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Bevezetés

Az értekezés célja, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozása, illetve

saját kutatások, mérések elvégzése után, olyan jellemzőket találjak a hazai szervezeti

kultúrában, amelyek változhatnak a TQM hazai alkalmazása során.

A gazdasági társadalmi átalakulás magával hozta, hogy a hazai szervezetek

működésében a minőséggel és a minőség vevői szempontú megközelítésével szembeni

igény megnövekedett. A szervezetek természetesen a hamarabb kiépíthető és a

tanúsíttatható rendszerek (az ISO 9000-es szabványrendszer) felé fordultak, a tanúsított

vállalatok pedig már igényként fogalmazták meg beszállítóik és alvállalkozóik felé. Így,

zinte egy láncreakció indult meg, és előtérbe kerültek a minőségügyi rendszerek

kiépítése.

A piacvezető cégek felismerték, hogy az ISO szerinti működés nem végcél, hanem csak

első lépése (de nem szükségszerű lépése), lehet a Teljes körű Minőségmenedzsment

bevezetéséhez. Hisz az ISO 9000 egy vállalati alrendszer, amely a szervezeti egységek

munkájának összehangolásával garantálja a stabil minőséget, a TQM pedig egy vezetési

filozófia, ami támogatja és elősegíti a folyamatos fejlődést. A TQM Japán gyökerekkel

rendelkező, Amerikában elterjedt vezetési filozófia.

Az értekezésem első két részében a TQM kialakulásáról, fogalmáról, elveiről adok

rövid áttekintést, amelyek a későbbi a szervezeti kultúrával kapcsolatos

vizsgálódásokhoz szükségesek.

A harmadik fejezetben a szervezeti kultúra koncepciójának kialakulását vizsgálom. A

szervezeti kultúra fontosságára a Japán vállalatok sikerei irányították a figyelmet, Japán

robbanásszerű gazdasági növekedése alapvető kérdéseket hozott a felszínre, amelyek

elsősorban a nyugati típusú menedzsment technikákkal, szervezeti formákkal és a japán

szervezeti formák átvételével kapcsolatos megnövekedett érdeklődéssel voltak
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összefüggésbe hozhatóak, ilyenek voltak például a minőségi körök, valamint az

alkalmazottak és a szervezetek közötti közelebbi kapcsolat kiépítése.

A szervezeti kultúra körüli viták kiinduló pontjaként ugyancsak fontos tényező volt az,

hogy új utakat, új elérési pontokat próbáltak találni a kiválóság, hatékonyság irányába,

ezáltal is megragadva a modern szervezetek komplexitásának lényegét, és válaszolni

korunk kihívásának legfontosabb igényeire.

Kevés példát lehet találni, hogy a tényleges szervezeti kultúrákat hogyan lehet

tanulmányozni és leírni a valós életben. Ez egy teljesen különálló és meglehetősen

bonyolult feladat, hogy sokkal pontosabban tisztázzuk a kultúra teoretikus koncepcióját,

és hogy ezeket a koncepciókat a szervezetek elemzése során hogyan lehet alkalmazni.

Csak ez után lehetséges értékelni a kultúráról kialakított különböző nézőpontokat és

felfedezni a teoretikus különbségeket azokról a különböző elméletekről, amelyeket a

kulturális analízis nyújtotta tények birtokában már mi is elvégezhetünk.

A szervezeti kultúra iránt tanúsított rendkívül erőteljes érdeklődés ellenére még nem

alakult ki, és lehet, hogy sohasem fog, egy általánosan elfogadott koncepcionális keret,

a szervezeti kultúra elemzésére. Ugyanakkor több, különböző elméleti tipológia alakult

ki, amely mintegy összegzi a különböző különbségeket a kultúra koncepciókban.

Értekezésem ezen részében a szervezeti kultúra fogalmára mutatok be néhány

definíciót. A szervezeti és vállalati kultúra fogalmakat szinonimaként használom, hisz a

nemzetközi szakirodalom is inkább az organizational culture kifejezést használja többet,

mint a corporate culture-t, érthető is mivel a szervezeti kultúra tágabb fogalmi

meghatározást takar. A kultúrák pontos meghatározásával kapcsolatos nehézségek és

viták ellenére létezik a kultúrák összehasonlítására néhány modell, amelyek viszonylag

széles körben alkalmazhatóak, melyek ebben a részben kerülnek bemutatásra.

A negyedik fejezetben bemutatom azt a kérdőíves vizsgálatot és a vizsgálat

eredményeit, amelyet a GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior

Effectiveness) nemzetközi kutatási program kérdőívének felhasználásával végeztem.

A kérdőíveket hat vállalat közel száz középvezetője töltötte ki. A vállalatokat két

csoportba rendeztem, az első csoport a korábbi években a Nemzeti Minőségi Díj

győztesei voltak, míg a másik csoport, minőségbiztosítási rendszert működtet. Az első

vállalati csoportot TQM-es csoportnak, míg a másikat kontroll csoportnak

tekintettem.
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1. Minőségmenedzsment-rendszerek fejlődése

Dr. Joseph M. Juran, a minõségügy talán legnagyobb úttörõje, az Amerikai

Minõségszabályozási Társaság (ASQC) 1994. május 24-én tartott kongresszusán a

"termelékenység évszázadának" nevezte a 20. századot, és azt jósolta, hogy a 21.

századot a "minõség évszázadának" fogják   nevezni.

Az elmúlt években a hazai vállalatok és intézmények is jelentűs átalakuláson mentek

keresztül, a piacon maradásnak és a versenyképesség kialakításának igénye a

szervezetek számára szinte „előírta”, a vevői igények kielégítésének középpontba

kerülését. Ennek következménye, hogy a szervezetek számára középpontba került a

minőségügyi rendszerek kialakításával és hatékony működtetésével kapcsolatos

kérdések.

Magának a minőségnek számos jelentése van, és számos területet érint, kezdve a

termékek gyártásának a minőségétől, a magán- és közszolgáltatások, a közigazgatás

minőségén át egészen maguknak, a szervezeteknek, mint komplex piaci szereplőknek a

minőségéig. Ez bármilyen formát is ölt azonban, a minőség mindig egy cél eléréséhez

eszköz, és sohasem maga a cél, biztosítani a szervezet folyamatos versenyképességét.

1.1. Minőség fogalma

A minőség fogalma az elmúlt évtizedek során óriási változáson ment keresztül. A

mai ember számára a minőség a mindennapi élet meghatározó tényezőjévé nőtte ki

magát. A fejlett ipari társadalmakban a minőségi élet csak a termékek és

szolgáltatások zavartalan működésével képzelhető el. A technikai fejlődés soha nem

látott minőségi fejlődést eredményezett az életszínvonal tekintetében. Termékek és

szolgáltatások, melyek többsége már mindennapi életünk részévé vált, s amelyek

annyira természetesnek tűnnek, hogy szinte észre sem vesszük őket.

Gondoljunk az energia-szolgáltatásra, a távközlésre, vagy a közlekedésre. Az itt

felsorolt tényezők, továbbá számos más termék, vagy szolgáltatás segíti életünket,

de egyben függőséget is okoznak, ha arra gondolunk, hogy egy modern társadalom

egyszerűen megbénulna, ilyen és hasonló termékek, vagy szolgáltatások nélkül. Ezt
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a helyzetet nevezte Feigenbaum alternatíva nélküli helyzetnek, műszaki

szakkifejezéssel élve: tartalék nélküli állapotnak.

Napjainkban a minőség definíciók közül a stratégiai megközelítésű definíció került

előtérbe, de érdemes áttekinteni néhány klasszikusnak számító megfogalmazást is.

A.R. Tenner – I.J. DeToro szerint:

„A minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folyamán született termékek és

szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső vevőket azzal, hogy

megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaiknak.”

Feigenbaum szerint a termék és szolgáltatásminőségét a következők szerint

határozhatjuk meg: a termék és szolgáltatás mindazon értékesítési, tervezési, gyártási és

karbantartási jellemzőinek teljes összetettsége, amely által a termék és szolgáltatása

használat során kielégíti a vevő elvárásait.

Crosby szerint a minőség az „igényeknek való megfelelést és nem az eleganciát jelenti”.

Taguchi a minőséget a társadalomnak okozott veszteségként határozza meg. Sokak

szerint e definíció negatív köntösben tünteti fel a minőséget. Taguchi szavaival élve,

minél kisebb a termék társadalomnak okozott vesztesége, annál jobb a termék minősége

(a társadalom itt vevőt, gyártót jelent).

Philip Kotler professzor a következő filozófiákat mutatja be:

- Termelési koncepció: a vevőt elsődlegesen az alacsony árak, valamint a termékek és

szolgáltatások könnyű elérhetősége érdekli.

- Termékkoncepció: a fogyasztók jobban szeretik azokat a szolgáltatásokat,

amelyeket tisztességesen végeznek el.

- Eladási koncepció: a vevő nem fogja a szolgáltatást kizárólag azért megvásárolni,

mert az eladó felhívja a figyelmét.

Marketing-megközelítésmód: azon a meggyőződésen alapul, hogy a szervezet üzleti

célkitűzései a lehető legjobban úgy érhetők el, ha a végső felhasználó hiánytalanul

elégedett.

David Garvin A minőségmenedzselése című könyvében a minőségnek a következő

megközelítésmódjait sorolja fel: (A.R. Tenner – I.J. DeToro:1998.)
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Transzcendens megközelítés: A minőség az, ami kiállta a próbát. Vagyis a

minőséget nem lehet definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja.

Termék alapú megközelítés: A minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén

vagy hiányán alapszik. Ha valamely tulajdonság kívánatos, akkor e definíció

szerint az illető tulajdonság nagyobb mennyiségű jelenléte esetén a termék vagy

szolgáltatás igen jó minőségű.

Termelés alapú megközelítés: Minőség az, amit a gyártó az adott eszközzel, az

adott környezetben elő tud állítani, feltéve, ha a termék megfelel az előre

meghatározott kívánalmaknak vagy specifikációnak. Ha nem sikerül megfelelni,

az a minőség hiányát jelenti.

Felhasználó alapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a

vevők igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni.

Érték alapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy meghatározott

tulajdonságú terméket kínálunk a fogyasztónak elfogadható költséggel vagy

áron.

Szabvány alapú megközelítés: A minőség a termék azon tulajdonsága, hogy

megfelel-e a vonatkozó szabvány követelményeinek.

Az MSZ EN ISO 9000:2001. 3.1.1 alpontja szerint a minőség annak mértéke, hogy

mennyire teljesíti egy termék vagy szolgáltatás saját megkülönböztető tulajdonságainak

egy csoportja a kinyilvánított igényeket vagy elvárásokat, amelyek általában magától

értetődőek vagy kötelezőek.

Dr. Szabó Gábor Csaba szerint az átfogóbb, általánosabb időtállóbb definíció szerint a

minőség:

= megfelelés: - az előírásnak, szabványnak stb.,

- a rendeltetésre való alkalmasságnak,

- a vevő nyilvánvaló igényeinek,

- a vevő rejtett igényeinek,

- a környezeti, társadalmi elvárásoknak.

A TQM szellemiségéhez legközelebb az A.R. Tenner – I.J. De Toro szerzőpáros által

megfogalmazott definíciót áll.
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1.2. A minőségmozgalom vezetői

A minőségmozgalom vezetői A.R. Tenner – De Toro:1998. rendszerezése alapján:

Frederick W. Taylor

Az elsők között próbálta meg új megközelítési mód segítségével javítani az ipari

szervezetekben dolgozó, képesítés nélküli munkások teljesítményét.

Taylor koncepciók egész sorát dolgozta ki, amelyek a munkaminőség javításának

alapjait vetették meg századunkban. Az elemzésnek ezzel a szisztematikus

megközelítésével, valamint az alapvető koncepciók manuális munkára történő

alkalmazásával Taylor kiérdemelte a „tudományos menedzsment atyja” címet.

Walter A. Shewhart

Könyvét, A gyáripari termékek gazdasági minőség ellenőrzése című munkáját a

statisztikusok úgy tekintették, mint mérföldkövet a gyáripari termékek minőségének

javítására irányuló erőfeszítések terén. Shewhart leszögezte, hogy a gyártás minden

egyes megnyilvánulási területén létezhetnek eltérések, de ezeket értelmezni lehet

egyszerű statisztikai eszközök alkalmazásával, min például a mintavétellel vagy a

valószínűségelmélettel. Shewhartnak a mintavétellel és az ellenőrző grafikonnal

kapcsolatos munkája magára vonta egy másik statisztikus, W. Edwards Deming

figyelmét is.

W.  Edwards Deming

Deming szerint a minőség elsősorban a felsőbb szintű menedzsment tetteinek és

döntéseinek, nem pedig a munkások cselekedeteinek a következménye. Deming

hangsúlyozza, hogy a munka „rendszere” dönti el, hogy a munkát hogyan végzik,

márpedig rendszert teremteni csak a menedzserek tudnak. Csak a menedzserek

dönthetnek a pénzösszegek elosztásáról, ők biztosíthatják a munkások kiképzését,

választhatják meg a berendezéseket és szerszámokat, amelyeket a munkások

használnak, és ők teremthetik meg magát az üzemet és azt a környezetet, amely

szükséges a minőség eléréséhez. Csak a felsőbb szintű menedzserek dönthetnek arról,

hogy a cég mely piacokon tud működni és milyen termékeket vagy szolgáltatásokat fog

értékesíteni.
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Deming alapelveit a TQM-ről, a híres 14 pontjában fogalmazta meg:

1. Fogalmazzunk meg és tegyük nyilvánossá valamennyi munkatárs számára a cég

vagy egyéb szervezet céljait és törekvéseit tartalmazó nyilatkozatot. A

menedzsmentnek folyamatosan bizonyítania kell az e nyilatkozat iránti

elkötelezettségét.

2. Tanuljuk meg az új filozófiát, a felső menedzsment, de mindenki más is.

3. Értsük meg az ellenőrzés célját a folyamat javítása és a költségek csökkentése

érdekében.

4. Vessünk véget annak a gyakorlatnak, mely az üzletet kizárólag az árcédula

nyomán jutalmazza.

5. Javítsuk állandóan és szüntelenül a termékek- és szolgáltatások rendszerét.

6. Vezessük be a (készségeket nyújtó) képzést.

7. Tanítsuk és intézményesítsük a vezető szerepet.

8. Száműzzük a félelmet, teremtsünk bizalmat, teremtsünk újításokra ösztönző

légkört.

9. Optimalizáljuk a teamek, csoportok, személyzet erőfeszítéseit a cég céljainak és

törekvéseinek valóra váltására.

10. Küszöböljük ki a munkaerő buzdítását.

11. (a) Küszöböljük ki a termelés számszerű kvótáit. Helyettük tanuljuk meg és

intézményesítsük a javítás módszereit.    (b.) Küszöböljük ki a célkitűzések

segítségével történő menedzselést. Helyettük ismerjék meg a folyamatokban

rejlő lehetőségeket és azt, hogy hogyan javítsunk azokon.

12. Távolítsuk el a korlátokat, melyek megfosztják az embereket a kézművesmunka

okozta büszkeségtől.

13. Bátorítsuk mindenkinél a tanulást és önfejlesztést.

14. Cselekedjünk a változások végrehajtása érdekében.

Dr. Joseph M. Juran

A Juran-trilógia három eleme a következő:

1.  Minőségtervezés: Ide tartozik az a folyamat, amely azonosítja a vevőket, igényeket, a

termékeknek és szolgáltatásoknak azon vonásait, amelyeket a vevők elvárnak, és
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azokat a folyamatokat, amelyek az adott termékeket és szolgáltatásokat a megfelelő

tulajdonságokkal látják el.

2.   Minőségellenőrzés: E folyamat során a termékeket megvizsgálják, és a vevők által

eredetileg meghatározott igényekkel összevetve értékelik.

3.   A minőség tökéletesítése: Ez az a folyamat, amelynek során a fenntartó

mechanizmusok a helyükre kerülnek, és ily módon a minőség folyamatosan elérhető.

Philip. B. Crosby

Leghíresebb könyve A minőség ingyen van címmel jelent meg 1979-ben. Crosby a

minőséggel kapcsolatos elméletét tizennégy tételben összegezte, amelyeket ő

„abszolútumoknak” nevezte. Crosby abszolútumai közül kettőt, a nulla hibát és a

minőségköltséget különösen nehéz volt a gyakorlatba átültetni.

Dr. Armand V. Feigenbaum

Feigenbaum leszögezte, hogy a minőségért való felelősség túlmutat a termelésben

érintett osztályokon. Általa vált ismertté a teljes körű minőségellenőrzés (TQC) néven.

Ő dolgozta ki a „minőség költsége” koncepciót is, amely eszközzel a teljes körű

minőségmenedzselés elfogadásának előnyei mérhetők.

1.3. A minőségmenedzsment fejlődésének főbb szakaszai a TQM-ig

1.3.1. A minőségellenőrzés

A minőségellenőrzés és a szabványok fejlődése évszázados közös múltra tekintenek

vissza. Évszázadokkal ezelőtt a kézművesek az egyéni szaktudásuk, képességeik alapján

határozták meg termékeik műszaki és minőségi színvonalát. Ennek megfelelően

egyéniek voltak a minőségi előírások is, ezek betartása és ellenőrzése is a saját

feladatuk volt.

A F. W. Taylor által kezdeményezett, „tudományos menedzsment” néven ismert

mozgalom hatására a tervezés különvált a végrehajtástól. Ekkor kezdtek először

menedzselési módszereket használni a hatékonyság növelésére. E folyamat részeként az

ipari termelő folyamatokban a munkavezetők kezéből kivették a végtermék - ellenőrzési
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feladatot, s önálló, kiképzett, független minőségellenőröket bíztak meg ezzel a

feladattal. A minőségellenőrzés önálló diszciplínává, szakmává vált, mely először a

végtermék ellenőrzésével, minősítésével szabályozó elemként vált a gyártási folyamat

elengedhetetlen részévé.

