélesebb körét érintő szakmai rendezvények. A vezetőknek kezdeményezniük és
támogatniuk kell a fenti típusú események szervezését, valamint szakértőiknek a
rendezvényeken való részvételét. A későbbiek során az ezen alkalmakkor kialakult
kapcsolatok mentén válik lehetővé, hogy az ismeretlen és komplex problémák felmerülésekor
a vezetők és a szakértők tudják, hogy mely szakterületek mely munkatársait kell bevonniuk az
adott probléma megoldásába. A fentiekkel összhangban a vezetőknek nem csupán a
megismerkedés lehetőségét kell megteremteniük, hanem ösztönözniük is kell beosztottaikat a
más diszciplínák képviselőivel való közös munkára.
A közös munka ad hoc módon is működőképessé kell, hogy váljon. Ezért a vezetőknek a
saját szervezeti egységükben rejlő tudást nem elszigetelniük kell, hanem a vállalat
versenyképességének a növelése érdekében részévé kell tenniük a globális szervezeti
kompetenciának. A vezetőknek időt és teret kell engedniük annak, hogy a specifikus területek
szakértői saját kezdeményezésükre kooperálhassanak az összetett és újszerű kérdéseknek a
megválaszolásában. Mindezeken túlmenően, a vezetőknek a kooperatív magatartásra kell
serkenteniük munkatársaikat, valamint el kell ismerniük mind kezdeményezéseiket, mind az
együttműködésük eredményét.
A kutatás megerősítette azt a tényt, miszerint a vezetők attitűdje és tettei kulcsszerepet
játszanak a szervezeti kultúra formálásában. Akár az információ áramlásában, akár a
felelősség átadásában, akár a kölcsönös bizalom kiépítésében a vezetők szemlélete és
magatartása a meghatározó. A fentiekkel összhangban a felhatalmazás alkalmazásának
elsőszámú feltétele, hogy a vezető készen álljon a felhatalmazásra. Egyetlen vezető sem
várhat eredményt egy olyan akciótól, amelyet ő felhatalmazásnak szán, de nem történik meg
sem a szükséges és elégséges információ, sem a tudás, sem a döntési hatáskör valós átadása.
Tapasztalat szerint a szervezetek vezetői sokkal inkább tekintenek magukra úgy, mint
szakmai irányítókra. Ennek köszönhetően beosztottaik is inkább a szakmai felettest látják
vezetőikben, semmint az iránymutatót, a támogatót vagy a mentort. Továbbá, amíg a
szakértők akár élvezik, akár elszenvedik a vezető szakmai kontrollját, nem érzik az önálló
döntéshozás szükségszerűségét, és nem is válnak abban gyakorlottá. Következésképpen a
felhatalmazás mind a vezetőtől, mind a szakértőtől azt kívánja, hogy mind gyakorlati
szempontból, mind pedig mentálisan felkészüljön a felhatalmazásra. A felkészülés részben
kompetenciafejlesztő tréningeken történhet meg, részben a felhatalmazó és a felhatalmazottak
folyamatos kommunikációja, vitája által. Míg a képzések a vezetők és a beosztottak kezébe
adják az eszköztárat, addig a beszélgetések konkretizálják az egymással szembeni
követelményeket, a várakozásokat, a közös célokat, az értékprioritásokat, az irányvonalakat és
a határokat.
A felhatalmazás nem minden helyzetben és nem minden munkatárs esetében
alkalmazható. A felhatalmazásnak mindenekelőtt az addig ismeretlen és komplex problémák
felmerülésekor van aktualitása, és olyan, magasan kvalifikált és tapasztalt szakértőket érint,
125

akik képesek a probléma megoldásához szükséges új tudás létrehozására, valamint az önálló
döntések meghozatalára. A szituáció és a felkészült szakértők jelenléte azonban nem garancia
az eredményes felhatalmazásra. A vezetőknek olyan szervezeti kultúrát kell létrehozniuk,
amelyben a vezetés a kölcsönös bizalmon alapul. Ahol a vezetők mind a rendszerek
fejlesztésével, mind pedig támogató attitűdjükkel biztosítják a szakértők számára a szükséges
információt és a tudást. Ahol működnek a hálózatok, és a vezetők a már említett módon
elősegítik és ösztönzik a gyenge kapcsolatok kialakulását. Ahol a vezetők és a szakértők mind
mentálisan, mind kompetenciáikban felkészültek a felhatalmazásra. Valamint, ahol a
szervezeti szintű, vezetők által képviselt értékrend harmonikus az egyén értékhierarchiájával.
Az értékharmonizáció tényezőjét tekintve a kutatás eredménye elgondolkodtató. Azok a
vezetők, akik részt vettek a kutatásban, maguk is formálói a szervezet kultúrájának. Ennek
ellenére a szervezet értékrendje megítélésük alapján lényegesen eltér attól az értékrangsortól,
melyet egyéni prioritásaik szerint állítottak fel. Vajon miért nem tükröződnek a vezetők
normái a szervezet mindennapi működésében? A kérdés megválaszolása akár egy új kutatás
témájául is szolgálhat. Talán a vállalat eredményközpontúságának a dominanciája csökkenti
az egyéni megítélés szerinti alapvető emberi értékek érvényesülési lehetőségét. Talán az üzleti
stratégiák és tervszámok elérése közben a vezetők nem gondolnak a szervezeti kultúra
fejlesztésére. Talán a vezetők maguk is a feljebbvalóiktól várják az általuk fontosnak ítélt
értékeknek a szervezetben való meggyökereztetését, és nem kezdeményezik azt önállóan a
saját csoportjukon belül. Bármi is az értékrendek különbözőségének a magyarázata,
elengedhetetlen, hogy a felsőbb vezetők arra ösztönözzék alsóbb szintű vezetőtársaikat, hogy
a szervezet céljainak elérése érdekében vonják be beosztottaikat a célok kitűzésébe és azok
megvalósításába. Csakis ez által harmonizálódnak a szervezet és az egyén értékei, és válik a
felhatalmazás alkalmazhatóvá.
Összegezve a fentiekben elmondottakat, bármennyire idegen is a felhatalmazás a vezetők
többsége számára, nem megengedhető, hogy ne váljanak abban gyakorlottá, hiszen az
innováción és a teljesítménymotiváción keresztül vitathatatlanul növeli a versenyképességét a
vállalatnak, általa pedig a nemzetgazdaságnak.
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TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK

A felhatalmazás alkalmazhatóságának kutatása a hazai üzleti kultúrában új vizsgálati
irányokat vetít előre.
• Jelen felmérésembe két vállalat került bevonásra. Annak érdekében, hogy az elemzések
eredményei kellő részletességgel írják le a hazai üzleti kultúrát, minél szélesebb körben
kell elvégezni a kutatást.
• Az elemzések eredményei azt mutatták, hogy a jelen értekezésben vizsgált vállalatok
kultúrájának a jellege a felhatalmazás alkalmazhatóságának a szempontjából nem
különbözik egymástól. A jövőbeni felmérésekbe elsősorban olyan társaságokat érdemes
bevonni, amelyek szervezeti kultúrája lényegesen eltér a jelenleg vizsgált vállalatok
kultúrájától. Ilyenek lehetnek például a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó társaságok, illetve
az állami szektorba tartozó cégek, közintézmények. A kutatásba való bevonásukkal
feltérképezhetővé válik, hogy az egymástól eltérő kultúrák miként segítik elő, illetve
akadályozzák a felhatalmazás alkalmazhatóságát. Továbbá, az újabb kutatások
eredményeképpen feltárhatók és megoszthatók azok a legjobb gyakorlatok, amelyek a
felhatalmazás eredményességét pozitívan befolyásolják.
• A jövőbeni kutatási mintákat érdemes úgy kialakítani, hogy lehetőséget adjanak a
válaszadók szervezeti hovatartozásának, valamint a vezetői szinteknek a
paraméterezésére. Ily módon tanulmányozhatóvá válik, hogy az üzleti egységek
funkcionalitása, valamint a vezetőknek a szervezeti hierarchiában való elhelyezkedése
miként befolyásolják a felhatalmazás alkalmazhatóságát.
• Lehetséges kutatási irány a hálózatok gyenge kapcsolatai és a szervezeti kultúra elemei –
köztük a felhatalmazás tényezői – közötti kölcsönhatásnak a részletes megismerése, és a
belőlük való következtetések levonása.
• További kutatási irány a kérdőív fejlesztése. A kérdőívet oly módon kell módosítani,
kiegészíteni, hogy a szervezet típusától (verseny vagy állami szféra; nagyvállalat vagy
KKV; termelő, szolgáltató vagy kutató) függetlenül megfelelő legyen minden társaság
kultúrájának a tanulmányozására.
• További lehetőség az értékharmonizáció kutatási módszertanának a felülvizsgálata.
Érdemes lehet más felvételi módozatok kipróbálása (egyéni értékek feltérképezése Likertskála szerint), valamint eredményeik összevetése a jelen kutatás következtetéseivel. Az
értékharmonizáció tényezője kapcsán megválaszolandó kérdésként merül fel a szervezeti
szintű és az egyéni szintű értékrendek közötti eltérések okainak a feltárása.
• A jövőbeni kutatási eredmények kiértékelésénél még inkább törekedni kell a
feltérképezett jelenségek mögött húzódó okok beazonosítására annak érdekében, hogy a
kultúra felhatalmazó jellegének fejlesztésére konkrét javaslatok kerülhessenek
megfogalmazásra.
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13 MELLÉKLET

Variable
4. kérdés
5. kérdés
6. kérdés
7. kérdés
8. kérdés
9. kérdés
10. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés
14. kérdés
15. kérdés
16. kérdés
17. kérdés