A minőségellenőrzés egy termék, vagy szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének mérése

műszerrel, mérőeszközzel, idomszerrel, mérőberendezéssel történő vizsgálata,

szemrevételezése, érzékszervi minősítése stb. – valamint az esetek döntő részében az

eredmények összehasonlítása az előírt követelményekkel annak érdekében, hogy

megállapítsuk: elértük-e a megfelelőséget minden egyes minőségjellemzőre nézve.

A minőségellenőrzés alapelve, hogy állandóan érvényesüljenek az előre rögzített

minőségi követelmények.

Az elsődleges cél a hibamegállapítás. Az alkalmazott módszerek közé tartozik a:

szabványosítás, mérés. Jellemzője, hogy a minőségellenőrzési részleg felelős a

minőségért. A minőségellenőrzés nagy hátránya, hogy egyáltalán nem biztosítja a

továbbfejlődést. A termelő és a minőséggel foglalkozó részlegek között folyamatosan

érdekellentétek keletkeznek. Módszerei elsősorban a hiba megállapítására vonatkoznak

a folyamat végén, így nem nyílik lehetőség a folyamat közbeni visszacsatolásra. Olyan

ez, mintha a diákot csak az iskola végén tett vizsgáján ellenőriznénk és minősítenénk.

További negatívum, hogy a felsőbb vezetők teljesen elszakadnak a minőségügyi

funkciótól, ezáltal egyre kevesebb információ jut el hozzájuk – krízishelyzetben így

nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel.

A gyártásközi minőségellenőrzést Shewart vezette be, matematikai statisztika

módszereinek alkalmazásával.

1.3.2. Minőségszabályozás

A minőségszabályozás a tömeggyártás megindulásával alakult ki. Fejlődött a

technológia, a munkaszervezés, a minőségellenőrzés tudománya. Az ipari termelés

tömegszerűségének növekedése jótékonyan hatott a matematikai statisztikai elveken

minőségellenőrzésre. Már a gyártási folyamat közben végeztek a minőségre vonatkozó

méréseket, és a folyamatok szabályozásával biztosították a termék elvárásoknak

megfelelő jellemzőit. Valószínűségelméleti számítások segítségével jutottak el arra a
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felismerésre, hogy a gyártott mennyiségből kivett - minta számítható - módon

reprezentálja a sokaság jellemző tulajdonságait. Nem kellett már minden egyes gyártott

darabot funkcionális vizsgálatnak alávetni, annak érdekében, hogy a végellenőrzés

rátegye a minősítő bélyegzőt a végtermékre.

Minőségszabályozáson azokat az operatív tevékenységeket és módszereket értjük,

amelyek a minőségi követelmények teljesítését szolgálják a minőség megvalósításának

teljes körfolyamatában.

A minőségszabályozás fő célja az ellenőrzés és szabályozás lett. Jellemző módon a

termelő és műszaki részlegek felelnek a minőségért. A statisztikai mintavétellel történő

minőségszabályozás esetén a minőséget már nemcsak ellenőrzik, hanem igyekeznek

kézben tartani a folyamatot, és szerepet kap a helyesbítő tevékenység is.

Ennek megalkotásában Deming, Juran, Feigenbaum 1955/60-1975/80 végeztek

kiemelkedő munkát. A teljes körű minőségszabályozás alapgondolata az, hogy a

vállalatok csak akkor érhetnek el igazi eredményeket a jobb minőség és az alacsonyabb

önköltség területén, ha megkezdenek egy, kifejezetten a termékminőséget szolgáló,

döntési és működési keretrendszer kifejlesztését, amely elég hatékony ahhoz, hogy

megtegye a minőségszabályozás által szükségesnek talált lépéseket.

1.3.3. Minőségügyi rendszerek

Európa a minőségbiztosítás vállalaton belüli alrendszerré fejlesztésével, a minőségügyi

rendszerek irányába lépett tovább. Az alrendszer nem csak a termelő részlegeket és

folyamatokat foglalja magába, hanem lényegében a vállalat minden, a vevő által

megfogalmazott igények biztosításában közreműködő részlegét és folyamatait. A

modell középpontjában a működő rendszer szabályozottságának megteremtése és

működésében az optimum elérése áll. A kialakított minőségügyi rendszer biztosítja a

vevők igényeinek teljesítésében közvetlenül, vagy közvetetten résztvevő részlegek

munkájának összehangolását. A minőségügyi rendszerek felépítésének sokféle

lehetősége van, de leggyakrabban az ISO 9000-es szabványsorozaton alapul. (Dr.

Kövesi:2001.)

A ma ismert nemzetközi minőségügyi szabványok legjelentősebb őse a MIL-Q-9858-as

USA katonai szabvány, melyet 1959-ben fogadott el az USA Honvédelmi
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Minisztériuma. Ezt 1968-ban a NATO saját minőségbiztosítási szabványként adoptálta

és AQAP1-nek nevezte el.

Ezzel párhuzamosan fejlődtek a szállító minőségbiztosítási szabványok, amelyeket a

nagy gyártók, mint a 3 nagy amerikai autógyártó és a Honvédelmi Minisztériumnak

szállító fővállalkozók hoztak létre. Ezek a szervezetek - amelyek erősen függnek a

részegység- és alkatrész beszállítóktól - felismerték, hogy a velük szemben

megfogalmazott minőségi szabványok azt igénylik, hogy ők is minőségi előírásokat

(szabványokat) fogalmazzanak meg beszállítóikkal szemben. Ennek eredményeképpen

jöttek létre a védjegyzett minőségi szabványok, mint pl. Q1 (Ford Motor Company)

TFE (General Motors).

1979-ben Nagy-Britannia kormánya úttörő lépésre szánta el magát: kereskedelmi

tevékenységében elfogadott egy minőségügyi szabványrendszert. A Brit Szabványügyi

Hivatal (BSI, British Standards Institute) a DEF/STAN, AQAP és MIL-Q

szabványokból kifejlesztette a BS5750-es minőségbiztosítási rendszert.

A szabvány létrehozásán túlmenően a brit kormány aktívan támogatta és népszerűsítette

azt. Lehetővé tette, hogy a minőségbiztosítási rendszer alkalmazói akkreditáltathassák

magukat, továbbá lehetővé tette a tanúsítók és képzők akkreditálását is.

1987-ben a Nemzetközi Szabványügyi Hivatal (ISO) a BS5750 brit szabványra

alapozva létrehozta az ISO 9000 minőségügyi szabványrendszert, majd az Európai

Közösség EN jelzéssel az ISO 9000-rel gyakorlatilag azonos szabványt fogadott el. Az

ISO 9000-es szabványokat a nemzeti szabványosítással foglalkozó szervezetek nemzeti

szabványként is kiadták. Így itthon e szabványok MSZ-EN-ISO- jelzéssel kerültek

magyar nyelven kiadásra.

Az ISO 9000 szabványsorozat népszerűségét és fontosságát igazolja, hogy az elkészülte

óta egyre több iparág szakmai testülete adott ki irányelveket a szabvány

alkalmazásához. Számos kapcsolódó szabvány került kiadásra, amely elősegíti,

teljesebbé teszi az ISO 9000 szabványsorozatot és megkönnyíti alkalmazását.

A jelenleg érvényben lévő szabványok 2000 decemberében láttak napvilágot.:

- Az ISO 9000:2000, Minőségirányítási rendszerek alapok és szótár.

- Az ISO 9001:2000, Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.

- Az ISO 9004:2000, Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés

fejlesztéséhez.
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Az új ISO 9001:2000-es szabvány, amely fokozatosan váltja ki a korábbi

rendszerszabványokat. Az új szabványban a struktúráról a folyamatokra helyeződött a

súlypont, és TQM elemeket vetít előre. Megjegyezni kívánom, hogy az MSZ EN ISO

9001:2001-ben a minőségmenedzsment helytelenül a magyar fordításban

„minőségirányításnak” jelenik meg, de mindenütt minőségmenedzsmentnek kell érteni.

Az MSZ EN ISO 9001:200-es szabvány a minőségirányítás folyamatszemléletű

megközelítésének alkalmazására ösztönöz.

Folyamat alapú megközelítés: Bármely tevékenység, amely bemeneteket fogad és

ezeket kimenetekké alakítja át, folyamatnak tekinthető. Ahhoz, hogy egy szervezet

hatásosan tudjon működni, meg kell határoznia és irányítania kell számos, egymással

összefüggő folyamatot. Az egyik kimenete gyakran egyben a következő folyamat

közvetlen bemenetét is jelenti. Az egy szervezeten belül alkalmazott folyamatok és az

ilyen folyamatok közötti kölcsönhatások módszeres azonosítását és irányítását az

irányítás „folyamatszemléletű megközelítés”-ének nevezzük.

Vevőközpontúság: A szervezetnek tisztában kell lennie a vevők jelenlegi és jövőben

várható szükségleteivel, ki kell elégítenie a vevői követelményeket és elvárásokat.

Vezetés: A vezetésnek kell összehangolnia a szervezet céljait egésszé. A vezetésnek ki

kell alakítani azt a belső környezetet, amelyben a munkatársak teljes mértékben

azonosulni tudnak a szervezet céljaival, feladataival.

Az emberek bevonása: Az emberek a szervezet minden szintjének lényegi elemei, teljes

bevonásuk lehetőséget biztosít képességeiknek a szervezet számára történő legjobb

felhasználására.

Rendszer megközelítés és irányítás: A szervezet hatékonyságát és eredményességét

javítja az egymással kölcsönhatásban álló folyamatok azonosítása, megértése és

irányítása.
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Folyamatos javítás: A szervezet átfogó teljesítményének folyamatos javítása a szervezet

permanens célja.

A tényeken alapuló döntéshozatal: Az eredményes döntés csak az adatok és az

információk elemzésén alapulhat.

Kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok: A szervezet és a szállítói kölcsönösen

függnek egymástól, kölcsönösen előnyös együttműködésük mindkét fél számára

előnyös. (Dr. Kövesi János:2001., ISO 9000:2000, ISO 9004:2000.)

A felsorolt alapelveket két csoportra bonthatjuk:

- korábban ismert alapelvek, amelyek korábban többé-kevésbé érvényesültek;

- új, vagy módosult alapelvek: amelyek új elemként jelennek meg a rendszerben.

Korábban ismert alapelvek:

A rendszerszemlélet az irányításban és a tényeken alapuló döntéshozatal azért a korábbi

szabványban is szerepelt.

A vezetés szerepe azonban bővült. A vezetésnek eddig is feladata volt, hogy

gondoskodjon a célok, az irányok és a szervezet tudatos kialakításáról. Az új alapelv

azonban kiemeli, hogy a vezetőknek olyan környezete kell létrehozniuk, amelyben az

emberek teljes mértékig részt vesznek a szervezet céljainak elérésében. Ez a gondolat

korábban nem szerepelt, a szabvány több helyen inkább azoknak a személyeknek a

részvételét emelte ki, akik számottevően befolyásolják a termék minőségének

alakulását.

Hasonló a helyzet a folyamatszemléletű megközelítés estében,. Ez a szemlélet

tekinthető minden minőségirányítási rendszer alapjának, hiszen a minőségirányítás

feltételezi, hogy minden folyamatot ellenőriznek, az ellenőrzés eredményét

visszacsatolják, majd pedig mindezt kiterjesztik a teljes termék előállítási rendszerre.

Az ISO első és második kiadásának megfelelő minőségbiztosítási rendszerek auditálása

során, az auditorok av 20 elemnek megfelelő követelmények teljesülését ellenőrizték,

míg a rendszer egészének hatásossága háttérbe szorult. Az új szabvány kidolgozásakor

visszaállították az alapgondolatot, és a folyamatok szerinti szemléletet érvényesítették.
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Új, vagy módosult alapelvek:

Az egyik legfontosabb a vevőközpontúság. A megfogalmazott irányelv a vevők

követelményeinek teljesítését, és ha lehet, felülmúlását tűzte ki célul. A szabvány tehát

külön követelményt tartalmaz vevőközpontúság címen, ebben előírja, hogy a felső

vezetőségnek gondoskodnia kell a vevői követelmények meghatározásáról. A

vevőközpontúság utal a TQM alapelveihez való közeledésre.

Teljesen újnak tekinthető az emberek bevonása, mint alapelv. Ez a követelmények

között nem szerepel, ilyen irányú ajánlást az ISO 9004:2000 tesz. Felveti a munkatársak

bevonását a döntéshozatalba, amely nyilvánvaló közeledés a TQM irányába.

A folyamatos továbbfejlesztés gondolata az ISO 9001:2000-ben új szempontként

jelenik meg. Az erre vonatkozó konkrét követelmények főleg a helyesbítő-, és megelőző

tevékenységeket, valamint az auditok eredményeinek és az adatoknak az elemzését,

felhasználását jelölik meg a folyamatos továbbfejlesztés módszereiként. Az ISO

9004:2000 a rendszer továbbfejlesztéséhez ajánlott intézkedéseket foglalja össze, így a

kérdést nem szűkíti le a konkrét teendőkre, hanem felméri a továbbfejlesztéssel

kapcsolatban megfontolandó teendőket. A folyamatos továbbfejlesztés megjelenése

szintén a TQM alapelveihez való további közeledésre utal.

A kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal teljesen új szempont, mely az ISO

9004:2000 ajánlásaiban szerepel. Ezek az ajánlások olyan megfontolásra ösztönöznek,

hogy a szervezet fontolja meg partnerkapcsolat létesítésének célszerűségét beszállítóival

úgy, hogy az felölelje a közös stratégia kidolgozását, valamint az ismeretek, a kockázat

és a haszon megosztását.

Az ismertetett alapelveken kívül még vannak további alapelvek is, melyek az ISO

9004:2000 ajánlásai között szerepelnek. Érdemes még két lényeges elemet kiemelni, az

egyik a vevőközpontúságot kiterjesztő, a „más érdekelt felek” megelégedettségét célul

kitűző alapelv, míg a másik a tevékenységek eredményességét a hatékonysággal

összekapcsoló, így az eredményeket a ráfordítások tükrében vizsgáló alapelv.
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Természetesen az ISO 9000-es szabványrendszernek megfelelő minőségügyi

rendszereken kívül léteznek még e rendszerektől független és egyes esetekben e

rendszerek alapjaira épülő minőségügyi rendszerek, melyek közül a legfontosabbak a

teljesség igénye nélkül a következők.

GMP (Good Manufacturing Practice): A GMP (Jó gyártási gyakorlat) alkalmazása a

gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban terjedt el leginkább. A termékbiztonság és az

egyenletes termékminőség érdekében alkalmazható módszerek általános gyűjteménye.

Ezek közül az adott termékre, technológiára és körülményekre előre meg kell határozni

az összes erőforrást, amelyeket a megfelelő helyen, megfelelő mennyiségben,

minőségben, megfelelő időben és a megfelelő tervek szerint kell biztosítani. A GMP két

fő eleme a hatékony gyártási műveletek és a hatékony ellenőrzés, melyek egymást

kiegészítik, és egymásra hatással vannak. A GMP–hez szorosan kapcsolódik a GHP –

Jó Higiéniai Gyakorlat, mely biztosítja a tisztasági követelmények betartását

mikrobiológiai, kémiai, fizikai és egyéb szempontokból, valamint a GLP – Jó

Laboratóriumi Gyakorlat, mely biztosítja a termeléstől független, átfogóan megtervezett

és helyesen kivitelezett ellenőrző eljárásokat. A GMP, GHP, és GLP alkalmazása jó

kiindulási alapot biztosít minőségirányítási rendszer kiépítéséhez.

HACCP rendszer: Az élelmiszeriparban a termékbiztonság az elsődleges követelmény,

ennek maximalizálására dolgozták ki a HACCP (Hazard Analysis Control Point,

magyarul Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pont) módszert. E módszer hét

alapelvre épül, hogy egy olyan szisztematikus vezetési módszert adjon annak

érdekében, hogy az élelmiszerek és/vagy az előállítási technológia biztonságát

folyamatosan és megelőző jelleggel biztosítani lehessen. A HACCP strukturált

megelőző rendszer a termékbiztonság érdekében a veszélyek azonosítására, értékelésére

és kezelésére.

COMENIUS 2000: Minőségfejlesztési modell az OM által kialakítva, a közoktatási

intézmények minőségügyi rendszerének kialakításához.

QS 9000 előírás rendszer : A három nagy amerikai autógyár – General Motors, Ford,

Chrysler – által az ISO 9000 szabványsorozat alapján kifejlesztett előírás rendszer,

melyet az első szintű beszállítóiknak kell kiépíteni.
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Az előírás-rendszer alapvető célja olyan minőségügyi rendszer kiépítése, amelynek

alapvető céljai a gyártási folyamatok folyamatos javítása, kiemelten a selejt és a szórás

csökkentése a teljes termelői láncban.

A szabvány három fő részből áll. Az első részben az ISO 9000 szabványra alapuló

követelmények találhatók speciális kiegészítésekkel. E rész sok konkrét előírást

tartalmaz az alkalmazó minőségügyi rendszerére vonatkozóan. A QS 9000 szabvány

nagymértékben támaszkodik adatokra, és az adatokból levont következtetésekre,

döntésekre, melyekhez a statisztikai módszerek széles tárháza kerül felhasználásra. A

második rész az autóiparra vonatkozó szektor specifikus kiegészítéseket tartalmazza. A

szabvány harmadik része a vevő (vásárló) specifikus rész. Itt vevőnként kell más-más

előírásokat figyelembe venni

VDA 6.1.: A QS 9000 minőségügyi előírás rendszer német megfelelője. Hasonlóan az

autóipari beszállítókkal kapcsolatos jórészt konkrét előírásokat fogalmazza meg. A

későbbi kiadása következtében egyes elemeiben már korszerűbb, mint a QS 9000.

AS 9000 szabvány: Néhány iparágnak – köztük a repülőgépiparnak – az egyik

legfontosabb a biztonság, ezért ennek megfelelő, szigorú minőségbiztosítási rendszert

igényel. Az AS 9000-t az Amerikai Légügyi Minőség Társulás fejlesztette ki. A

szabvány a nemzetközi minőséget, biztonságot és műszaki előírásokat tartalmazza a légi

működés minden területére. Alapja az ISO 9000 szabványsorozat, melyből a

repülőgépipar teljes körű és egyedi igényei alapján vettek át előírásokat a kereskedelmi

célú repüléstől a hadiipari alkalmazásokig.

ISO 14000 szabványsorozat:  Az ISO 14000–es szabványsorozat, amely a BS7750

alapján készült, tartalmazza a környezeti menedzsment rendszerek specifikációit, az

alapelvekre, rendszerekre és támogató technikákra vonatkozó útmutatókat, továbbá az

audittal, a védjegyhasználattal kapcsolatos előírásokat, valamint szakszótárat. Külön

szabványok foglalkoznak a környezeti teljesítmény értékelésével, a termék

életciklusának környezeti hatásaival, a termékszabványokban megjelenítendő

környezeti szempontokkal.

A gazdasági társadalmi átalakulás magával hozta, hogy a hazai szervezetek

működésében a minőséggel és a minőség vevői szempontú megközelítésével szembeni

igény megnövekedett. A szervezetek természetesen a hamarabb kiépíthető és a

tanúsíttatható rendszerek (az ISO 9000-es szabványrendszer) felé fordultak, a tanúsított
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vállalatok pedig már igényként fogalmazták meg beszállítóik és alvállalkozóik felé. Így

szinte egy láncreakció indult meg, és előtérbe kerültek a minőségügyi rendszerek

kiépítése.

A piacvezető cégek felismerték, hogy az ISO szerinti működés nem végcél, hanem csak

első lépése (de nem szükségszerű lépése), lehet a Teljes körű Minőségmenedzsment

bevezetéséhez. (Dr. Topár J:2001.)

Az MSZ EN ISO 9000:2001 szerint: a minőségmenedzsment összehangolt tevékenység

egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. A minőség

szempontjából való vezetés és szabályozás általában tartalmazza a minőségpolitika és a

minőségcélok meghatározását, a minőségtervezést, a minőségbiztosítást és a

minőségfejlesztést.

1.3.4. Teljes körű minőségmenedzsment (TQM)

A TQM olyan vezetési filozófia és vállalati gyakorlat, amely a szervezet céljainak

elérése érdekében a leghatékonyabb módon használja fel a szervezet rendelkezésére álló

emberi és anyagi erőforrásokat. A TQM kialakulásához eljuthatunk a

minőségrendszerek fejlődésén keresztül is, mivel azonban „a TQM igazi léptékváltás”

(Dr. Szabó Gábor Csaba:2000.), így a célravezető út a menedzsment módszerek

változásán keresztül is vezethet.
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1. táblázat: Minőségmenedzsment rendszerek fontosabb jellemzői ( Dr. Kövesi János: 2001.)

Minőségmenedzsment modell
Jellemző

Minőségellenőrzés Minőségszabályozás Minőségbiztosítás Total Quality Management

Elsődleges cél
Hibamegállapítás Ellenőrzés és szabályozás Összehangolás Stratégiai befolyásolás

A minőség elérésének
útja

Minőségproblémák
megoldása

Állandó versenyképes helyzet
biztosítása

A tevékenység
hangsúlya

Homogén termék Homogén termék, kevesebb
ellenőrzés mellett

A tágabb termelési lánc,
hibamegelőzésre fókuszálva

A piaci és fogyasztói igények

Módszerek „Szabványosítás” és mérés Statisztikai eszközök és
technikák

Minőség projektek és
rendszerek

Stratégiai tervezés, a célok
rendszerbe foglalása, a teljes
rendszer mobilizálása

Minőségügyi
szakemberek és
szervezet feladata

Ellenőrzés, válogatás,
számítások elvégzése,
minősítés

Hibaelhárítás és a
statisztikai módszerek
alkalmazása

Minőségtervezés,
minőségügyi programok,
minőségügyi rendszer
értékelése

A minőségügyi célok rendszerbe
foglalása, oktatás, tréningek, más
részlegek támogatása,
minőségügyi programok
tervezése

Felelősség a
minőségért

A minőségellenőrzési
részleg

Termelő és egyéb műszaki
részlegek

Minden részleg Valamennyi alkalmazott, a
vezetés elkötelezett irányításával
és közreműködésével

A minőség
megközelítése,
orientáció

Minőség „ellenőrzése” Minőség „szabályozása” A minőségi rendszer
„felépítése” és működtetése

„minőségi” vezetési rendszer
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1.4. A menedzsment tudományok fejlődése a TQM-ig (klasszikus
megközelítés)

A TQM vezetési filozófia, így kialakulását a vezetési rendszerek oldaláról is meg kell

közelíteni.

A XIX. század közepétől kezd egyre tudatosabbá válni a tervezési-szervezési irányítási

problémák kezelése. A szervezés fő területe a termelés és így a műszaki, technikai

szemlélet lett uralkodó.

A menedzsment fejlődése az előző századforduló időszakában gyorsult fel és innen

datálható, mint önálló diszciplína. A kor két kimagasló személyisége: Frederick Winslow

Taylor és Henry Fayol., de meg kell említeni Henry Ford és Max Weber nevét is.

Taylor döntő módon járult hozzá:

- a vállalat különböző tevékenységének racionalizálásához;

- a termelésszervezés és –irányítás szervezeti hátterének megteremtéséhez;

- a funkcionális szervezet megteremtéséhez;

- a munka és –időtanulmányok elveinek kialakulásához;

- a bérezési és ösztönzési rendszerek kidolgozásához.

Fayol a vállalatok irányításának, menedzselésének elveit és feladatait összehangoltan

vizsgálta és erre építő metodikai támogatást nyújtott a problémák kezeléséhez.

Ford a futószalag rendszerű gyártás megvalósításával kiteljesítette a Taylor-i

elképzeléseket.

Weber az ideális bürokratikus szervezettel foglalkozott, megállapításai, napjainkban is

sokat segítenek a szervezetek működésének megismerésében.

Taylor eszméinek megvalósítói, életművének folytatói között olyan neveket találunk, mint

E. Thomson, a Gilberth házaspár vagy Henry L. Gantt.

A vezetés tudomány fejlődésének következő időszakát jellemzik:

- az emberkép (Models of Man) módosulása, az emberi tényezők kutatása;

- a szervezeti struktúrákban való gondolkodás, a szervezet egyes területeit összehangoló

mechanizmusok elemzése.

A Mayo, Roetlisberger és Dickson vezetésével folytatott kísérletek elsősorban az

individuum és a szervezet, a csoport és a csoportkapcsolatok kutatására terjed ki.

Az összvállalati koordinációt támogató új strukturális megoldások megjelenése Chandler

és Frese nevéhez fűződik.
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A második világháború után a menedzsment kutatásokat sokszínűség, a tudományos és

gyakorlati nézőpont egyidejű jelenléte, erősödése jellemezte. Elterjednek az üzleti

sikerorientált „management by”-ok, ezzel egyidejűleg megjelennek a

magatartástudományi, emberorientált rendszerszemléletű kutatások is.

Az 50-es években az operációkutatás, a döntésorientált matematikai megközelítések, a

rendszerszemléleti, kibernetikai irányzatok élik virágkorukat mind Amerikában, mind

Európában. Skandináv, angol, francia és német iskolák alakulnak ki.

A 70-es évektől kezdődő napjainkig terjedő időszakot az új utak keresése, a

gondolkodásmód átalakulása jellemzi. Meghatározóvá válik a kontingencia elmélet, a

bonyolult összefüggésekre az egyedi megoldások keresése.

A 80-as évektől az informatika gyors fejlődése jelentősen a menedzsment metodikai

hátterét. Ugyanakkor a puha módszerek alkalmazása erősödött. Jelentős kutatások folynak

a stratégiai kérdésekkel, a vállalati környezettel és a kulturális tényezőkkel kapcsolatban.

A menedzsment tudományok történeti fejlődésének klasszikus megközelítését összefoglaló

táblázat a következő:

2. táblázat: A menedzsment tudományok történeti fejlődése

ZÁRT RENDSZER NYÍLT RENDSZER

RACIONÁLIS

CSELEKVÉS

Taylor, Fayol, Weber

Gilbreth, Gantt

Bertalanffy, Chandler

Burns, Stalker

EMBERKÖZPONTÚ

CSELEKVÉS

Follett, Mayo, Torgersen,

Barnard, McGregor

Kast, Rosenzweig

Starr

Deming, Crosby,

TQM
Forrás: dr. Szabó Gábor Csaba: 2001.
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A fejlődési fokozatok jellemzői a következők:

Zárt: a belső folyamatok, szervezet, működtetés a középpontban; mechanisztikus,

determinált, formalisztikus felfogás; lokálisban gondolkodás; taktikai megközelítés.

Nyílt: a szűkebb-tágabb környezet figyelembevétele, elsődlegessége; vevőközpontúság,

„kifelé” fordulás; rendszer/alrendszer gondolkodás; rugalmas alkalmazkodás és

befolyásolás; misszió - vízió - stratégia elsődlegessége; globálisban gondolkodás.

Racionális: pontos, precíz, analitikus elemekből alulról építkezni; (futószalag, ütemidő,

REFA, stb.); erős adminisztráció, dokumentáció (Fayol, szabványok, ISO 9000 stb.);

lineárisan horizontálisan tagolt, merev hierarchiák; szervezetközpontú felfogás.

Emberközpontos: az emberi, humán, „szociális” tényező kiemelése, preferálása; pszichikai,

ergonómiai, fiziológiai stb. szempontok figyelembevétele; motiváció; csoportmunka, team,

kreativitás; alkotó szellemi technikák, tömegesen alkalmazható egyszerű problémakezelési

módszerek, problémaközpontú felfogás; rugalmas és „line” szervezetek.

1.5. A menedzsment tudományok történeti fejlődése (a mai TQM
felfogású megközelítés)

Ha a szervezetek menedzsmentjének fejlődését elemezzük, lépcsőzetes fejlődést

tapasztalunk, amely a minél tökéletesebb menedzselés felé alakul.

A tudományos módszereket (mindig az adott kor fejlettségét figyelembe véve) nem

alkalmazó (management by non management =MBNM) menedzsmentet Taylor

fellépésével felváltotta a management by (scientific) management (MBM), amelynek

hatékonyságát a 60-as években megkísérlik a „kivételek elve” alapján növelni. (Dr. Szabó

Gábor Csaba:2000.)

Kivételeken alapuló vezetés (MBE = management by exception):

A kivételek alapján való vezetés olyan elv, amelynek célja, hogy a beosztottak

messzemenő önállósággal végezzék feladataikat. A felettest mindig csak akkor kell

bevonni, illetve csak akkor avatkozik be a folyamatba, ha előre világosan

meghatározott kivételes helyzet keletkezik.
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Megegyezéses eredménycélokkal való vezetés (MBO = management by objectives):

Az MBO öt alapelvre épül fel, amelyek áthatják a rendszer elemeit, és tükrözik

annak lényegét, vagyis a teljesítményelv és a vezetőfejlesztés összekapcsolását.

- a célok eredménykategóriákban történő kifejezése;

- részvételi célmeghatározás;

- a döntő láncszem keresése;

- a mérés és mérhetőség;

- önellenőrzés, önfejlesztés.

Teljes körű Minőségmenedzsment (MBQ = management by quality)

Értelmezhetnénk „a minőségre irányuló vezetésként, természetesen csak a totális

menedzsment környezet irányába történő léptékváltás után.

Vezetési rendszerek fejlődését az 1. ábra mutatja

1. ábra: Vezetési rendszerek fejlődése

a tökéletes QUALITY
rendszer- objectives
irányítás exception        MBQ

management MBO
non MBE

      management MBM

        MBNM idő

 (Forrás: Dr. Szabó Gábor Csaba:2000.)
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2. A Teljes körű Minőségmenedzsment (TQM

2.1. Minőségiskolák, minőségfilozófiák és TQM felfogásuk néhány
eltérő sajátossága

A minőség-rendszerek területén lényegében három alapfelfogás, filozófia, iskola

különíthető el: a japán, az amerikai és az európai. Megértésükhöz érdemes a

minőségfilozófiák kialakulásának hátterét röviden áttekinteni.

2.1.1. Az amerikai iskola és kialakulásának történelmi háttere:

Az Egyesült Államok történelmi és kulturális háttere inhomogén, és legrövidebben azzal

jellemezhető, hogy mivel nem jellemezhető. Nincs egységes vallási vagy filozófiai alap.

Az elmúlt 200 év történelmében, amely egy polgárháborúval és faji zavargásokkal terhes, a

közös identitásnak kevés olyan koherens tényezője van, amely valamely csoport érzéseinek

és értékrendjének sérelme nélkül a közös nemzettudat alapjául szolgálhatna. Az integráló

tényezők szükségszerűen ideológiamentesek, és sajnos a szó európai értelmében

kultúramentesek is, ezek pedig az egyéni szabadság, a gazdagság, az egyéni siker és az

amerikai életmód.

Az amerikai társadalom belső szerveződésének vezérlő elve a fentiek alapján csak a

liberális elv lehet, vagyis az, hogy az egyének és helyi közösségek szabadságát mindaddig

nem korlátozza, amíg az, mások érdekét közvetlenül nem sérti. Mind a különböző

kulturális és vallási háttérrel rendelkező állampolgárok békés együttélése, mind pedig az

egyéneknek ígért korlátlan lehetőségek ezen elv alapján biztosíthatók.

Az Amerikába települt bevándorlók nagy része eleve a gyors szerzés és a meggazdagodás

vágyával érkezett, sokan úgy gondolva ezt, hogy aztán majd hazatérnek. A

pionírkorszakban ez a vágy elég drasztikus formákban jelentkezett. Ez megteremtette a

csak saját magukra hagyatkozó, erőszakot erőszak ellen alkalmazó magányos hősök, a

kitartás, a keménység, a brutalitás kultuszát.

Az utóbbi évtizedekben üzleti alapon kialakult tömegkultúra ezt az eszményképet, a

sokszor erőszakos, de mindig nagyon kitartó egyén vagy kis közösség által a másokkal
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folytatott kemény harc révén elért sikert sulykolja az amerikaiakba. Az amerikaiak milliói

nagyon hisznek saját magukban, és az egyének által művelhető és elérhető csodákban

(Amerikai álom). Erős vágy él bennük az egyéni sikerre, önmegvalósításra,

meggazdagodásra, karrierre. Ezen az alapon erősen motiválhatóak, olykor

fanatizálhatóak.

A vállalat igyekszik elérni azt, hogy a munkavállaló úgy érezze, hogy a vállalaton belül

elérheti az egyéni sikert, és ez csak az ő személyes keménységén, kitartásán, tehetségén

múlik. (kihívás és karrierlehetőség). A munkavállalók olykor egész személyiségüket

alárendelik a karrierjüknek, amennyiben hisznek az amerikai álomnak a vállalat által

felajánlott verziójában.

Az USA hosszú ideig a világ ipari fejlődésének motorja, vezető hatalma volt. Itt alakult ki

a tudományos menedzsment, (Taylor, Gantt) és itt alakultak ki először azok a termelési

rendszerek, amelyek a mai napig a korszerű nagyipar alapját képezik. Természetes, hogy a

minőségfilozófiák bölcsője is az Egyesült Államok volt, egészen a hatvanas évekig. A

hatvanas évekig az amerikai fejlődés lényegében eljutott a végellenőrzéstől és a

gyártásközi ellenőrzéstől a támaszponti ellenőrzésen át a statisztikai minőségszabályozásig

(SQC). A minőségüggyel, csak úgy mint a vevői igények kutatásával és a gyártmány,

valamint gyártásfejlesztéssel specialisták foglalkoztak a vállalaton belül. A minőségügyi

rendszer lényegében a technikai paraméterek tartására irányult.

Az amerikai vállalatoknál a minőségügytől függetlenül erős menedzsment környezet

alakult ki, és kialakult egy jól képzett, erősen motivált, elkötelezett sikeres menedzser

réteg, amely szakértők, és magas munkakultúrával rendelkező szakmunkások

támogatásával, általában kemény eszközökkel, nagy önbizalommal vezette (és vezeti ma

is) a vállalatokat.

Az önbizalom akkor ingott meg kissé, amikor a hatvanas évek végétől jelentkezett a

következő pontban ismertetésre kerülő Japán minőségi kihívás, melynek elindítói szintén

amerikaiak voltak, név szerint Juran, Deming és Feigenbaum. Előrebocsátva a Japán

kihívás lényegét, az a vevőközpontúság, és a folyamatos fejlesztésre irányuló kollektív

bölcsesség, a kooperatív stratégiák minőségügybe való bekapcsolása, valamint ennek

a vállalati működés összes területére való kiterjesztése volt. Ez a hetvenes években azt

eredményezte, hogy a minőség már nem a versenytényezők egyike volt csupán, hanem

mintegy magába integrálta a többi versenytényezőt, a minőség lett verseny legfőbb terepe.
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Az amerikai válasz a TQM volt, melyet Deming és Crosby alapozott meg, és számos

szerző járult hozzá a mai napig tartó fejlődéséhez. A TQM lényegében az amerikai

menedzsment központú vállalati kultúra fejlődésének logikusan következő, minőséget a

középpontba helyező állomása, néhány szemléletbeli változtatással.

A TQM a kevés számú felső vezető erős elkötelezettségére alapozott amerikai

vállalatvezetési hagyományok természetes folytatása, ugyanakkor figyelemreméltó

szemléletváltozást tükröz, mivel egyrészt a profit mellé a vevőt helyezi a középpontba,

másrészt az erős menedzsment környezetet totálisan fogja fel, a felelősségek és döntési

jogok lehető legalacsonyabb szintre történő delegálása, a felhatalmazás révén.