Correlations (Üzleti kultúra jellemzők korrelációja (4-17 kérdés))
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=324 (Casewise deletion of missing data)
4. kérdés 5. kérdés 6. kérdés 7. kérdés 8. kérdés 9. kérdés 10. kérdés
1,00
0,50
0,25
0,27
0,24
0,10
0,24
1,00
0,21
0,22
0,26
0,20
0,25
0,50
0,25
0,21
1,00
0,47
0,25
0,20
0,28
0,27
0,22
0,47
1,00
0,33
0,28
0,40
1,00
0,44
0,58
0,24
0,26
0,25
0,33
0,10
0,20
0,20
0,28
0,44
1,00
0,52
1,00
0,24
0,25
0,28
0,40
0,58
0,52
0,09
0,20
0,25
0,34
0,29
0,48
0,36
0,04
0,16
0,10
0,16
0,16
0,31
0,28
0,24
0,16
0,24
0,33
0,43
0,44
0,48
0,09
0,15
0,14
0,23
0,29
0,25
0,30
0,13
0,13
0,06
0,05
0,12
0,15
0,11
0,01
0,03
0,01
-0,09
-0,00
0,26
0,13
0,03
0,12
-0,06
-0,07
0,01
-0,06
-0,05

1. táblázat: Felhatalmazás kultúra jellemzők korrelációja

Variable
4. kérdés
5. kérdés
6. kérdés
7. kérdés
8. kérdés
9. kérdés
10. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés
14. kérdés
15. kérdés
16. kérdés
17. kérdés

Correlations (Üzleti kultúra jellemzők korrelációja (4-17 kérdés))
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=324 (Casewise deletion of missing data)
11. kérdés 12. kérdés 13. kérdés 14. kérdés 15. kérdés 16. kérdés 17. kérdés
0,09
0,04
0,24
0,09
0,13
0,26
0,03
0,20
0,16
0,16
0,15
0,13
0,13
0,12
0,25
0,10
0,24
0,14
0,06
0,01
-0,06
0,34
0,16
0,33
0,23
0,05
0,03
-0,07
0,29
0,16
0,43
0,29
0,12
0,01
0,01
0,48
0,31
0,44
0,25
0,15
-0,09
-0,06
0,36
0,28
0,48
0,30
0,11
-0,00
-0,05
1,00
0,36
0,38
0,25
0,07
-0,09
-0,07
0,36
1,00
0,35
0,17
0,05
-0,06
-0,09
0,38
0,35
1,00
0,32
0,06
0,04
-0,04
0,25
0,17
0,32
1,00
0,05
0,11
0,34
0,07
0,05
0,06
0,05
1,00
0,13
0,01
-0,09
-0,06
0,04
0,11
0,13
1,00
0,21
-0,07
-0,09
-0,04
0,34
0,01
0,21
1,00

2. táblázat: Felhatalmazás kultúra jellemzők korrelációja
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Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
13. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

All Groups
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
214 3,135514 1,000000
5,000000 1,054991
214 2,299065 1,000000
5,000000 0,936630
214 2,939252 1,000000
5,000000 1,066366
214 2,415888 1,000000
5,000000 0,822186
214 2,827103 1,000000
5,000000 1,035979
214 2,794393 1,000000
5,000000 0,807690
214 2,663551 1,000000
5,000000 0,882207
214 2,719626 1,000000
5,000000 1,000417
214 2,598131 1,000000
5,000000 0,870592
214 2,341121 1,000000
4,000000 0,757120
214 2,528037 1,000000
5,000000 1,055573
214 2,500000 1,000000
5,000000 0,962928
214 2,205607 1,000000
5,000000 1,004575
214 1,471963 1,000000
5,000000 0,625483

3. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil az „A” vállalatban

Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
8. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

All Groups
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
110 3,127273 1,000000
5,000000 1,032580
110 2,463636 1,000000
4,000000 0,863928
110 2,772727 1,000000
5,000000 0,925273
110 2,272727 1,000000
5,000000 0,765172
110 2,918182 1,000000
5,000000 1,067723
110 2,790909 1,000000
5,000000 0,868358
110 2,636364 1,000000
5,000000 0,786670
110 2,418182 1,000000
5,000000 0,770819
110 2,327273 1,000000
5,000000 0,899634
110 2,327273 1,000000
5,000000 0,847112
110 2,454545 1,000000
5,000000 0,915076
110 2,145455 1,000000
5,000000 0,833214
110 1,645455 1,000000
4,000000 0,796625
110 1,472727 1,000000
4,000000 0,700054

4. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil a „B” vállalatban

Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
13. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

Beosztás=Vezető
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
186 3,091398 1,000000
5,000000 1,064022
186 2,290323 1,000000
5,000000 0,925093
186 2,881720 1,000000
5,000000 1,074012
186 2,370968 1,000000
5,000000 0,782937
186 2,790323 1,000000
5,000000 1,057336
186 2,768817 1,000000
5,000000 0,802224
186 2,645161 1,000000
5,000000 0,908163
186 2,666667 1,000000
5,000000 0,973523
186 2,553763 1,000000
5,000000 0,850953
186 2,317204 1,000000
4,000000 0,736261
186 2,553763 1,000000
5,000000 1,039653
186 2,489247 1,000000
5,000000 0,976697
186 2,204301 1,000000
5,000000 0,981550
186 1,473118 1,000000
5,000000 0,598943

5. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil vezető beosztásúak az „A” vállalatban
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Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
13. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

Beosztás=Nem vezető
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
28 3,428571 2,000000
5,000000 0,959497
28 2,357143 1,000000
4,000000 1,026114
28 3,321429 2,000000
5,000000 0,944911
28 2,714286 1,000000
5,000000 1,013141
28 3,071429 2,000000
5,000000 0,857584
28 2,964286 2,000000
5,000000 0,838082
28 2,785714 2,000000
4,000000 0,686221
28 3,071429 1,000000
5,000000 1,119807
28 2,892857 1,000000
4,000000 0,956045
28 2,500000 1,000000
4,000000 0,881917
28 2,357143 1,000000
4,000000 1,161553
28 2,571429 1,000000
4,000000 0,878912
28 2,214286 1,000000
4,000000 1,166100
28 1,464286 1,000000
4,000000 0,792658

6. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil nem vezető beosztásúak az „A” vállalatban

Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
8. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

Beosztás=Vezető
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum
Maximum Std.Dev.
28 3,178571 1,000000
5,000000 0,944911
28 2,714286 1,000000
4,000000 0,937180
28 2,892857 1,000000
5,000000 1,030616
28 2,392857 1,000000
3,000000 0,628890
28 2,750000 1,000000
5,000000 1,109721
28 2,750000 1,000000
4,000000 0,751542
28 2,500000 1,000000
5,000000 0,881917
28 2,428571 1,000000
4,000000 0,835711
28 2,142857 1,000000
3,000000 0,705234
28 2,071429 1,000000
4,000000 0,813250
28 2,535714 1,000000
5,000000 1,070899
28 2,285714 1,000000
4,000000 0,658682
28 1,464286 1,000000
3,000000 0,637248
28 1,321429 1,000000
2,000000 0,475595

7. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil vezető beosztásúak a „B” vállalatban

Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
8. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

Beosztás=Nem vezető
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
82 3,109756 1,000000
5,000000 1,065811
82 2,378049 1,000000
4,000000 0,826121
82 2,731707 1,000000
5,000000 0,889566
82 2,231707 1,000000
5,000000 0,805824
82 2,975610 1,000000
5,000000 1,053807
82 2,804878 1,000000
5,000000 0,908656
82 2,682927 2,000000
5,000000 0,751592
82 2,414634 1,000000
5,000000 0,752793
82 2,390244 1,000000
5,000000 0,952658
82 2,414634 1,000000
5,000000 0,845485
82 2,426829 1,000000
4,000000 0,861100
82 2,097561 1,000000
5,000000 0,883452
82 1,707317 1,000000
4,000000 0,838691
82 1,524390 1,000000
4,000000 0,757279

8. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil nem vezető beosztásúak a „B” vállalatban
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Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
13. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

Végzettség=Középfok
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
30 3,533333 1,000000 5,000000 1,041661
30 2,700000 1,000000 5,000000 0,987857
30 2,866667 1,000000 5,000000 1,074255
30 2,200000 1,000000 4,000000 0,761124
30 2,800000 1,000000 5,000000 1,242911
30 2,700000 1,000000 4,000000 0,836660
30 2,433333 1,000000 5,000000 0,897634
30 2,666667 1,000000 5,000000 1,154701
30 2,333333 1,000000 5,000000 0,994236
30 2,200000 1,000000 4,000000 0,924755
30 2,833333 1,000000 5,000000 1,116748
30 2,533333 1,000000 5,000000 1,136642
30 2,100000 1,000000 4,000000 0,959526
30 1,600000 1,000000 4,000000 0,723974

9. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil középfokú végzettségűek az „A” vállalatban

Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
13. kérdés
12. kérdés
8. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

Végzettség=Felsőfok
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
184 3,070652 1,000000
5,000000 1,045630
184 2,233696 1,000000
5,000000 0,914220
184 2,951087 1,000000
5,000000 1,067554
184 2,451087 1,000000
5,000000 0,828323
184 2,831522 1,000000
5,000000 1,002121
184 2,809783 1,000000
5,000000 0,804164
184 2,701087 1,000000
5,000000 0,876405
184 2,728261 1,000000
5,000000 0,976256
184 2,641304 1,000000
5,000000 0,843898
184 2,364130 1,000000
4,000000 0,726558
184 2,478261 1,000000
5,000000 1,039948
184 2,494565 1,000000
5,000000 0,935033
184 2,222826 1,000000
5,000000 1,013203
184 1,451087 1,000000
5,000000 0,607601

10. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil felsőfokú végzettségűek az „A” vállalatban

Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
8. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

Végzettség=Középfok
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
20 3,300000 2,000000 5,000000 1,080935
20 2,500000 2,000000 4,000000 0,760886
20 2,550000 1,000000 5,000000 0,944513
20 2,050000 1,000000 3,000000 0,604805
20 2,750000 1,000000 5,000000 1,208522
20 2,750000 1,000000 4,000000 0,850696
20 2,750000 2,000000 4,000000 0,638666
20 2,300000 1,000000 4,000000 0,656947
20 2,250000 1,000000 4,000000 0,786398
20 1,950000 1,000000 3,000000 0,686333
20 2,650000 1,000000 5,000000 1,225819
20 2,150000 1,000000 4,000000 0,670820
20 1,950000 1,000000 3,000000 0,686333
20 1,550000 1,000000 4,000000 0,825578

11. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil középfokú végzettségűek a „B” vállalatban
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Variable
14. kérdés
17. kérdés
7. kérdés
6. kérdés
11. kérdés
12. kérdés
13. kérdés
10. kérdés
9. kérdés
8. kérdés
16. kérdés
5. kérdés
4. kérdés
15. kérdés

Végzettség=Felsőfok
Descriptive Statistics (Üzleti kultúra profil a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
90 3,088889 1,000000 5,000000 1,023811
90 2,455556 1,000000 4,000000 0,888897
90 2,822222 1,000000 5,000000 0,918937
90 2,322222 1,000000 5,000000 0,790787
90 2,955556 1,000000 5,000000 1,037619
90 2,800000 1,000000 5,000000 0,876664
90 2,611111 1,000000 5,000000 0,816879
90 2,444444 1,000000 5,000000 0,794802
90 2,344444 1,000000 5,000000 0,926042
90 2,411111 1,000000 5,000000 0,859768
90 2,411111 1,000000 4,000000 0,833221
90 2,144444 1,000000 5,000000 0,868437
90 1,577778 1,000000 4,000000 0,806961
90 1,455556 1,000000 4,000000 0,673096

12. táblázat: Felhatalmazás kultúra profil felsőfokú végzettségűek a „B” vállalatban
Variable
Eredményközpontúság
Együttműködés
Bizalom

Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
214 2,308411 1,000000
7,000000 1,065121
214 2,925234 1,000000
5,000000 1,022755
214 3,079439 1,000000
6,000000 1,029266

Döntésbe való bevonás

214 3,205607

1,000000

6,000000 1,089759

Kreativitás

214 3,242991

1,000000

7,000000 1,145238

Tudásmegosztás

214 3,280374

1,000000

6,000000 1,037281

Képességfejlesztés

214 3,317757

1,000000

7,000000 1,147343

Információáramlás

214 3,429907

1,000000

6,000000 1,101532

Kommunikáció

214 3,537383

1,000000

7,000000 1,265655

Teljesítmény elismerése

214 3,602804

1,000000

6,000000 1,009900

13. táblázat: Szervezeti értékek profilja az „A” vállalatban
Variable
Eredményközpontúság

Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
110 2,445455 1,000000
6,000000 1,063026

Együttműködés

110 2,654545

1,000000

5,000000 0,971487

Kreativitás

110 2,954545

1,000000

5,000000 0,961520

Képességfejlesztés

110 3,009091

1,000000

7,000000 1,145357

Döntésbe való bevonás

110 3,045455

1,000000

6,000000 1,052619

Bizalom

110 3,163636

1,000000

5,000000 1,027398

Tudásmegosztás

110 3,336364

1,000000

6,000000 1,167427

Információáramlás

110 3,363636

1,000000

6,000000 1,072828

Kommunikáció

110 3,409091

1,000000

6,000000 1,213800

Teljesítmény elismerése

110 3,590909

1,000000

6,000000 1,043068

14. táblázat: Szervezeti értékek profilja a „B” vállalatban
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Variable
Eredményközpontúság
Együttműködés
Bizalom
Döntésbe való bevonás
Tudásmegosztás
Kreativitás
Képességfejlesztés
Információáramlás
Kommunikáció
Teljesítmény elismerése

Beosztás=Vezető
Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
186 2,268817 1,000000
7,000000 1,046382
186 2,881720 1,000000
5,000000 1,006460
186 3,010753 1,000000
6,000000 1,029244
186 3,182796 1,000000
6,000000 1,094914
186 3,209677 1,000000
6,000000 1,010278
186 3,231183 1,000000
7,000000 1,146226
186 3,241935 1,000000
7,000000 1,120118
186 3,387097 1,000000
6,000000 1,090819
186 3,489247 1,000000
7,000000 1,270196
186 3,602151 1,000000
6,000000 1,014913

15. táblázat: Szervezeti értékek profilja vezető beosztásúak az „A” vállalatban

Variable
Eredményközpontúság
Együttműködés
Kreativitás
Döntésbe való bevonás
Bizalom
Teljesítmény elismerése
Információáramlás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés
Kommunikáció

Beosztás=Nem vezető
Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
28 2,571429 1,000000
5,000000 1,168366
28 3,214286 1,000000
5,000000 1,100745
28 3,321429 1,000000
5,000000 1,156418
28 3,357143 1,000000
6,000000 1,061595
28 3,535714 1,000000
5,000000 0,922241
28 3,607143 1,000000
5,000000 0,994030
28 3,714286 1,000000
5,000000 1,150109
28 3,750000 1,000000
5,000000 1,109721
28 3,821429 2,000000
6,000000 1,218790
28 3,857143 1,000000
6,000000 1,208436

16. táblázat: Szervezeti értékek profilja nem vezető beosztásúak az „A” vállalatban

Variable
Eredményközpontúság
Együttműködés
Kreativitás
Döntésbe való bevonás
Bizalom
Képességfejlesztés
Tudásmegosztás
Kommunikáció
Információáramlás
Teljesítmény elismerése