Ez sokkal jobban megfelel a liberális, individualista, sikerorientált, praktikus és anyagias

amerikai közfelfogásnak, mint a minőségi körök és javaslati rendszerek puszta másolása,

ugyanakkor a felhatalmazás olyan új elem, amelyek a további Japán fejlődésre is nagy

hatással volt.

A TQM olyan minőségvezetési rendszer, amely nyitott mind a Japán, mind az Európai

rendszerek felé, és azok az utóbbi években konvergenciát mutatnak a TQM felé,

ugyanakkor a TQM is gazdagodik a Japán és Európai eszköztár alkalmazásával.

2.1.2. A japán iskola és kialakulásának történelmi háttere

A japán társadalom az 1868-ban elkezdett modernizáció előtt az egyetlen ázsiai társadalom

volt, amely az európai feudalizmushoz hasonló jellegzetességeket mutatott, jelentős

kulturális eltérésekkel. A szó szerint értett elszigeteltség miatt egy XVI: századi Koreai

kaland kivételével Japán nem viselt hódító háborúkat és komolyabb védekezésre sem

kényszerült. Emiatt a hűbéri társadalom militáris vonásai nem olyan formában alakultak ki,

mint Európában. Hosszabb távon, és különösen a shógunátus 200 évig tartó

békeidőszakában inkább a vezetett közösség iránti felelősséget középpontba helyező

közigazgatási, gazdasági és kulturális funkciók domináltak.

Részben a kollektív stratégiákat igénylő természeti körülmények, részben a konfuciánus,

taoista és buddhista kulturális gyökerek miatt az individualizmus és a személyes gazdagság

soha nem vált a japán társadalomban elismert értékké. A vezető értékek az egyensúly (ez

alatt igazságosság is értendő) a stabilitás és az egyénnek az általa választott területen
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értelmezett állandó tökéletesedése. Az egyén a maga területén bizonyos védettséget,

türelmet, támogatást és köteles tiszteletet élvezett, egyben súlyos kötelezettségeket vállalt.

Ennek egyik legkifinomultabb példája a “bushido”. Az utolsó szótag a “do, más

szóösszetételben “to” vagy kínaiul “tao”. Jelentése “út”. Az út az egyén belső

tökéletesedésének útja, a konkrét tevékenység pedig ennek eszköze, választott terület,

melyért felelősséggel tartozik, melyen folyamatosan tökéletesedhet és ahol az elért

szintnek mindenképpen meg kell felelnie. Nem szégyenülhet meg!. Tágabb értelmezésben

a “tao” világtörvény, a vállalt sors, mellyel az egyén nem kerülhet összeütközésbe.

A “bushido” a szamuráj “harcos útja“ amely több egymással összefüggő technikát ír le a

belső tökéletesedéshez. A harcművészet a “budo”. .Ennek egyik része az olimpiai

sportággá vált “judo”, valamint a vívás a “kendo”, az íjászat a “kyudo”, és még számos

más “do”. Japán egyik vallása a “shinto” ( az Isten útja), a másik a “zen” buddhizmus.

Ezek közös vonása, hogy nagy belső összpontosítást, elmélyülést igényelő gyakorlatokat

tartalmaznak. A tökéletesedés fokát pedig mérik, és szintekre osztják. A cselgáncsban

közismert a különböző színű övek jelentése. A “do”-nak semmi köze az egyének

versengéséhez és a győzelemhez. Hová vezet ez az út? Mi a tökéletesség? A természethez,

az univerzumhoz hasonlóvá válni, annak törvényeit követve, aktívan, de a kicsinyes

önzéstől magunkat távol tartva élni. Lao Ce muve az Út és Erény könyve ( Tao Te king,

Weöres Sándor fordítása) szerint:

......a bölcs

sürgés nélkül működik,

szó nélkül tanít,

nézi az áramlást, és hagyja, nem erőlködik,

alkot, de művét nem birtokolja,

cselekszik, de nem ragaszkodik,

beteljesült művét nem félti,

s mert magának nem őrzi,

el se veszíti.

Az életben vállalt kötelezettségeiket a japánok a ”do”-hoz hasonlónak tekintik. A vállalt

területen és elért szinten való megszégyenülés vagy megszégyenítés élet és halál kérdése

volt. Ez a társadalmi funkciók betöltésében és a hatalomgyakorlásban is érvényesült. Ha a

falu éhezett, a földesúr a szamuráj család feje “szeppuku”-t követett el, mivel érdemtelenné

vált.



TQM  - Szervezeti kultúra

29

A “do”- hoz kapcsolódó felfogás a tökéletesedésről, a részletesen kidolgozott, nagy

önfegyelmet követelő gyakorlatok végzése, és a több síkon folytatott kommunikáció nem

történelmi hagyomány Japánban, hanem a mindennapi élet része. A kétféle fonetikus

szótagírásból ( Hiragana és Katakana ) és egy Kínai eredetű képírási rendszerből ( Kandzsi

) álló Japán írás tanulását ecsettel kezdik. A jelek ecsettel való írása a “shodo”, amit

minden japán gyerek évekig gyakorol az iskolában. A kandzsi jelek több részletből állnak

össze, és a jelek többsége mögött részletes magyarázat, sok esetben tanulságos történet áll,

egyrészt az egyes részletek jelentéséről, másrészt a jelnek a részletek alapján való komplex

értelmezéséről a szövegösszefüggések, a környezet és a kommunikációs helyzet szerint.

Egy kandzsinak a helyzettől függően több értelmezése lehet, és az élőbeszédnek egy

önmagában kimondott szava mögött számos kandzsi lehet, mivel a kandzsi nem fonetikus

írás. A kandzsik megkülönböztetése az élőbeszédben a kandzsi kínai nevének segítségével

történik. Egyes szóösszetételekben japán szavak helyett a kandzsi kínai neve szerepel,

tehát egy bizonyos szint felett, aki nem tud írni, beszélni sem tud.

A japán értékrendszer európai, de különösen amerikai szemmel nézve nem célorientált.

Minden cselekedet értelmezésének számos rétege, ennek megfelelően a kommunikációnak

több síkja van. A beszélgetés (a konkrét tevékenységre vonatkozó utasítást kivéve).

európai értelemben sokszor nem tárgyszerű, sőt nem is igaz. Európai fogalmak szerint

filozofikusnak és költőinek mondhatnánk, noha egy japán ritkán gondol erre, mert ez

számára természetes.

A célok és az egyetértés nem közvetlenül, hanem több síkon egyszerre, komplexen

értelmezve és általában hosszabb távon fogalmazódnak meg. A célok erősen kötődnek, a

társadalmilag elismert értékekhez.

A kommunikációs és értelmezési síkok hierarchiája követi az értékek hierarchiáját és

esztétikai értékekként közvetíti azokat mindennapi cselekedetek szintjére. A fenti

gondolkodásmód az egyéni kommunikáció és cselekvés mély átgondolását, vagy a

bonyolult rendszerben könnyű eligazodást, kitaposott utakat jelentő hagyományok szigorú

követését igényli az egyéntől.

A fenti értékrend és az azt közvetítő kommunikáció évszázadok alatt tökéletesedve egy

olyan társadalmat eredményezett, amelyet a közös kultúrán és a hagyományon alapuló

szolidaritás és “elintézési módok” működtetnek a felszínen megjelenő látható és

ellenőrizhető praktikus rendszerektől függetlenül ( pl. demokratikus választások,
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monopólium ellenes törvény stb. ). Az individuális út egy japán számára járhatatlan,

mert egy ellentétes értékeket valló kultúrába ágyazott emberi kapcsolatainak elvesztésével

járna. A megszégyenítéstől való félelem kemény függőséget biztosít, ugyanakkor a vezetők

igen ritkán alkalmazzák az  “erkölcsi halálbüntetést”, mivel ez szintén a közösség erkölcsi

megítélése alá esik. Ez európai szemmel kegyetlen konfuciánus parancsuralmi rendszernek

tűnik, ami. korlátozza az egyéni szabadságot, ugyanakkor a rendszer a kötelezettségek

mellett védettséget, valamint az egyéni tökéletesedésben (“do” vagy “tao”) korlátlan

személyes távlatokat is ad.

Japán történelme során többször adta tanújelét rendkívül gyors alkalmazkodóképességének

technikai téren. Japán (és Kína sőt India is) az első európaiak megérkezésekor (XV. sz.)

egyes iparágakban a kor európai technikájának szintje felett állt. (textilipar,

porcelángyártás, acélipar, papírgyártás). Az analfabétizmus Japánban a bonyolult

írásrendszer ellenére alacsonyabb volt az európainál. A XVI században a portugáloktól és a

hollandoktól beszerzett néhány puska és ágyú alapján japánban több tízezer tűzfegyvert

gyártottak és azok kb.30 év alatt jobban elterjedtek mint a korabeli Európában. Az 1850-es

évek elején a nyugati hatalmak csatahajóik fenyegetésével majd 1863-ban Kagosima város

rommá lövetésével érték el, hogy Japán megnyissa kikötőit és piacait az európai és

amerikai áruk előtt.

42 évvel később Japán nagyrészt saját gyártmányú csatahajókkal tengeri győzelmet aratott

Oroszország felett, és elismert nagyhatalommá, vált. A nyugati világ által az 1960-as-70-es

években érzékelt “japán csoda” nem az első volt, hanem az egyik, de az első, amelyik saját

“térfelükön”, saját hagyományos piacaikon okozott meglepetést a fejlett nyugati

országoknak, elsősorban az Egyesült Államoknak.

Japán modern ipari fejlődése az 1868-as Meiji restaurációval , a shógunátus eltörlésével

kezdődött. E fejlődés jellegzetessége, hogy a formailag nyugati mintákat követő

parlamentáris, közigazgatási és jogrendszer, valamint a nyugati típusú vállalati szervezetek

bevezetése nem a korábbi értékek eltörlésével, hanem azokra épülve valósult meg. Ezt a

jellegzetességét a Japán fejlődés mind a mai napig megőrizte.

A XX. században Japán mint gazdasági és katonai nagyhatalom, mely Ázsiában a

legfejlettebb iparral rendelkezett, nyersanyagforrásokra és piacokra kívánt szert tenni.

Ennek eszköze, akárcsak az európai hatalmak esetén a hódítás volt, melynek a II.

világháborúban elszenvedett totális vereség, és az atombomba ledobása vetett véget. Mi

maradt ezután? Egy amerikai megszállás alatt levő ország, amelynek iparát és
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infrastruktúráját a háború tönkretette. Minden a haditermelésre volt átállítva, a belső piac

fizetésképtelen volt és a külső piacok elvesztek. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem az

ötvenes évek elején néhány száz amerikai dollár körül volt. Erősödött a kommunista párt.

Kitört a koreai háború.

Az Egyesült Államok az ötvenes évek elején, egyrészt, hogy Japánban a kommunista párt

előretörését megakadályozza, másrészt hogy a koreai háborúban harcoló amerikai csapatok

ellátásához kiszolgáló és hadianyaggyártó bázist teremtsen, egy az európai Marshall

segélyhez hasonló támogatási programot indított Japánban, ami az Egyesült Államok

szemszögéből nézve túlságosan jól sikerült.

A program keretében amerikai szakemberek (pl. Deming) érkeztek Japánba, akik azokat a

legújabb termelésirányítási és minőségügyi technikákat oktatták, amelyeket még az

Egyesült Államokban sem alkalmaztak elterjedten. Ezzel párhuzamosan japán mérnökök

és más vállalati vezetők ezrei vettek részt tanfolyamokon és gyárlátogatásokon az Egyesült

Államokban. Az amerikaiak által “kiképzett” japánok a módszereket kezdettől, tudatosan

átfogalmazták úgy, hogy a zárt, praktikus, tudományos nyugati anyagot a hagyományos

japán kommunikációnak megfelelően “körülbástyázták” többrétegű motivációs célú

mondanivalóval. A módszereket alacsonyabb képzettségűek számára is könnyen érthető

módon, a vizuális elemek felerősítésével és közösségi problémamegoldásra alkalmas

szervezeti formákba integrálva vezették be.

Az elsajátított és folyamatosan és tudatosan “japánosított” ismeretek terjesztése

tömegméretekben, állami támogatással folyt. Az életkoronként, rétegenként, szakmánként

célzott tanfolyamok, majd vállalati tanácsadási programok egy mai napig létező nemzeti

termelékenységfejlesztési mozgalom keretében zajlottak, amely egyszerű, igaz és logikus

érvek segítségével nemzeti sorskérdés, hazafias ügy, kötelesség, erkölcsi kategória rangjára

emelte a versenyképesség növelését. (tökéletesedés! ) Az érvek a következők voltak :

1. Japán szegény ország, még csak élelmezni sem képes saját lakosságát, külföldről kell

behoznia élelmiszert és nyersanyagot, tehát importálni kell!

2. Japánnak valamit adnia kell az élelmiszerért és a nyersanyagért, és ez a valami csak

Japán ipari termék lehet, tehát hogy importálni tudjon, mindenképpen exportálnia kell.

(egyensúly!, stabilitás! )

3. A termékeknek versenyképeseknek kell lenniük, hogy a fizetőképes piacokon

gazdaságos méretű részesedést érjenek el a már ott levő termékekkel szemben.

4. A munkaadók kötelezettséget vállalnak a termelékenységnövekedés eredményének

igazságos elosztására a vezetők, a munkások és a vásárlók között (egyensúly!)
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A versenyképesség első értelmezése Japánban az olcsóság volt, aminek zálogát a

tömegtermelésben, az alacsony bérekben és a magas munkaintenzitásban látták. Az első

japán exporttermékek valóban nagyon olcsók de elég gyenge minőségűek voltak. Ez nem

vezetett áttöréshez az exportban, mivel az igazán fizetőképes vásárlók igényeit nem

elégítette ki. Ekkor (az ötvenes-hatvanas évek fordulóján ) született meg az a felismerés a

japán ipar vezető köreiben, ami a máig tartó fejlődést elindította.

A japán felismerés abban állt, hogy a vevőt nem lehet a sok hasonló, de már

bevezetett áru közül éppen a mi ismeretlen árunkra “rábeszélni” olcsó árakkal,

hanem az igényeit kell a másik árunál magasabb szinten kielégíteni, vagyis a minőség

a vásárló döntésének elsődleges kritériuma.

Az üzemekben ekkorra már műhelyszinten is érzékelhető mértékben elterjedt egyszerű

statisztikai és problémamegoldó módszereket (Hisztogram, Pareto diagram, korrelációs

diagram, Ishikawa diagram stb.) a minőségi körökben közösségi módon tömegesen

alkalmazva állították a vezetés által megjelölt minőségcélok elérésének szolgálatába.

A hazafias érzés, a jó vállalathoz, a közösséghez való tartozás büszkesége, az adott

munkakör és a vállalt kötelesség japán értelmezése (“do”!), és nem utolsósorban a

munkahely megtartásával és a jövőbeni eredmény igazságos elosztásával kapcsolatos

biztonságérzet hatalmas, a hagyományok erejével alátámasztott egyéni motivációt jelentett

a dolgozóknak a tanulásban és az alkalmazásban egyaránt.

Japánban az egyének az amerikaiaknál és az európaiaknál nagyobb mértékben hajlandóak

közvetlen személyes előnyök hajszolása nélkül eredményeiket megosztani egymással

(“Cselekszik, de nem ragaszkodik, beteljesült művét nem félti”), és nem versengenek,

hanem inkább érdem szerint osztoznak a közösen elért sikerben (egyensúly,

igazságosság!). Az osztozás nem annyira előzetes alkuk és sémák, hanem a hagyomány

alapján megítélt méltányosság szerint utólag történik. Az osztozás alapja nem az

eredményhez való konkrét hozzájárulás mértéke, hanem a személy teljesítménye és

értékének közösség által elismert növekedése.

A japán minőségiskolában a tömeges alulról építkezést mind az egyéni, mind a közösségi

motiváció terén a kulturális hagyományokra alapozták. A siker másik tényezője az

Egyesült Államok segítsége, és az arra alapozott nemzeti termelékenység és

minőségfejlesztési mozgalom volt. Az akkor és azóta a tömeges oktatásba fektetett pénz és

energia fényesen megtérült Japán számára 10-15 éven belül.
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A japán iskola másik jelentős újítása, és hozzájárulása a minőségügy fejlődéséhez a teljes

körűség. Ez a gondolat a TQC, a szakirodalomban Feigenbaum nevéhez fűződik, tehát nem

japán találmány, de japán gazdaság volt éppen abban a helyzetben, hogy átütő sikerrel

alkalmazni tudta.

E helyzet egyik jellemzője a kényszer, mármint az exportkényszer volt. Japán éppen túl

volt az olcsóság kudarcán, és új utakat keresett, hogy a minőséget helyezze a középpontba.

A fogadókészség tehát nagyobb volt, mint a világon bárhol. A másik tényező a már

elkezdett nemzeti méretű tömeges oktatási és fejlesztési program és mozgalom léte volt,

ami azonnali lehetőséget teremtett a módszer elterjesztésére. A sikerben szerepet játszott az

is, hogy a teljes körűséget a tömeges alulról építkezés elvével együtt alkalmazták,

mozgósítva a hagyományokra alapozott kollektív bölcsességet.

2.1.3. Az európai iskola és kialakulásának történelmi háttere

Európa közös kulturális és vallási hátterét a görög és római, kultúra, valamint a zsidó vallás

talaján kifejlődött kereszténység jelenti. A kereszténység Isten előtti egyenlőséget hirdet,

és nem tartalmaz konkrét, előírásokat a vezetők és vezetettek viszonyára és a társadalmi

törvényekre. Az egyének számára jobbára példákat, okfejtéseket, viselkedésmintákat

célokat, ideálokat ad. Az európai gondolkodás egyik fő vonulata ezért a mindennapi életet

szabályozó törvények és szabályok alkotása és betarttatása, mivel ezek nem álltak

rendelkezésre vallási előírások vagy évszázados hagyományok formájában.

A keleti vallások és filozófiák a társadalom szerkezetét, és/vagy a konkrét

viselkedésformákat rögzítik. Az a rendszer a transzcendencia felé nyitott, vagyis nincs

Isten ( esetleg szabadon választható ), hanem az Univerzum van, ami tökéletes. A zárt

társadalmi viszonyok közül számtalan út nyílik a természettel, az univerzummal való

kapcsolatfelvételre. Az esetleges viták tárgya az, hogy mi ennek a legjobb módja, ez

viszont nem érinti a merev társadalmi struktúrát, a status quo-t, tehát a vita aránylag

békésen zajlik.

Európában más a helyzet. Itt a rendszer a transzcendens oldalról zárt. Egy Isten van, aki az

egyén számára követendő utat, a célt Jézus Krisztus által jelölte ki. Jézus követésére

nincsenek olyan technikák és utak, mint a bushido. Talán egyes szerzetes és lovagrendek

reguláiban és a szentek életében lelhetünk hasonló útmutatást, ezek viszont sohasem váltak

egész társadalmak által követett mintává.
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A korai középkor hatalmas kísérlet volt a keresztény eszme gyakorlatba való átültetésére.

valamint Európa stabilizálására és eszmei egyesítésére. A kísérlet kudarcot vallott, a

keresztény értékrendet képviselni hivatott intézmény gyakorlati működése elszakadt az

általa hirdetett értékektől és a valóságtól. Ezt az elszakadást máglyák és vallásháborúk

jelzik. Az egyházszakadás, a reneszánsz, a reformáció, a felvilágosodás és a polgári

forradalmak jelentették az európai útkeresés fő állomásait. Ez az útkeresés nem a

keresztény, a Krisztusi tanítás tömeges és alapvető elutasítását jelzik, hanem annak a

magánélet, a lelkiismeret szférájába való áthelyezését.

A figyelem az üdvözüléstől az igazságos társadalmi berendezkedés felé fordult. A

kialakuló modellben szerepet játszott a kereszténység éppúgy, mint a görög filozófiai és a

római jogtudományi örökség. A társadalmi mozgalmak és az intellektuális erőfeszítések

súlypontja a vallási és eszmei területről átkerült a gyakorlati, racionális,

természettudományos, jogi szabályozási, alkotmányozási oldalra.

Az európai fejlődés jellegzetessége, hogy a fejlődés mozgatója, centruma Nyugat-Európa.

A feudális viszonyok megszüntetése itt szerves fejlődés eredménye volt. Észak-Európa

sikerrel követi ezt az utat, mivel ott a feudalizmus, a rendi, hűbéri társadalom soha nem

vált olyan merevvé, mint Európa egyéb részein. Dél és Közép-Kelet Európában a feudális

társadalom lebontása jobbára felülről, reformokkal történt, így itt az emberi kapcsolatok

több patriarchális elemet tartalmaznak.

Az újkori európai embereszmény, a művelt úriember, illetve hölgy. A viselkedés és a

társadalmi érintkezés szabályai és erkölcsi elvei sokat megőriztek a középkori lovagi

eszményekből. Ezek kiegészültek az alapos műveltség, tájékozottság, az aktív közéleti

szerepvállalás és a társadalmi felelősségérzet mai követelményeivel. Az úriember

(gentleman) fogalma és eszménye egy nem túlságosan magas minimális életszínvonal és

társadalmi állás felett független a rangtól és a vagyoni helyzettől. Az úriember eszmény a

közelmúltig jelentősen befolyásolta az európai viselkedéskultúrát azoknál a rétegeknél is,

melyek nem érezték magukat szorosan ehhez a réteghez tartozónak. Az újkori európai

úriember, a gentleman elvárt tulajdonságai, értékei figyelemreméltó rokonságot mutatnak a

minőségügyi tevékenységhez és szemlélethez szükséges értékekkel.

Az európai ipar legrégebbi gyökereit a középkori céhes ipar jelenti. A céhek szabályzatai

számos olyan előírást tartalmaztak, amelyeket a mai kereskedelmi, technológiai,

minőségügyi, emberi erőforrás fejlesztési és PR technikák előfutárainak tekinthetünk. Ami

miatt ezt szükséges megemlíteni, az a megközelítés.
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Szakmánként és területenként létrehozott közmegegyezésen és tapasztalaton alapuló,

írásba foglalt és a hatalom által legitimált szabályrendszer, melynek követése kötelező,

ellenőrzött és szankcionálható. A céhes ipar kereteit szétfeszítő gyáripar létrejötte után is

még sok tekintetben és sokáig érvényesültek egyes céhes hagyományok. A

műhelyrendszer, és a szaktudás szerinti rétegződés: mesterek, segédek, inasok stb. A

felvilágosodás korában a francia enciklopédisták kísérletet tettek a kor ismereteinek

rendszerezett összefoglalására, beleértve a műszaki, termelési ismereteket is. Munkájuk a

francia forradalom után a közigazgatás megszervezésének egyik alapja lett.

Ekkor, a mértékegységek szabványosításával indult el az európai szabványosítás, amely a

felvilágosodás és a racionalizmus szellemét tükrözi, és teljesen beleilleszkedik a kor fő

áramlatába, az igazságos és ésszerű társadalmi berendezkedés tudományos és jogalkotási

úton történő megalapozásába. Az európai magatartás a történelmi és kulturális alapok miatt

mára inkább racionális és szabálykövető, mint értékkövető vagy sikerorientált.

 Ebből következően az európai minőségügy a kezdetektől fogva a tudományos igényű

pontosságra, a dokumentálásra, a feladatok, a kötelesség pontos leírására és a

kötelességek maradéktalan teljesítésére alapozott.

A modern minőségiskolák közül az európai alakult ki utoljára. A filozófia kialakulását

elősegítette az, hogy az európai integrációs folyamat során, és különösen az 1993-as

egyesítést követően mindenképpen sort kellett keríteni a szabványok és

minőségkövetelmények egységesítésére, és ennek során közös fogalmakat kellett alkotni,

és közös koncepciót kellett kialakítani. Az európai minőségrendszer bölcsőjénél azonban

nem csak szakértők és tanácsadók álltak, hanem felhasználták a vállalati alkalmazott

kutatások eredményeit is.  Kölni Ford, GM Opel, Steyr-Daimler-Puch, Philips, IBM stb.).

Az európai minőségmodell a japán és amerikai iskoláktól átveszi a totális elemet, de azt

úgy alkalmazza, hogy a súlypontot áthelyezi a minőségbiztosításra. Ennek az a módja,

hogy a meglevő rendszert és folyamatokat teljes egészében lefedi szisztematikus

hibafeltáró és javító eljárásokkal. Igyekszik számszerűsíteni a folyamatképességeket és a

rendszer szabályozottsági állapotát. A filozófia középpontjában a rendszer szabályozottsági

optimumának elérése és az ehhez megfelelő sűrűségű, rendszerességű és pontosságú

méréstechnikai háttér megteremtése áll.

Lényeges jellemzője az európai minőségiskolának a felülvizsgálat és értékelés valamint az

ISO rendszerszabványokhoz kapcsolódó minőségaudit és tanúsítás módszerének

kidolgozása. A vállalat számára a tanúsítás megszerzése önmagában nem jelent valós

előrelépést a minőségügy területén, csupán kereteket ad a rendszer fejlesztéséhez és
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valamelyes garanciát a vásárlónak arra nézve, hogy a vállalatnál ISO szabványnak

megfelelő minőségügyi rendszer működik. A tanúsítvány arról nem szól, hogy a rendszert

mire, és milyen eredményességgel használják.

Az egyes minőségiskolák főbb eltérő jellegzetességeit, melyek az egyes iskolák

kialakulásának kulturális hátteréből eredeztethető Dr. Szabó Gábor Csaba a következők

szerint foglalta össze:

3. táblázat: Az egyes minőségiskolák eltérő jellegzetességei

Az egyes minőségiskolák eltérő jellegzetességei

Minőségiskola: japán amerikai európai

Jellemző

terjeszkedés

tömeges, alulról hólabda elv termelésmenedzsment

Vivőréteg minőségi körök top menedzsment középvezetés

Specialitások teljes körűség;
elemi, egyszerű
technikák

menedzsment
környezet; más
súlypontok

formalizálás,

szabályozottság

Hazai „rés” motivációs menedzsment minőségkulturális és

informatikai

Kulcselem a minőségi körök a menedzsment

klíma

dokumentált

nyomonkövetés

(Forrás: Dr. Szabó Gábor csaba:2001.)

A minőségügy, a minőségfilozófia fejlődésének jelentős állomásai a világ fejlett ipari

térségeihez kötődnek. Egy-egy fejlődési szakasz megindulásának okai nem csak a

nemzetközi versenyben mindig jelenlevő ösztönző hatásokban, hanem az egyes térségek

általánosabb gazdasági, politikai kulturális viszonyaiban keresendők. (pl. Európa miért

reagált olyan későn a kihívásra? Miért éppen Japánban alkalmazták először a

vevőközpontú szemléletet? Miért Amerikában alkalmazták először a felhatalmazást?)

Mindezek alapján a következő megállapítást tehetjük:

A minőségfilozófiák és az azokra alapozott iskolák, módszerek alkalmazásának alapja

minden esetben az alkalmazás közegét jelentő kultúra valamely erőssége.

Amerikában az erős menedzsment és a sikerorientáltság, Japánban a kulturálisan

mélyen megalapozott munkaerkölcs és közösségi szellem, Európában a szakértelem, a

képzettség és a hagyományos szabálykövető attitűd, a kötelességtudat.
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A fejlődés, a kihívásra adott válasz soha sem a másolás volt, hanem az új elemeknek a

létező gondolatrendszerekbe történő integrálása olyan módon, hogy a saját kultúrára

alapozva valósuljanak meg a versenytársnál már elért eredmények. Az új elemek

bevezetése mindig a helyi sajátosságoknak megfelelő menedzsment és motivációs

eszközök alkalmazásával történt.

A minőségi versenyben a hatvanas-hetvenes évek nagy japán előretörésétől eltekintve az új

iskolák a versenyben maradást biztosították, és viszonylag kis lemaradásokat hoztak be,

illetve kis előnyöket biztosítottak. Mára a verseny kiegyenlítődött. A Távol-Keleti csodák

mögött erős, célzott iparfejlesztési kormányprogramok álltak.

2.2. A TQM fogalma, értelmezése

A TQM különböző diszciplínákkal ötvözött vezetési folyamat, melynek célja, hogy a

szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint

minden dolgozó minőség iránti teljes elkötelezettségével, a vevő teljes mértékű

megelégedettségét érje el a termék vagy szolgáltatás használata során. (BME TQM

Center.)

A TQM egy menedzsment filozófia és ennek vállalati megvalósítási gyakorlata, amelynek

célja az adott rendszer anyagi (technikai, műszaki) és emberi erőforrásait hasznosítani a

rendszer céljainak leghatékonyabb úton történő elérése érdekében. (BSI:1992.)

A TQM modell alkalmazása egy sokat ígérő lehetőség vállalati fennmaradásra.

A TQM ugyanis átfogja a termék életciklusával összefüggő valamennyi üzleti funkciót: a

dizájn, tervezés, a termelés, az elosztás és a szerviz területeit. Az eredményt a fogyasztó

elégedettségével mérik, és az út ennek eléréséhez a folyamatos, javításon-fejlesztésen

keresztül vezet. (American Society for Quality Control 1990-es TQM konferenciájának

ajánlása a TQM értelmezéséhez. (Dr. Szabó Gábor Csaba.:2000)

A minőségguruk különböző tanításait a gyakorlati tapasztalattal ötvözve kifejlődött az

egyszerű, de hatékony modell a teljes körű minőségmenedzsment (TQM 2.ábra)

kivitelezésére.



TQM  - Szervezeti kultúra

38

Ez a modell a teljes körű minőség három alapvető elvére - összpontosítás mind a külső,

mind a belső vevőkre összpontosítás a munkafolyamatok javítására azon célból, hogy

megbízható és elfogadható végtermékek (produktumok, azaz termékek és szolgáltatások)

jöjjenek létre; végül összpontosítás arra, hogy hasznosítsuk a velünk együtt dolgozók

tehetségét -, valamint hat kiegészítő elemre épül. (A.R. Tenner – I.J. De Toro:1997.)

2. ábra: Modell a TQM kivitelezésére

Célkitűzés Folyamatos javítás

Elvek Középpontban Folyamatok Teljes  a
vevő    javítása         elkötelezettség

Elemek              Vezető szerep

 Oktatás és képzés            Támogató struktúrák

Kommunikáció           Jutalmazás és elismerés

         Mérés

Forrás: Arthur R. Tenner – Irving J. De Toro: TQM, 1997.
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Minőségi elvek

 Középpontban a vevő: A minőség azon a koncepción alapszik, hogy mindenkinek van

vevője, és hogy annak a vevőnek az igényeit, szükségleteit és elvárásait minden egyes

alkalommal ki kell elégíteni, ha a szervezet mint egész meg akar felelni a külső vevők

szükségleteinek. Ehhez a koncepcióhoz a vevők igényeinek alapos feltérképezése és

elemzése szükséges, és amikor már ezeket az igényeket az illetékesek megértették, és

magukévá tették, akkor ki is kell elégíteniük. Ha tehát a szervezet sikeres akar lenni,

akkor folyamatosan meg kell felelnie a vevő elvárásainak. Három kérdéssel kell a

szervezetnek foglalkoznia: a vevő azonosítása; a vevő elvárásainak megértése és

meghatározása; a vevők megértését szolgáló módszerek alkalmazása.

 A folyamatok javítása: A folyamatos javítás koncepciója arra a premisszára épül, hogy

a munka egymással szorosan összekapcsolódó lépések és tevékenységek sorozata,

amelyből végtermék születik. A munkafolyamat valamennyi lépését szüntelenül

figyelemmel kell kísérni, hogy csökkentsük a végtermék eltérésének lehetőségét és

javítsuk a folyamat megbízhatóságát. A szüntelen javítás első célja, hogy megbízható

folyamatok jöjjenek létre, eltérés nélkül. Ha az eltérésekre való hajlamot a lehető

legjobban csökkentették és a végtermék még mindig elfogadhatatlan, akkor a folyamat

javításának második célja a folyamat újratervezése, hogy az ily módon létrejött termék

ki tudja elégíteni a vevők igényeit. A folyamatjavítás során a szervezetnek a következő

feladatai vannak: a kulcsfontosságú folyamatok azonosítása és menedzselési

módszerének kiválasztása; a folyamat teljesítményének javítására alkalmazható

módszerek meghatározása, kiválasztása, bevezetése; a folyamatok teljesítmény mérési

módszereinek kiválasztása, bevezetése.

 Teljes elkötelezettség: Ez a megközelítésmód a felsőbb szintű menedzsment aktív

vezetésével kezdődik, és olyan erőfeszítéseket foglal magába, amelyek hasznosítják

a szervezet valamennyi alkalmazottjának tehetségét, és így piaci előnyökre tesznek

szert. Az alkalmazottaknak minden szinten széles körű jogosítványuk van arra, hogy

javítsák produktumaikat úgy, hogy ő és rugalmas munkastruktúrákat alakítanak ki a

problémák megoldására, a folyamatok javítására és a vevők kielégítésére. Mindebbe a

szállítókat is bevonják, akik egy idő urán partnerekké válnak oly módon, hogy együtt

dolgoznak az alkalmazottakkal az egész szervezet hasznára.
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Kiegészítő elemek

Vezető szerep. Az erőfeszítéseket a felsőbb szintű menedzsereknek kell vezetniük a

saját példájukkal, azzal, hogy alkalmazzák a TQM eszközeit és nyelvezetét,

megkövetelik a konkrét adatok felhasználását és elismerésben részesítik a TQM

koncepcióit sikeresen alkalmazókat.

A TQM bevezetésekor a felsőbb szintű vezetőknek több alapvető feladata van. A felsőbb

szintű vezetők viselik a felelősséget a szervezet sikeréért. Ki kell alakítaniuk az

üzletpolitikát, szét kell osztaniuk a pénzügyi erőforrásokat és ki kell választaniuk a

piacokat. Ők felelősek a szervezet sikeréért. A TQM mind a vezetői, mind a menedzseri

szerepkörben sajátos készségeket igényel. A menedzser és a vezető szerepe közötti

különbséget tisztázza a következő táblázat. A TQM bevezetése során az eredmények

elérését szolgáló menedzselés éppúgy előtérbe kerül, mint a rendszerek megjavításán

fáradozó vezető. A hagyományos vezetői-menedzseri szerepkör megváltozik.

4. táblázat: Vezetői – menedzseri szerepkör

Menedzselés Vezetés

Tervezés Látomás

Szervezés Igazodás

Irányítás Nagyobb hatáskörrel való felruházás

Összehangolás Betanítás

Ellenőrzés Törődés

Eredmények elérése A rendszerek javítása

Forrás: Dr. Topár József:2001.

A vezetők teremthetik meg a körülményeket a kihívásokhoz azzal, hogy kialakítják a

választ a következő hat alapvető kérdésre:

- Miért létezünk; mi a célunk? /küldetés/

- Milyenek leszünk a jövőben? Mivé akarunk válni? /látomás/

- Miben hiszünk, és mi az, aminek betartását mindenkitől elvárjuk? /értékek/

- Milyen irányelveket tudunk nyújtani a szervezetünkben dolgozóknak abban, hogy mily

módon nyújtsák a termékeket és szolgáltatásokat vevőinknek? /üzletpolitika/
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- Mik azok a hosszú távú és rövidtávú eredmények, melyek képessé tesznek majd minket

arra, hogy beteljesítsük küldetésünket, és valóra váltsuk látomásunkat? /célok és

célkitűzések/

- Hogyan fogunk haladni látomásunk felé és beteljesíteni céljainkat és célkitűzéseinket?