Beosztás=Vezető
Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
82 2,475610 1,000000
6,000000 1,091218
82 2,731707 1,000000
5,000000 0,981920
82 3,036585 1,000000
5,000000 0,935515
82 3,109756 1,000000
6,000000 1,030475
82 3,182927 1,000000
5,000000 1,031935
82 3,195122 1,000000
7,000000 1,137889
82 3,414634 1,000000
6,000000 1,196200
82 3,414634 1,000000
6,000000 1,226772
82 3,487805 2,000000
6,000000 1,068562
82 3,621951 1,000000
6,000000 1,061565

17. táblázat: Szervezeti értékek profilja vezető beosztásúak a „B” vállalatban

Variable
Bizalom
Teljesítmény elismerése
Információáramlás
Tudásmegosztás
Együttműködés
Döntésbe való bevonás
Képességfejlesztés
Kreativitás
Eredményközpontúság
Kommunikáció

Beosztás=Nem vezető
Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum
Maximum Std.Dev.
28 3,107143 1,000000
5,000000 1,030616
28 3,500000 1,000000
5,000000 1,000000
28 3,000000 1,000000
4,000000 1,018350
28 3,107143 1,000000
5,000000 1,065947
28 2,428571 1,000000
4,000000 0,920087
28 2,857143 1,000000
6,000000 1,112697
28 2,464286 1,000000
4,000000 0,999338
28 2,714286 1,000000
5,000000 1,013141
28 2,357143 1,000000
5,000000 0,989361
28 3,392857 1,000000
6,000000 1,196887

18. táblázat: Szervezeti értékek profilja nem vezető beosztásúak a „B” vállalatban

142

Variable
Bizalom
Teljesítmény elismerése
Információáramlás
Tudásmegosztás
Együttműködés
Döntésbe való bevonás
Képességfejlesztés
Kreativitás
Eredményközpontúság
Kommunikáció

Végzettség=Középfok
Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
30 3,066667 2,000000
6,000000 1,142693
30 3,866667 2,000000
6,000000 1,074255
30 3,466667 2,000000
6,000000 1,252125
30 3,100000 1,000000
6,000000 1,213431
30 2,800000 1,000000
5,000000 0,996546
30 3,100000 2,000000
6,000000 1,093870
30 3,200000 1,000000
6,000000 1,186127
30 3,366667 1,000000
6,000000 1,217214
30 2,400000 1,000000
7,000000 1,379655
30 3,233333 1,000000
6,000000 1,381736

19. táblázat: Szervezeti értékek profilja középfokú végzettségűek az „A” vállalatban

Variable
Eredményközpontúság
Együttműködés
Bizalom
Döntésbe való bevonás
Kreativitás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés
Információáramlás
Teljesítmény elismerése
Kommunikáció

Végzettség=Felsőfok
Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend az "A" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum
Maximum
Std.Dev.
184 2,293478 1,000000
5,000000 1,008576
184 2,945652 1,000000
5,000000 1,028173
184 3,081522 1,000000
6,000000 1,012968
184 3,222826 1,000000
6,000000 1,091107
184 3,222826 1,000000
7,000000 1,135286
184 3,309783 1,000000
5,000000 1,006380
184 3,336957 1,000000
7,000000 1,143068
184 3,423913 1,000000
6,000000 1,078693
184 3,559783 1,000000
6,000000 0,995461
184 3,586957 1,000000
7,000000 1,242703

20. táblázat: Szervezeti értékek profilja felsőfokú végzettségűek az „A” vállalatban

Variable
Kreativitás
Eredményközpontúság
Együttműködés
Döntésbe való bevonás
Képességfejlesztés
Bizalom
Kommunikáció
Információáramlás
Tudásmegosztás
Teljesítmény elismerése

Végzettség=Középfok
Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum
Maximum Std.Dev.
20 2,550000 1,000000
4,000000 0,998683
20 2,550000 1,000000
6,000000 1,276302
20 2,700000 1,000000
5,000000 1,128576
20 3,000000 1,000000
6,000000 1,297771
20 3,050000 1,000000
5,000000 1,099043
20 3,100000 1,000000
5,000000 1,209611
20 3,200000 1,000000
6,000000 1,281447
20 3,200000 2,000000
5,000000 0,894427
20 3,250000 1,000000
5,000000 0,966546
20 3,550000 1,000000
5,000000 0,944513

21. táblázat: Szervezeti értékek profilja középfokú végzettségűek a „B” vállalatban

Variable
Eredményközpontúság
Együttműködés
Képességfejlesztés
Kreativitás
Döntésbe való bevonás
Bizalom
Tudásmegosztás
Információáramlás
Kommunikáció
Teljesítmény elismerése

Végzettség=Felsőfok
Descriptive Statistics (Szervezeti értékrend a "B" vállalatban)
Valid N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev.
90 2,422222 1,000000
5,000000 1,016469
90 2,644444 1,000000
5,000000 0,939891
90 3,000000 1,000000
7,000000 1,161169
90 3,044444 1,000000
5,000000 0,935097
90 3,055556 1,000000
6,000000 0,998438
90 3,177778 1,000000
5,000000 0,989584
90 3,355556 1,000000
6,000000 1,211472
90 3,400000 1,000000
6,000000 1,109712
90 3,455556 1,000000
6,000000 1,200759
90 3,600000 1,000000
6,000000 1,068444