/módszertan/

Ha a kérdések bármelyikére elmarad a válasz, az képtelenné teszi a szervezetet arra, hogy

megértse és kielégítse a vevői követelményeket, hogy hatékonyan ossza szét erőforrásait,

vagy hogy tőkét kovácsoljon dolgozóinak tehetségéből.

Oktatás és képzés. A minőség az alkalmazottak mindegyikének rátermettségén alapszik és

azon, hogy értse, mit kívánnak tőle. A minden alkalmazottra kiterjedő oktatás és képzés

ellátja őket azokkal az információkkal, amelyekre szükségük van a szervezet küldetésével,

jövőképével, haladási irányával és stratégiájával kapcsolatban, továbbá itt szerezhetik meg

azokat a készségeket, amelyekre a minőség javításához és a problémák megoldásához

szükségük van.

Kiegészítő struktúrák. A felsőbb szintű menedzserek időnként némi támogatásra is igényt

tarthatnak ahhoz, hogy olyan változtatásokat eszközöljenek, amelyek a minőségi stratégia

foganatosításához szükségesek. Ilyen támogatást nyújthatnak például a külső konzultánsok.

Kommunikáció. A kommunikációt minőségi környezetben többnyire más-más módon kell

megfogalmazni ahhoz, hogy minden alkalmazottal megértessük a változás iránti őszinte

elkötelezettség fontosságát. Például a körlevelek hitelessége többnyire alacsony fokú, mert

úgy tekintik, hogy azok csupán a menedzsment véleményének közlésére vagy

propagandacélokra alkalmasak.

Jutalmazás és elismerés. A teameket és egyéneket, akik sikeresen alkalmazzák a minőségi

folyamatokat, elismerésben kell részesíteni, sőt jutalmazni kell, hogy ily módon a szervezet

többi tagja is tudja, melyek az elvárások.

Mérés. Az adatok felhasználása kifejezhetetlenül fontos a minőségmenedzselési folyamat

bevezetésében. Nyilvánvaló, hogy a szubjektív vélemények helyébe az adatoknak kell

lépniük és mindenkinek meg kell értenie: nem az a fontos, hogy mit gondol, hanem hogy

mit tud.
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A minőségnek a folyamatokon keresztül történő javítása a vevőtől a szállítóig tartó láncolat

egységes megközelítésén nyugszik. A folyamat menedzselés lényeges elemét azok a

folyamatok képzik, amelyekre a minőség javítását célzó erőfeszítések hagyományosan

koncentrálódtak. A folyamat menedzselés elismeri a csoportban dolgozók értékét, akik

termékeket termelnek és szolgáltatásokat nyújtanak. A folyamat menedzselés a

vevők/vevők és a szállítók szerepét is felismeri és integrálja azokat a rendszereket,

amelyek ez utóbbi kettővel cserélnek információkat. A minőség-folyamat menedzselése

önmagában előnyös versenyhelyzetet kínál, mert úgy teszi lehetővé a minőségjavítását,

hogy egyidejűleg csökkentjük a pazarlást és a költségeket.

A minőségjavítás alapját a teljesítménymérések képezik, melyeket a következő szinteken

végezhetjük:

- A folyamatmérések definiálják a tevékenységeket, a változó jellemzőket,

valamint magának a munkafolyamatnak, technológiának a műveleteit. A

folyamatmérésekbe bele tartoznak azoknak a termékeknek, szolgáltatásoknak a

mérése, amelyeket a beszállítók biztosítanak.

- A termék-mérések a különböző termékek vagy szolgáltatások konkrét vonásait,

értékeit, jellegzetességeit és tulajdonságait határozzák meg. A termék-mérések

vizsgálata két oldalról, a vevői és a folyamat oldalról lehetséges.

- A végeredmény-mérések definiálják a folyamat végső hatását a vevőre és attól

függnek, hogy mit kezd a vevő a termékkel vagy szolgáltatással. A végeredmény

szintjén történő mérések tükrözik a szolgáltatások hatását a vevők folyamataira

és csak azután lehet a méréseket elvégezni, miután a terméket leszállították, vagy

a szolgáltatást elvégezték.

A TQM kulcspontjai az ASQC 90-es konferenciájának alapján (Dr. Szabó Gábor

Csaba:2000.):

- a munkakultúra olyan irányú megváltozása a rendszeren belül, amely a

fogyasztói igények biztosítását a folyamatos javítás-fejlesztésben látja;

- egy menedzsment környezet, „klíma” kialakítása, amely magában foglalja a

TQM szemlélete szerinti viselkedést, a korszerű minőségszabályozási eljárások

és módszerek alkalmazását, a kommunikáció elősegítését, a visszacsatolási

tevékenység támogatását. És a megfelelően támogató menedzsment környezetet;
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- a változásmenedzsment legfontosabb eszközei: a tréningek, az oktatások, a

kommunikáció, az elismerés, motiválás, a team-munka, a fogyasztói elégedettség

növelése;

- a TQM alapelemeinek szisztematikus kiépítése és bevezetése;

- a minőség költségeinek és gazdaságosságának mérése, figyelése és elemzése,

mint a nem megfelelő minőség mérőeszköze.

A TQM bevezetése, elérése több éves folyamat. Az elinduláshoz valamilyen „keretet”

célszerű kialakítani, mely rögzíti azokat a lépéseket, amelyeket betartva juthatunk el a

TQM vezetési filozófia megvalósításához. A keretek közötti különbségek, az egyes

módszerek hangsúlyos vagy kevésbé hangsúlyos megközelítésében érhetők tetten. A TQM

bevezetésével kapcsolatos programot csakis projektként szabad kezelni, melynek vezetője

minden esetben az első számú vezető.

Néhány példa a minőségguruktól:

Cél a nulla hiba elérése: (Crosby keretprogramja)

- Tisztázzuk, hogy a vezetés elkötelezte magát a minőség elérése mellet.

- Alakítsunk teameket az egyes részlegek vezetőiből.

- Mérjük a működési folyamatokat, hogy meghatározhassuk a jelenlegi és a

várható problémákat és azok okait.

- Számítsuk, becsüljük meg a minőség költségeit és értsük meg, hogy ezek miért

használhatók vezetési eszközként,

- Növeljük minden munkatársunk minőség iránti tudatosságát és személyes

elkötelezettségét.

- Javítsuk ki a korábban feltár hibákat.

- Fejlesszünk ki módszert a fejlődés figyelemmel kísérésére.

- Képezzünk ki programfelelősöket, hogy aktívan kivegyék részüket a

minőségjavítási folyamatból.

- Rendezzünk „nulla hiba” napot, hogy mindenki érezze a változást és hogy

igazoljuk a vezetés elkötelezettségét.

- Ösztönözzük a munkatársakat, hogy tűzzenek ki fejlesztési célokat.

- Ösztönözzük a munkatársakat, hogy minden olyan problémát bátran tárjanak fel a

vezetés előtt, amelyek akadályozhatják a fejlesztő munkát.

- Ismerjük el és fel azokat a munkatársakat, akik részt vesznek a programban.
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- Alapítsunk minőségtanácsokat, amelyek feladata a rendszeres kommunikáció.

- Kezdjük az egészet elölről, hangsúlyozva, hogy a minőségjavítási program soha

nem ér véget.

Próbáljuk ki és vezessük be: (Juran programja)

- Azonosítsuk a felhasználóinkat, a fogyasztóinkat.

- Határozzuk meg az igényeket.

- Fordítsuk le ezeket az igényeket a mi nyelvünkre

- A szolgáltatásainkat fejlesszük abba az irányba, amelyek kielégítik ezeket az

igényeket.

- Optimalizáljuk ezeket az igényeket abba az irányba, hogy a mi igényeinknek is

megfeleljenek.

- Fejlesszünk ki olyan működési folyamatot, amelynek keretében előállíthatók az

ilyen szolgáltatások.

- Optimalizáljuk a folyamatokat.

- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a folyamatok képesek tartósan és pontosan

azokat a szolgáltatásokat nyújtani, amelyeket kifejlesztettünk.

- Adjuk át a kifejlesztett, kipróbált folyamatot az intézmény egészének. Az egészet

kezdjük elölről.

Teamek vezetésének fontossága (Egy magyar cég programja – Forrás Kalapács J.:1999.)

- Célmeghatározás, programindítás, meghirdetés.

- Képzés, helyzetfelmérés (pl. EFQM Modell). Gyengeségek/erősségek

meghatározása

- Szervezeti struktúra létrehozása: Felsővezetői team, problémafeltáró team,

problémamegoldó team, programkoordinátor.

- Fejlesztési stratégia kialakítása, folyamatok értékelése, visszacsatolás.

- Résztvevők képzése.

- Eredmények szabványosítása.

- Eredmények elismerése, publikációja házon belül és kívül.

- Időszakos programértékelés,

- Továbbfejlesztés.
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Hazánkban a TQM vezetési filozófia vállalásának többféle indítéka tapasztalható (Dr.

Topár:2001):

- Sok esetben a külföldi tulajdonosok (elsősorban amerikai) ösztönzésre vállalja a

vállalatvezetés a TQM rendszer kialakítását.

- A multinacionális vállalatoknál jellemző, hogy más országokban működő

tagvállalatok példája alapján dönt a vezetés a TQM alkalmazása mellett.

- Magyar tulajdonú vállalatoknál, pedig a sikeres működés érdekében a vezetés

tudatosan vállalja a TQM eszmeiségét és teszi meg a lépéseket az alkalmazáshoz.

Bármelyik esetet tekintjük, a TQM bevezetésénél nem tekinthetünk el, a TQM-et eddig

sikeresen alkalmazó szervezetek tapasztalataitól.

Peters és Waterman amikor mint tanácsadók a McKinsey csoportnak dolgoztak a

következő megállapítást tették:

 „Amikor a TQM programban a minőség közös értékké válik, minden egyéb abból

áramlik ki (rendszerek, stratégia struktúra, stílus, szakértelem, munkaerő).”

Peters és Waterman a következő példázatokat emelték ki, amelyek szerintük a TQM

bevezetése során. a „kívánatos kulturális változásokat” jelentik: (ld. 5. táblázat)
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5. táblázat Példázatok a kívánatos kulturális változásokra

Állapotból Állapotba
Részleges vagy félreértett
megértése a vevő igényeinek.

A megértéshez vezető út
szisztematikus megközelítése, a
belső és külső vevői igények
együttes kielégítése.

Rövid távú célok, és
korlátozottan előretekintő
perspektívában történő mozgás.

Hosszabb távú célok értelmes
egyensúlya, a sikeres rövid távú
célkitűzésekkel.

Bizonyos hibaszázalék
elfogadása, és pótlólagos
korrekciók alkalmazásának
természetesnek tekintett
gyakorlata.

A vevői igények
figyelembevételekor a
hibamentes teljesítmény
folyamatos tökéletesítéséért
folytatott törekvés, a sikert
lehetőleg a legelső alkalommal
biztosítani.

Átgondolatlan, egyénieskedő
problémamegoldás és
döntéshozatal.

Túlnyomórészt többségi és
fegyelmezett
problémamegoldás és
döntéshozatal közös
megközelítéssel a
középpontban.

Bizonytalan célkitűzésekkel
jellemezhető vezetési stílus,
amelyből kiérezhető a kudarctól
való félelem.

Nyitott stílus, közérthetően
megfogalmazott, következetes
célkitűzésekkel, amely bátorítja
a problémamegoldást, valamint
a csoportos megoldási
folyamatokat.

Forrás: John Bank: (1992) The Essence of Total Quality Management,

Ugyanez a szerzőpáros hét alapvető értéket talált a legjobb amerikai vállalatok vizsgálata

során, amelyeket mintegy receptként ajánlják azoknak a szervezeteknek, akik a TQM-et be

akarják vezetni. Az általuk definiált hét értéket a 6 táblázatban foglaltam össze.
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6. táblázat: 7 alapvető érték a sikeres TQM alkalmazáshoz
1. Meggyőződés a legjobbá válásban.
2. Hit a megvalósítás részleteinek fontosságában.
3. Hit az emberekben mint egyéniségekben.
4. Elkötelezettség a kiváló minőségben és

szolgáltatásban.
5. Hit a szervezet tagjainak kreativitásában, és azok

következményeiben.
6. Meggyőződés az informális kommunikáció

erősítésének fontosságában.
7. Elkötelezettség a hatékonyság és a profit

növekedésében.
Forrás: John Bank: (1992) The Essence of Total Quality Management,

Tehát TQM bevezetést (programot, projektet), csak szervezeti változtatási akcióként

kezelhetjük. A TQM bevezetés egy igen erős szemléletformálást eredményez,

amely elterjed a szervezet mindennapi életében. Folyamatosan kell, hogy

munkálkodjon a folyamatok azonosításán és javításán a vevőközpontúság

figyelembevételével az alkalmazottak széles körének bevonásával.

A TQM vezetési filozófia bevezetésével kapcsolatos programot projektként kell

kezelni. A projekt vezetője az első számú vezetőnek kell lennie, abban az esetben,

ha sikeres TQM programot akarunk megvalósítani. A projekt konkrét

megvalósításakor természetesen figyelembe kell venni a szervezet sajátosságait.

A nemzetközi szakirodalomban egyre több esettanulmánnyal találkozhatunk a

sikeres TQM programok megvalósításáról. Az általam bemutatásra kerülő

esettanulmányt azért választottam, mert szépen szemlélteti a sikeres

programbevezetés legfontosabb elemeit, utal a kultúra azon elemeinek változásaira,

melyeket az értekezésem későbbi fejezeteiben vizsgálok.

2.2.1. Esettanulmány: a TQM alkalmazása, mint versenyképes stratégia
a Xerox-nál

A TQM program bevezetésekor, amely a ”Minőségi Vezetés” elnevezést kapta, David T.

Kearns, a Xerox Cég elnöke és ügyvezető igazgatója szólt néhány szót arról a kiélezett

globális versenyhelyzetről, amely az irodagép üzletágban jelentkezett, és ezt a globális
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kiélezett versenyhelyzetet jelölte meg, mint fő motiváló erőt, amely arra kényszeríti a

Xerox Céget, hogy alapvető változásokat hajtsanak végre, és ezek az alapvető változások a

teljes körű minőség irányába hassanak, egy olyan üzletágban, amely mintegy 400

milliárdos költségvetéssel működik. A cég egyébként 1975-ig majdnem hogy monopóliumi

státuszt élvezett, ami a fénymásoló gépek eladását és bérbevételét illeti. 5 évvel később a

Xerox piaci jelenléte a fénymásoló berendezések eladását illetően mintegy 50 % alá

zuhant, és a cégnek kb. mintegy 100 versenytársa akadt, különösen, ami a vállalkozás

leglényegesebb részét illeti.

A japán fénymásoló gépeket előállító berendezések, amelynek élén elsősorban olyan nagy

nevek állnak, mint a Canon vagy a Ricoh, nemcsak hogy utolérték a Xeroxot a

fénymásolás minőségében, megbízhatóságában ill. a szolgáltatások tekintetében, hanem az

ár tekintetében már meg is előzte. Az amerikai tekintélyes Fortune Magazin, amely a cégek

bevételeinek szempontjából egy toplistát állít fel, riasztó adatokat közölt a Xerox számára,

amely szerint a korábbi első 10 %-ban elfoglalt helyről azt jelezte, hogy a cég a besorolás

alsó harmadába zuhant.

A Xerox erre a nagyon komoly fenyegetésre úgy válaszolt, hogy a következő lépéseket

léptette életbe.:

l. Csökkentette a költségeket, mintegy évi 600 millió dollárral. Szerte az egész világon a

Xerox alkalmazottak számát - természetesen végkielégítéssel - az 1980-as 120 ezres

létszámról, 3 évvel később már 104 ezerre csökkentette.

2. Újrastrukturálta szervezetét, amelyet a Connecticut állambeli Stamford városából, a

központból, a cég központjából irányítottak, ami azt jelentette, hogy a Xerox valamennyi

része újraszervezte önmagát a nagyobb hatékonyság elérése érdekében.

3. Alkalmazta az úgynevezett versenyképes benchmarkingot az új riválisoknál,

elsősorban a termékek, a szolgáltatások, a gyakorlat tekintetében.

4. Az 1983 februárjában elindított Minőségmenedzsment programon pedig Deming és

Juran tanításai alapján egy óriási tömegű átképzéssel, képzéssel, továbbképzéssel

fejlesztette és kezdte el.

Az új politika alapeleme nagyon egyszerű és közvetlen volt. A Xerox minőségi cég. A

minőség a Xerox számára alapvető üzleti szempont és vezérlő elv. A minőség azt

jelenti, hogy külső és belső megrendelőinket, vásárlóinkat olyan új termékekkel

lássuk el, amelyek teljes mértékben kielégítik kívánalmaikat. A minőség minden egyes

Xerox dolgozó kötelessége és munkájának része.
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A Japánból érkező hírek egyáltalán nem voltak rosszak. A Fuji Xerox elnyerte a Deming

díjat, amelyet a minőségért adományoznak 1980-ban, és tulajdonképpen az egész cég

részére egy modellül szolgált arra, hogy a Teljes körű Minőségmenedzsmentet hogyan kell

levezényelni. Kívánatos volt mind a vállalati kultúrában, mind a vezetési stílusban egy

jelentős változás. Ez elsősorban minőségi továbbképzéssel kezdődött, amely a

legfontosabb és a legmagasabb tisztséget betöltő 25 Xerox tisztségviselő képzésével indult,

és gyakorlatilag kiterjedt aztán - mintegy lefelé haladva - a Xerox világ valamennyi

alkalmazottjára. David T. Kearns nyilvánosságra hozta ezt a felülről lefelé haladó

elképzelését, elkötelezettségét a Teljes körű Minőségmenedzsment program iránt egy

videó felvételen, amelyben valóban, mint egy TV kommentátor szerepelt a televíziós

hírekben. Az üzenet, amelyet pedig elmondott, hasonlóképpen egyértelmű és közérthető

volt:

A vásárlók elvárják, s igénylik is a minőséget a Xeroxtól. Most már nem pusztán

használják termékeinket és szolgáltatásainkat, foglalkozásukból eredően most már rá is

kényszerülnek, hogy ezeket használják. Ahogy az irodai munka egyre kifinomultabb és

automatizáltabbá válik, a Xerox termékek és szolgáltatásokra kiterjedő igény egyre inkább

nő. Következésképpen vásárlóink egyre növekvő minőségi igényekkel is állnak elő. Hibás

tervezés, számlázási tévedések és más hibák, amelyeket néhány évvel ezelőtt még

megérthető problémaként kezeltünk, többé már nem elfogadhatóak. Vásárlóink nem fogják

azt tolerálni, mi pedig nem engedhetjük meg azt, hogy ilyen problémáink a jövőben

előforduljanak cégünknél.

Egy olyan kihívással találtuk szembe magunkat, amely termékeinket, szolgáltatásainkat,

gyakorlatainkat egy egyre növekvő minőségi színvonalra emelte és mi ennek megfeleltünk.

Bevezettük a versenyképes benchmarking-ot és a vezetési folyamatokba bevontuk a

vállalati dolgozókat is. Újraszerveztük fejlesztési tevékenységeinket, így hamarabb meg

tudunk jelenni minőségi termékekkel, kisebb előállítási költséggel. Immáron mérni tudjuk

a vásárlói igények megelégedettségére vonatkozó mutatókat, és megfelelő lépéseket

tudunk tenni annak érdekében, hogy növeljük és tovább finomítsuk szolgáltatásainkat

vásárlóink felé.

Természetesen mindezek ellenére, és mindazon tények ellenére, amelyeket a helyez

irányba tett lépésként értékelhetünk, még hosszú út áll előttünk. A Xerox egyértelműen az

átmenet állapotában van. Már nem vagyunk az a cég, amely egykoron voltunk, de még

nem vagyunk az a cég, amellyé válnunk kell. Ha sikeresen be akarjuk fejezni ezt az

átmenetet, és fenn kívánjuk tartani a kedvező értékeléseket cégünkről, minden egyes
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cégünknél dolgozónak a közös célok irányában kell folytatnia munkáját. És itt van az, ahol

az Önök szerepe igen nagy mértékben megnő. A "Minőségi vezetés" elnevezésű program

nem csodaszer, vagy valamilyen varázsformula, amely a sikerhez vezet. Ez csak egy

eszköz, amellyel sikert lehet elérni, egy olyan ernyő, amely alatt valamennyi

Xerox dolgozó nyugodtan dolgozhat, hogy javítsa a minőséget. Ahogy én látom, a

"Minőségi vezetés" elnevezésű programnak három alapvető célkitűzést kell elérnie:

1. A minőséget a legfontosabb üzleti alapelvként kell mintegy belenevelni a Xerox cég

minden egyes dolgozójába, és biztosítani, hogy a minőség tökéletesítése minden egyes

Xerox dolgozó munkájában részévé váljon.

2. Biztosítani, hogy a Xerox dolgozói újszerű termékekkel lássák el a vásárlókat, amely

teljes mértékben kielégíti azok kívánalmait, kívánságait. És amikor én vásárlókról

beszélek, a vásárlókat a szó legszélesebb értelmében használom. Hiszen minden egyes

Xerox dolgozó munkája külső és belső vásárlóink számára megjelenik termékeinkben.

3. Alaposan és erőteljesen meghonosítani a Xerox kultúrában az új menedzsmentet és

munkafolyamatokat. Valamennyi Xerox dolgozó teremtő tehetségét és energiáját

szabadon kell engedni, hogy folyamatosan tudják a minőség tökéletesítését,

erőfeszítéseiket a gyakorlatban is alkalmazni.

Kb. 8000 Xerox alkalmazott dolgozik az Egyesült Királyságban, amely a mintegy 30.000-

es létszámú Rank Xeroxnak egy eléggé erős leányvállalatát jelenti. A költségcsökkentő

gyakorlat egyik részeként a Rank Xerox a nemzetközi központját London belvárosából

Marlow-ba telepítette. A vezetés ésszerűbb megszervezésének egy nagyon egyedi

megközelítésével állunk szemben, amelynek tulajdonképpen egy olyan formája jött létre,

amelyet hálózatosodásnak is nevezhetnénk, amelynek során a cég korábbi alkalmazottakat

alkalmaz magán jellegű üzleti vállalkozásokban, ellátja őket azokkal a computerekkel,

amelyeket ők óhajtanak, és ezekkel szerződéseket köt.

A Rank Xerox a Xerox cég mintegy 10 fő ágazatának az egyik részét képezte, amely egy

nemzetközi minőségtelepítő csapatban képviselte magát, a minőségért felelős alelnökön

keresztül, aki Rank Xerox vezérigazgatójának tartozott beszámolási kötelezettséggel, és

aki  a minőségért felelős többi alelnökkel együtt két feladatkörrel rendelkezett, egyrészt a

vezetői testületet tájékoztassa a minőséggel összefüggő kérdésekről, a másik pedig, hogy a

cég minőséggel kapcsolatos politikáját hatékonyan bevezesse a gyakorlatba saját területén.

A Xerox cég minden elképzelhető módon segítette a minőségtelepítő csapatot, egyrészt

ellátta őket saját képzési anyagával, amelyet a Minőségi vezetés elnevezésű programban

alkalmazott, és amely a már említett módon egészen az igazgatói szinttől indulva egészen
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az irodai vagy a Xerox gyártó részlegéig minden dolgozóra kiterjedt világszerte, egészen

odáig, hogy nyilvánosságra hozták és publikálták az alkalmazott politikát és elképzelést, és

ami a legfontosabb tényező, hogy egyértelműsítették a cég legfelsőbb vezetésének

egyértelmű elkötelezettségét aziránt a kulturális változás iránt, amelyet a TQM

folyamat beindítani volt hivatott.

A korai tervezési szakaszban a legfelső szinten a Xerox megjelölte azokat a kulturális

változásokat, amelyet az új minőségi politika megkövetelt. A rendkívül körültekintően

megszervezett Minőségi vezetés elnevezésű képzési program öt változtatási szintet jelölt

meg, amelyek egymással szoros összefüggésben állnak, és amelyek természetesen alapvető

fontosságúak ahhoz, hogy a kívánatos változást a cég elérje. Ezek a következők voltak:

1. A minőségi szabványok és mérések minden Xerox dolgozót ellátnak azokkal az új

információkkal, amelyek alapján felmérik és végrehajtják a munkájukat egy teljesen új

módon, megoldják a problémákat és javítják a minőséget. Az erre vonatkozó eszközök

magukba foglalnak egy hat lépésből álló problémamegoldó folyamatot, egy kilenc lépésből

álló minőségjavító folyamatot, egy versenyképes benchmarking-ot kifejezett hangsúlyt a

hibaelhárításra vonatkozóan, valamint ugyancsak nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy a

dolgokat már első alkalommal helyesen végezzük el, és olyan technikák, amelyek

igénybevételével a minőség költségeit előre meg lehet határozni.

2. Az elismerés és a jutalmazás által biztosítani lehet, hogy valamennyi Xerox dolgozó

eléggé bátornak érezze magát ahhoz, és eléggé motiválja magát ahhoz, hogy a minőségi

vezetés magatartását is gyakorolja. Mind az egyének, mind a csoportok munkáját

elismerik, amennyiben az hozzájárul a minőség javításához, függetlenül attól, hogy ez

most egy egyszerű köszönetnyilvánítás formájában jelentkezik, vagy valóságos anyagi

ösztönzőket, tehát fizetésemelési jutalomban részesítik őket.

3. A kommunikáció különböző formái biztosítják, hogy valamennyi Xerox dolgozó

állandóan informálva legyen a cég célkitűzéseikről és prioritásairól általában, de különös

tekintettel saját munkacsoportjukra vonatkozólag és hogy hogyan cselekedjenek annak

érdekében, hogy ezeknek a prioritásoknak minden tekintetben meg tudjanak felelni.  A

kommunikáció tartalmazza mind a formális médiumokat, mint pl. a magazinok vagy a

filmek, vagy a közvetlen média formákat, mint pl. a különböző gyűléseket vagy csoportos

megbeszéléseket.

4. A képzési formák minden egyes Xerox dolgozót világszerte ellátják a minőségi vezetés

lényegének megértésével, valamint azon eszközök és technikák működő tudásanyagával,

amely által a minőséget javítani lehet. A minőségi képzés mintegy családi csoportokban
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zajlik, ami áll egy menedzserből valamint az ő közvetlen jelentéseiből. A menedzser,

akinek segítségére áll egy szakmai oktató, tulajdonképpen levezeti a mintegy l hét

időtartamú problémamegoldó és minőségjavító képzést. A hét folyamán a csoport kiválaszt

egy problémát v. egy projektet, amelyet alkalmazni lehet a különböző minőségi

folyamatokra és eszközökre. A képzés után pedig a menedzser szintén ezt a családi

csoportot vezeti a különböző minőségi folyamatok használatában. Amint a program

bevezetésre kerül, a családi csoport tagjai egy szakmai előadó v. konzultáns segítségével

dolgoznak együtt, hogy szintén egy l hetes képzést adjanak most már a saját

alárendeltjeiknek, akik aztán majd szintén kiválasztják a saját alkalmazási projektjüket. Ez

a módszer tehát, hogy először a topmenedzsereket képezik ki, majd utána ezen

topmenedzserek részvételével lezajlik egy másik képzés, amely már az ő alárendeltjeiknek

szól, és ez így halad tovább lefele, ezt egyfajta vízesésszerű képzésnek nevezzük. Lényege

az tehát, hogy biztosítsa, hogy a menedzserek átessenek egy ilyen képzésen, megértsék a

minőségi folyamatokat, s maguk is aktívan közreműködjenek saját családi csoportjaik

képzésében.

5. A menedzsment viselkedése és tevékenysége biztosítja, hogy a menedzsment csoport a

cég minden szintjén biztosítja a szükséges vezetést, beállítja a megfelelő hangsúlyt és

példaként tevékenykedik a minőségi vezetés sikeres alkalmazása, telepítése érdekében. A

menedzsereknek nemcsak az a feladatuk, hogy felkarolják a minőségi vezetés legfontosabb

alapelveit, hanem azokat nap mint nap gyakorolják, más szóval valóban nemcsak elméleti

szinten, hanem gyakorlatban is el kell sajátítaniuk azt.

A kulturális változás a TQM program során éveket vett igénybe. Természetesen egy ilyen

elsöprő kulturális változás bevezetésekor számtalan fájdalmas akadály és nehézség

jelentkezik a Xeroxnál is. Ez magában foglalja egy soha nem látott mértékű

létszámleépítést oly mértékben, hogy nagyon sok dolgozó számára az új típusú

rugalmasság egyet jelent az állásvesztéssel. A méretcsökkentő műveletek végkielégítéseket

jelentenek, amelyek meglehetősen megnehezítik azt, hogy a dolgozókat bevonják a döntési

folyamatokba, és a változások iránt személyesen is elkötelezetté tegyék őket. Egy másik

nagyon fontos akadály, amellyel a Xeroxnak meg kellett küzdeni, az a minőség

költségeinek a lecsökkentését jelentette. Nagyon nehéz ellenőrzés alatt tartani a minőség

költségeit, amikor a Xerox termelésének mintegy 80 %-át tulajdonképpen azt jelentette,

hogy külső beszállítóktól kellett nyersanyagot vásárolnia. Hogy ezzel a problémával

komolyabban foglalkozzanak, 1986-ban a Xerox felállított egy teljes munkaidős

konzultációs csapatot, hogy dolgozza ki a Minőségi vezetés elnevezésű programot,
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mintegy 100 kulcsfontosságú szállító részére. Ez kezdetben csak 3 évig tartott, de aztán

kiterjesztették.

Bármilyen változás, amely olyan merész és szerteágazó, mint a Xeroxé, természetesen

magára vonja a közvélemény figyelmét, és a különböző kritikai tudományos megfigyelők

kommentárjának kereszttüzében áll. Mivel a TQM program a Xeroxnál egyelőre még csak

egy utazás, és nem a végállomás, ezért még nincs olyan pont, amelynél a kezdeményezők

azt mondhatják, hogy már megérkeztünk. Ennélfogva egy végső szó, vagy egy ítélet arra

vonatkozóan, hogy ez mennyire sikerült, vagy mennyire nem, még mindig nyitott kérdés.

A gazdasági mutatók ugyanakkor nagyon pozitívak és valóban mérhetőek, a termelési

költségek egyes helyeket már 40 %-ot meghaladóan is csökkentek, a vásárlói igények

kielégítésének tetszési indexe, ami egyébként az egyik legfontosabb üzleti szempont, a

vállalkozás bizonyos részeiben, vonatkozásaiban 35-40 %-kal is emelkedtek, az egykoron

fenyegetett piaci részesedés pedig fokozatosan növekedik. Ugyanakkor évekkel később a

Xerox cég elnyerte a Malcolm Baldridge Minőség Díjat a „Minőségi Vezetés” elnevezésű

programjáért.

2.3. A TQM és a Minőségdíj Modellek (EFQM)

A minőségügyben kiemelkedő eredmények elismerésére a világ számos országában

alapítottak minőségdíjat. Elsőként 1957-ben, Japánban hozták létre a DEMING díjat.

A Teljes körű Minőségmenedzsment bevezetésében kiváló eredményeket elért vállalatok

elismerésére az Amerikai Egyesült Államokban az 1980-as évek végén hozták létre a

MALCOLM BALDRIGE Díjat. Az EFQM (European Foundation for Quality

Management) Üzleti Kiválóság Modellen alapuló Európai Minőségi díjat

A magyar Nemzeti Minőség Díjat a Miniszterelnök 3/1996. (VI.19.) ME rendelete alapján

1996-ban hozták létre. Célja a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató

gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerése. A magyar Nemzeti Minőségi Díj is

az Üzleti Kiválóság Modellen (EFQM) alapul. A Díjak lényeges vonása, hogy nem a

termék vagy a szolgáltatás minőségét díjazzák, hanem az egész szervezet tevékenységét az

üzleti kiválóság elérésében.

Az EFQM Modell az önértékelés olyan szisztematikus módszere, irányelve amely

figyelembe veszi a szervezetek igen nagyfokú különbözőségét és azt, hogy a szervezeti

minőségi kiválóság sok különböző módon érhető el.  Az EFQM Modell alkalmazása négy

különböző lépésben történik:
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- a TQM vezetési filozófia megvalósítása a szervezet életében;

- önfelmérés, önértékelés elvégzése és értékelése alapján a szervezet munkájának

fejlesztése;

- amikor az önfelmérés már megfelelően folyik a szervezetben, és amennyiben az

önfelmérés kedvező képet mutat a szervezetről, következhet a Minőségi Díj

megpályázása, amelyet értékelés követ, vagyis a ,

- díj-felülvizsgálat: egyéni értékelés, a konszenzusos team munka és a helyszíni

értékelés, valamint a zsűri döntése a helyszíni vizsgálat alapján.

3. ábra: EFQM Kiválósági modell

A modell alapgondolata: A vevői és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást a

vezetés megalapozott üzletpolitikával és stratégiával a dolgozók, az erőforrások és

folyamatok menedzselésén keresztül éri el, ami kiváló üzleti eredményekhez vezet.

A modellben szereplő 9 főbb kritérium két nagy csoportba tartozik: az adottságok és az

eredmények kritérium csoportba.
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Az adottságok arra keresnek választ, hogy a szervezet hogyan éri el eredményeit. Ez azon

módszerek összességét jelenti, amelyek segítségével s szervezet erőforrásait – kiemelten az

emberi erőforrásait – hasznosítja az eredmények érdekében.

Az adottságok kritériumainál a szervezetnek be kell mutatni, hogy az alkalmazott

módszerek:

• világosan követhető okok alapján lettek kialakítva, azaz megfelelő módszert alkalmaz a

szervezet, az érdekeltek elvárásaira épülnek és megfelelően definiáltak (megalapozottság);

• megfelelő módon támogatják a politika és stratégia megvalósulását, és kapcsolatban

vannak a szervezeten belül alkalmazott más módszerekkel, azaz beépülnek a szervezet

irányítási rendszerébe (integráltság);

• minden releváns területen alkalmazottak és mind vertikálisan, mind pedig horizontálisan

bevezették a szervezeten belül (bevezetettség);

• strukturált módon kerültek bevezetésre, melynek következtében a módszerek a napi

munka részévé váltak az alkalmazott területeken (szisztematikusság);

• hatékonyságát mérik, mely mérés a módszerek felülvizsgálatának alapja (mérés);

• méréseinek értékelése során szerzett információkat felhasználják, és a szervezet más

területein is hasznosítják (tanulás);

• felülvizsgálatának eredményei alapján fejlesztési, javítási folyamatot indítanak el a

szervezeten belül (értékelés és felülvizsgálat).

Mint az, az értékelés szempontjainál látható, az értékelés a PDCA elvet tükrözi az egyes

módszerek esetében is, ami biztosítja a módszerek továbbfejlesztését és ezen keresztül a

szervezet folyamatos fejlődését.

Az eredmények arra keresnek választ, hogy az alkalmazott módszerek meghozzák-e a

szervezet által elvárt sikereket, ami alátámasztja a szervezet hatékony és kiváló működését.