22. táblázat: Szervezeti értékek profilja felsőfokú végzettségűek a „B” vállalatban
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Variable
Bizalom
Teljesítmény elismerése
Információáramlás
Tudásmegosztás
Együttműködés
Döntésbe való bevonás
Képességfejlesztés
Kreativitás
Eredményközpontúság
Kommunikáció

Szervezeti értékek korcsoportok szerint az "A" vállalatban
Descriptive Statistics (Mean, minimum, maximum)
25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 60 év
év
év
év
év
év
év
év
felett
2,636 3,346 3,028 3,067 3,172 2,795 3,536 2,800
3,182 3,808 3,583 3,433 3,655 3,523 3,786 3,800
3,727 3,808 3,611 3,467 3,276 3,091 3,464 3,200
3,364 3,769 3,250 3,400 3,276 2,773 3,571 3,100
2,727 3,308 2,944 3,000 2,897 2,636 3,107 2,700
3,636 3,615 3,194 3,167 2,966 2,955 3,429 3,000
3,091 3,731 3,389 3,300 3,552 3,000 3,250 3,200
2,636 3,731 3,444 3,167 3,207 2,795 3,607 3,200
2,182 2,346 2,556 2,300 2,241 2,045 2,571 2,100
3,182 4,192 3,750 3,633 3,379 2,977 3,893 3,100

23. táblázat: Szervezeti értékek korcsoportok szerint az „A” vállalatban

Variable
Bizalom
Teljesítmény elismerése
Információáramlás
Tudásmegosztás
Együttműködés
Döntésbe való bevonás
Képességfejlesztés
Kreativitás
Eredményközpontúság
Kommunikáció

Szervezeti értékek korcsoportok szerint a "B" vállalatban
Descriptive Statistics (Mean, minimum, maximum)
25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 60 év
év
év
év
év
év
év
év felett
3,250 2,667 3,111 3,636 3,389 3,292 3,000 2,667
3,375 3,222 3,556 4,273 3,333 3,750 3,800 3,667
3,375 3,389 3,222 3,818 3,278 3,417 3,200 3,000
3,625 3,167 3,278 3,727 3,056 3,458 3,200 3,667
2,750 2,278 2,611 3,000 2,667 2,875 2,400 2,667
2,750 2,778 3,222 3,273 2,944 3,125 3,000 3,667
2,750 2,833 3,056 3,455 2,944 3,208 2,800 2,333
2,875 2,778 2,944 3,182 2,778 3,333 2,800 2,000
2,250 2,000 2,444 2,636 2,611 2,542 2,500 3,000
3,375 3,222 3,333 3,636 3,500 3,667 3,200 2,333

24. táblázat: Szervezeti értékek korcsoportok szerint a „B” vállalatban

Variable
Bizalom
Kommunikáció
Együttműködés
Információáramlás
Eredményközpontúság
Teljesítmény elismerése
Döntésbe való bevonás
Kreativitás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

Egyéni értékrend az "A" vállalatban
Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance
ANOVA Chi Sqr. (N = 214, df = 9) = 209,5932 p =0,00000
Coeff. of Concordance = ,10882 Aver. rank r = ,10464
Average
Sum of
Mean
Std.Dev.
Rank
Ranks
3,939252
843,000 3,939252 3,022770
4,322430
925,000 4,322430 2,693020
4,752336 1017,000 4,752336 2,580055
4,817757 1031,000 4,817757 2,740663
5,710280 1222,000 5,710280 3,033489
5,915888 1266,000 5,915888 2,874925
5,981308 1280,000 5,981308 2,399066
6,051402 1295,000 6,051402 2,729112
6,415888 1373,000 6,415888 2,589239
7,093458 1518,000 7,093458 2,436162

25. táblázat: Egyéni értékrend az „A” vállalatban
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Variable
Bizalom
Kommunikáció
Információáramlás
Együttműködés
Eredményközpontúság
Teljesítmény elismerése
Döntésbe való bevonás
Kreativitás
Tudásmegosztás
Képességfejlesztés

Egyéni értékrend a "B" vállalatban
Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance
ANOVA Chi Sqr. (N = 110, df = 9) = 79,71769 p = ,00000
Coeff. of Concordance = ,08052 Aver. rank r = ,07209
Average Sum of
Mean
Std.Dev.
Rank
Ranks
4,618182 508,0000 4,618182 3,176698
4,672727 514,0000 4,672727 2,773098
4,745455 522,0000 4,745455 2,764242
4,845455 533,0000 4,845455 2,627261
5,027273 553,0000 5,027273 3,246619
5,527273 608,0000 5,527273 2,882115
5,781818 636,0000 5,781818 2,557170
6,154545 677,0000 6,154545 2,527596
6,809091 749,0000 6,809091 2,669898
6,818182 750,0000 6,818182 2,307474

26. táblázat: Egyéni értékrend a „B” vállalatban

Value number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Eigenvalues of correlation matrix, and related statistics
Active variables only
Eigenvalue
% Total
Cumulative
Cumulative
variance
Eigenvalue
%
3,924887 28,03491
3,92489
28,0349
1,658356 11,84540
5,58324
39,8803
1,296808
9,26292
6,88005
49,1432
1,055218
7,53727
7,93527
56,6805
0,933520
6,66800
8,86879
63,3485
0,869038
6,20741
9,73783
69,5559
0,825002
5,89287
10,56283
75,4488
0,626869
4,47764
11,18970
79,9264
0,567550
4,05393
11,75725
83,9804
0,527876
3,77054
12,28513
87,7509
0,479981
3,42844
12,76511
91,1793
0,453007
3,23577
13,21811
94,4151
0,402218
2,87299
13,62033
97,2881
0,379668
2,71192
14,00000
100,0000

27. táblázat: Sajátértékek statisztikája
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Kutatási kérdőív
=======================================
=======================================
A felhatalmazás kutatása
=======================================
=======================================
===== Tényezők
=============================================
Kérem, értékelje a következő 17 állítást annak megfelelően, hogy az Ön vállalatának
működésére mely jellemzés a leginkább helytálló.
- Teljes mértékben jellemző. (1)
- Az esetek többségében jellemző. (2)
- Az estek egyik felében jellemző, a másik felében nem jellemző. (3)
- Az esetek többségében nem jellemző. (4)
- Egyáltalán nem jellemző. (5)
1. Vállalatomnál a vezetők készek a döntések szakértőkre történő átruházására.
2. Vállalatomnál a szakértők alkalmasak az önálló döntések meghozatalára.
3. Vállalatomnál működik a döntések szakértőkre történő átruházása.
4. Vállalatomnál évről-évre indulnak olyan projektek, amelyekben több szervezeti egység
munkavállalói dolgoznak közösen.
5. A projektekben létrejött szakmai kapcsolatok a projektek lezárása után is működnek.
6. A projektekben a döntések a projekten belül, annak saját hatáskörében születnek.
7. A projektvezetők a vezető beosztású munkavállalókkal azonos döntési hatáskörrel
rendelkeznek.
8. Szabályozásunk és rendszereink elősegítik az információ szabad áramlását.
9. A vezetők megosztják munkatársaikkal a feladatok végrehajtásához szükséges információt.
10. Szabályozásunk és rendszereink elősegítik a tudás megosztását.
11. A munkavállalók irányításában a vezető és a beosztottak közötti bizalom fontosabb
szerepet játszik a hatalomnál.
12. A vezetők a hibákból való tanulást fontosabbnak tartják, mint a hibák szankcionálását.
13. Vállalatomnál a kihirdetett értékek és a tettekben megjelenő értékek összhangban állnak
egymással.
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14. A vállalatomnál működő motivációs eszközök arra ösztönöznek, hogy vállaljam a
megszokottnál magasabb felelősségi szintű döntések meghozatalát.
15. Feladataim végrehajtásakor együttműködöm közvetlen kollégáimmal.
16. Szakmai kérdéseimmel gyakran fordulok más szervezetekben dolgozó munkatársaimhoz.
17. Munkám során hajlandó vagyok vállalni a megszokottnál magasabb felelősségi szintű
döntések meghozatalát.
===== Értékek
=============================================
18. Kérem, válassza ki, hogy a következő értékek milyen mértékben jelennek meg vállalata
mindennapi működésében. A válaszadáskor ne a kihirdetett értékekre, hanem az értékeknek a
működésben való valós megjelenésére koncentráljon.
- Mindig (1)
- Szinte mindig (2)
- Gyakran (3)
- Hol igen, hol nem (4)
- Néha (5)
- Szinte soha (6)
- Soha (7)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bizalom a vezetők és a beosztottak között
A teljesítmény elismerése
Az információ szabad áramlása
A tudás megosztása
Együttműködés a feladatok végrehajtásában
Szakértők bevonása a döntéshozásba
A munkavállalók képességeinek a fejlesztése
Kreativitás a problémák megoldásában
Eredményközpontúság
Őszinte és nyílt kommunikáció
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19. Kérem, állítsa sorrendbe az alább felsorolt értékeket aszerint, hogy munkavégzése során
melyeket tartja a legfontosabbnak, és melyek játszanak kevésbé jelentős szerepet a
tevékenységében. Kezdje a rangsort a legfontosabb értékkel!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bizalom a vezetőm és közöttem
A teljesítményem elismerése
A munkámhoz szükséges információ elérhetősége
A tudás megosztásának lehetősége
Együttműködés a feladatok végrehajtásában
Részvételem a döntéshozásban
A képességeim fejlesztése
Kreativitásom alkalmazhatósága a megoldásokban
Eredményközpontúság
Őszinte és nyílt kommunikáció

===== Háttér információk
=============================================
31. Az Ön neme
32. Az Ön életkora
33. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége
34. Az Ön jelenlegi beosztása
35. Az Ön szervezeti egysége
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