Az eredmények kritériumaiban be kell mutatni, hogy a szervezet milyen eredményeket ért

el a kiválóság terén, melyet az alábbi jellemzők támaszthatnak alá:

• a bemutatott eredmények több éve pozitív tendenciát mutatnak, illetve több éve magas

teljesítményt jeleznek (tendenciák, trendek);

• a szervezet eléri, illetve megközelíti maga által kitűzött céljait, melyek megfelelően lettek

kialakítva (célok);

• a szervezet eredményei más szervezetekkel összehasonlítva, külső benchmarkokkal

megmérve alátámasztják a szervezet sikerességét (összehasonlítás);

• az eredmények az alkalmazott módszereknek, a szervezet szemléletének köszönhetőek

(okok);
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• a bemutatott eredmények kiterjednek minden lényeges területre és lehetővé teszik a

szervezet eredményességének egyértelmű megítélését (kiterjedtség).

A modell kritériumai, alkritériumai, valamint az értékelési szempontok és az értékelést

segítő hazánkban alkalmazott RADAR módszer segít a szervezetnek abban, hogy képet

kapjon arról, hogy hol áll a TQM bevezetési folyamatban.

A modell alapján kialakított díjak elnyeréséhez nem elegendő egy jól működő ISO

rendszer bevezetése, amit az is bizonyít, hogy a pályázaton elérhető 1000 pontból egy

működő ISO rendszerrel csak 300 - 400 pontot lehet elérni. Ha külön-külön vizsgáljuk a

modell elemeit, megállapíthatjuk, hogy akár az ISO 9001:1994. változata, akár az ISO

9001:2000es változat csak kis mértékben, míg az ISO 9004:2000-es változat valamivel

nagyobb mértékben elég az adott elemhez (munkatársak irányításához, üzletpolitikához,

munkatársak elégedettségéhez, vevői elégedettséghez, társadalmi hatáshoz) tartozó

pontszámok eléréséhez. Természetesen a folyamatok szabályozásával kapcsolatos

követelmények esetén fedi le legnagyobb mértékben az ISO 9000-es rendszer egy ideális

TQM rendszer működését.

Az EFQM modell ISO rendszerekkel való konvergenciáját a következő táblázat mutatja:

7. táblázat Az ISO 9004:2000-es és az EFQM modell konvergenciája

ISO 9001:2000 ISO 9004:2000 EFQM

Minőségkoncepció a 8 alapelv

Középpont Vevő Érdekelt felek

TQM-tartalom              Kicsi                         Közepes                           Nagy

Követelmények         Minimum                   Felzárkózás                   Világszínvonal

Értékelési módszer Auditálás Diagnosztikai

önértékelés

Összehasonlító

önértékelés

Az értékelés

eredménye

Megfelelés

igen/nem

Hatásosság,

hatékonyság

A kiválóság

 mérése

Forrás: Dr. Szintay István – Veresné dr. Somosi Mariann: Minőségorientált vezetési
modell 2001.

A Modell alapján kialakított Díjak a TQM vezetési filozófiának megfelelő értékrendet

közvetítenek a szervezetek felé, hozzásegítenek a formális, időnként a szervezetekben

nehezen értelmezhető előírások definiálásához, tervezéséhez és egyre magasabb szinten

történő megvalósításához. ( Kövesi:2001.)
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Az EFQM Modell – mely alapját képezi a Nemzeti Minőség Díjnak is,- a TQM filozófián

alapul, leírja a minőség összetevőit és súlyozza fontosságukat. Az EFQM Modell

segítségével a szervezet képet kap arról, hogy hol áll a TQM vezetési filozófia

bevezetésében, és segíti a szervezetet a fejlesztendő területek meghatározásában.

A TQM megvalósításának mérésére alkalmas módszer tehát, maga az EFQM Modell.

Ezért tekinthetjük azokat a szervezeteket, amelyek minőségdíjasok körében

találhatók, a TQM bevezetésében élenjáróknak

A TQM-el kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásából, a hazai és

nemzetközi tapasztalatok elemzéséből megállapíthatók a következők:

- A minőségfilozófiák, minőségiskolák kialakulását jelentős mértékben

befolyásolták az alkalmazásuk környezete, közege. Ennek megfelelően eltérő

minőségiskolák alakultak ki.

- A TQM az amerikai iskolához tartozik, és mint vezetési filozófia kulturálisan

kötött, tehát a szervezeti kultúra változtatása nélkül nem ültethető át egy másik

kultúrába.

- A TQM hazai adaptálása, tehát szervezeti kultúraváltoztatással jár.

Felvetődik a kérdés, melyek azok a szervezeti kultúra dimenziók, amelyek változnak a

TQM hazai adaptálása során?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához azonban szükséges a szervezeti kultúrával

kapcsolatos nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintése ahhoz, hogy a szervezeti kultúra

elméleti tipológiái közül melyik alkalmas közelíteni a vezetési modellek és a szervezeti

kultúra kapcsolatát?

Melyik modellt célszerű választani a mérésekhez illetve az elemzésekhez, amelyekkel a

kultúra változásának dimenziói kimutathatók?
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3. A szervezeti kultúra koncepciójának kialakulása

A szervezeti kultúrák elsősorban arra a hitekre, értékekre, jelentésbeli értelmezésekre

koncentrálnak, amelyeket egy szervezet tagjai használnak, hogy megértsék azt az

egyediséget, hogy egy szervezet honnan származik, hogyan fejlődik, hogyan működik.

A szervezeti kultúra koncepciója a szervezetelméletek tárgykörében megkülönböztetett

figyelmet nyert az utóbbi két évtizedben. (Smircich 1983; Schein 1985; Turner 1990;

Gagliardi 1992; Martin 1993; Trice és Beyer 1993; stb.)

Kutatók, konzultánsok és menedzserek nagymértékben hozzájárultak a kultúra

koncepciójához annak érdekében, hogy körvonalazzák azt a különleges életstílust,

jelentéstartalmat, amely egy szervezeten belül fejlődik, és mozgásban van.

A kultúra koncepciója a szervezeti koncepció mechanisztikus és racionális

megközelítésével történő szakítás eredményeképpen alakult ki, a szervezetek tagjai a

hatékony célelérési folyamat eszközeiként tekintendők, amelynek során a szervezeti

viselkedés elsősorban a különböző alternatívák alapos vizsgálatától eredeztetve, egy

tulajdonképpen formális szervezeti szerkezeten belül értendők. Ezen, szerkezeti és

célorientált tevékenységi formák tanulmányozása helyett a szervezeteken belül a kultúra

koncepciója elsősorban azokat az alapvető kereteket hangsúlyozza, amelyeket az

emberek általában természetesnek tartanak, társadalmi foglalkozási tevékenységük

során.

A racionalizmus hosszú távú kritikája a szervezetelméleten belül elsősorban a kultúra

koncepciójával éri el csúcspontját, (Burell és Morgan 1979; Morgan 1986; Scott 1992;) de

természetesen ez a kritika is már a meglévő, korábbi szervezetelméletekre épül, mint pl. a

korai institucionalizmus (Scott 1990;)és a szervezeteknek olyan jellegű koncepciója is,

amely a szervezeteket természetes rendszereknek tekintette (Scott 1992;  Morgan 1986;). A

természetes kereteken belül az informális és a szervezeti élet társadalmi aspektusai azok,

amelyek elsősorban a középpontban szerepelnek és itt elsősorban az informális struktúra

normáit és társadalmi szerepét hangsúlyozzák. Ugyanakkor a szervezeti kultúra

koncepciója jelentős mértékben különbözik az informális szervezeti kultúra különböző

megfogalmazásaitól, amelyek elsősorban azt igyekeznek tetten érni, hogy a tényleges

szervezeti viselkedés milyen mértékben érvényesül, függetlenül attól, hogy léteznek-e

formális szervezeti vezérlő elvek.
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A szervezeti viselkedés formális vagy informális tanulmányozásával szemben ugyanakkor

kialakult a szervezeti formáknak egyfajta kulturális irányú megközelítése, amely alatt

elsősorban a szervezeti viselkedés jelentésének tanulmányozását értjük, vagy még

pontosabban azokat a jelentéseket és hiteket, amelyeket a szervezetek tagjai

hozzárendelnek a különböző szervezeti viselkedésekhez, illetve, hogy ezek a hozzárendelt

jelentések milyen mértékben vannak hatással arra a közegre, amelyben ők viselkednek.

Nincs egyszerű válasz arra, hogy a szervezeti kultúra iránti érdeklődés nemzetközileg is

miért pont az 1980-as években nőtt meg ilyen hatalmas mértékben. Morgan (1986)

elsősorban a japán gazdasági csodára hívja fel a figyelmet, mint fontos kiváltó tényezőre,

amelyet az amerikai szervezeti elméleti szakemberek és menedzserek, különösképpen a

menedzserek, a figyelmüket a kultúra és a szervezet közötti összefüggésekre,

kapcsolatokra irányították. Japán robbanásszerű gazdasági növekedése az 1970-es éveken

keresztül alapvető kérdéseket hozott a felszínre, amelyek elsősorban a nyugati típusú

menedzsment technikákkal, szervezeti formákkal és a japán szervezeti formák

átvételével kapcsolatos megnövekedett érdeklődéssel voltak összefüggésbe hozhatóak,

ilyenek voltak például a minőségi körök, a korporációs filozófia, valamint az

alkalmazottak és a szervezetek közötti közelebbi kapcsolat kiépítése.

A szervezeti kultúra körüli viták kiinduló pontjaként ugyancsak fontos tényező volt az,

hogy új utakat, új elérési pontokat próbáltak találni a kiválóság, hatékonyság irányába,

ezáltal is megragadva a modern szervezetek komplexitásának lényegét, és válaszolni

korunk kihívásának legfontosabb igényeire.

Ezen erőfeszítések legfontosabbjaiként említhetném Tom Peters és Bob Waterman „ In

Search of Excellence” c. munkáját, de más szerzők, Deal és Kennedy (1982), Hofstede

(1980; 1991) ugyancsak a szervezeti hatékonyság és túlélés problémáival  foglalkozott.

Az utóbbi években a hatékonyság problémaköre, különösen Kotter és Heskett (1992)

valamint Denyson (1990) műveiben volt alaposan feldolgozva. A kapcsolat a szervezet és

környezete között jelentős mértékben tökéletesedett és a kulturális hatékonyság és

gyengeség egyszerű tényei a szervezetekben folyamatosan végbemenő változási

folyamatok szükségleteire adott válaszként lettek feldolgozva. A kiválóan működő

szervezetekről kialakult vitában a kultúra nemcsak egyszerűen a szervezet egyfajta

jelenlévő jellemzőjeként jelenik meg, hanem mint egy olyan jelenség, amelyet a vezetés

maga hoz létre, és amely új szervezeti lehetőségeket tár fel.

Tom Peters és Bob Waterman „A szűk látókörű racionalitás egyik legfontosabb térvesztése

abban nyilvánult meg, hogy ez nem önmagában rossz, hanem az, hogy egy drámai
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egyensúlyvesztéshez vezetett abbeli gondolkodás, ahogy a menedzsmentről addig

véleményt alkottunk”

Így mintegy 20 évvel a kulturális vita után a szervezeti kultúrával kapcsolatos irodalom

rendkívüli bőségű, természetesen számtalan konkurens teoretikus véleménnyel együtt,

(Smircich 1983; Martin 1993) ami a kulturális koncepciójára és fontosságára vonatkozik,

számtalan kísérletet tettek arra, hogy tisztázzák teoretikus úton a kultúra koncepcióját és

azt a vezetés, a struktúra, valamint a szervezetek változásának elemzésére is alkalmazzák

(Kilmann 1985; Scnein 1985; Turner 1990 stb.).

Ugyanakkor jóval kevesebb példát lehet arra felmutatni, hogy a tényleges szervezeti

kultúrákat hogyan lehet tanulmányozni és leírni a valós életben. Ez egy teljesen

különálló és meglehetősen bonyolult feladat, hogy sokkal pontosabban tisztázzuk a kultúra

teoretikus koncepcióját, és hogy ezeket a koncepciókat a szervezetek elemzése során

hogyan lehet alkalmazni.

Csak ez után lehetséges értékelni a kultúráról kialakított különböző nézőpontokat és

felfedezni a teoretikus különbségeket azokról a különböző elméletekről, amelyeket a

kulturális analízis nyújtotta tények birtokában már mi is elvégezhetünk.

A kultúra koncepciójának rendkívül széles értelemben vett számtalan, még nem tisztázott

kérdésének tulajdoníthatóan és régebbi viták következtében, amelyek elsősorban a

szervezeti teórián belül jelentkeztek.

Az értekezésem ezen fejezete rövid kísérletet tesz arra, hogy a kultúra koncepcióját

tisztázza, mintegy ezzel egy elméleti hátteret teremtve ahhoz, hogy a kulturális analízis

elméleti és tapasztalati értékelését el lehessen végezni.

3.1. A szervezeti kultúra koncepciójának elhelyezkedése a szervezet-
elméleten belül

Egy dán szerző, Willly Sorensen könyvében, melynek a Célokkal és célok nélkül címet

adta, emlékeztet bennünket, hogy a "kultúra" szavunk eredetileg a művelni, megművelni

igéből származik. "A kultúra koncepciója tulajdonképpen művelést, megművelést jelent,

akár mi műveljük a földet, vagy az istenek, ez egy folyamatosan végbemenő kulturális

tevékenység."

Morgan szintén arra az elképzelésre utal, hogy a "kultúra" szó metaforikus értelemben

tulajdonképpen a megművelni igének az ötletéből származik, amelynek során a földet



TQM  - Szervezeti kultúra

61

felszántják, és folyamatosan művelés alatt tartják. Az antropológus Geertz, aki egyébként

jelentős mértékben hatott a kultúra interpretációs megértésére, bemutatja, hogy a kulturális

koncepció olyan mértékben fejlődött ki, és azon célból, hogy az emberi lényeket az

állatvilágtól megkülönböztessük. A természet természetszerűsége törvényszerűségével

szemben a kulturális koncepció nem utolsó sorban azért fejlődött ki, hogy az ember

különbözőségét még jobban megvilágítsuk. A kulturális koncepció azt állítja, hogy

tulajdonképpen társadalmi értelemben a természet különböző megértési lehetőségét

konstruáljuk, és ennélfogva, a bennünket körülvevő valóságét is, amelynek létrejöttében

egyébként szintén tevékenyen részt veszünk. Ily módon a legáltalánosabb jelentése

értelmében a kultúra megfogalmazásaként elfogadhatjuk azt a definíciót, hogy az emberek

különböző csoportjai különböző életmódot folytatnak, ahol az életmódok nagyon mély

gyökerekkel rendelkeznek, tradíció által meghatározottak, és olyan stabil életmódot

jelentenek, amelyek generációról generációra öröklődnek. A különböző kulturális

csoportok eredeti értelemben tulajdonképpen egyet jelentenek a különböző országokkal,

etnikai csoportokkal, törzsekkel, vallásokkal, stb. A kultúra ugyanakkor egy sokkal

szélesebb értelmezést is nyert, ellenkultúraként, szubkultúraként, vagy különböző

társadalmi osztályok, csoportok kultúrájaként. Ebben az értelemben a kultúra iránti

érdeklődés a szervezeteken belül tulajdonképpen a kulturális koncepció legutóbbi

alkalmazását jelenti, és ennek a jóval szélesebb alkalmazási lehetőségnek a növekvő

elterjedését is jelzi. Ennélfogva - eltérően a korábbi szervezeti teóriáktól - a kultúra

koncepciója elsősorban elméleteken és az antropológián belüli meglátásokon nyugszik és a

humán tudományok nagyszerűen demonstrálták, hogy a különböző sokrétű, sokszínű viták

a szervezeti kultúrák antropológián belüli tanulmányozása során milyen mértékben vannak

jelen. Az általános szervezetelméleten belül a kultúra több más mellett elsősorban úgy

jelentkezik, mint egy új paradigma, egy új metafora, vagy egy újfajta megközelítési

mód, hogy a szervezeteket megértsük.

3.1.1. A szervezeti kultúra, mint új metafora

Morgan megosztja a szervezetek megértését a különböző metaforák szerint, amelyek

irányítják a szervezeti élet megfigyelését.

"Tekintve, hogy a metaforák használata, egy olyan fajta gondolkodási módot feltételez,

amely nagymértékben jellemző arra, hogy hogyan értjük meg a bennünket körülvevő

világot. Metaforákat használunk, amikor kísérletet teszünk arra, hogy valamilyen
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tapasztalati elemet megértsünk egy másikkal szemben. Nagyon sok természetesen vett

elképzelésünk a szervezetekről metaforikus, még akkor is, ha nem annak hisszük őket. Pl.

nagyon gyakran beszélünk szervezetekről, mint hogyha azok olyan gépek lennének,

amelyeket arra terveztek, hogy előre eltervezett célokat érjenek el, és amelyeknek simán és

zökkenőmentesen kellene működnie.”

A gép és a biológiai organizmus a legismertebb metaforák, amelyeket a szervezetek

leírására használunk, mint racionális és természetes rendszerek. A metaforák figyelmünket

a szervezetek formális és informális struktúráira irányítják. Morgan harmadik

metaforaként a kultúrát is szokta idézni, amely figyelmünket elsősorban a szervezetek

emberi oldalára irányítja.

3.1.2. A kultúra, mint új megközelítés

Bolman és Deal  (1987) a kultúra koncepcióját úgy definiálják, mint egy új és eltérő

megközelítést a szervezetek megértése irányában. Ők különböző elméleti referencia

kereteket használnak kiinduló pontul, ahol mindegyik keretnek saját valóság víziója van.

„Az elméletek vagy keretek, amelyeket használunk, nagymértékben meghatározzák, hogy

mit látunk, vagy mit teszünk” - mondják. Az egyedi referencia keretek segítik strukturálni

a különféle megközelítési módokat a szervezetek tanulmányozásához. A különböző

megközelítési módok a következők:

l. Racionális megközelítés: Ez elsősorban a formális szerepek, és kapcsolatok fontosságát

hangsúlyozza, a formális struktúrát hozzárendelik a szervezet technológiájához és

környezetéhez, megosztva ezzel a felelősséget és a koordináló tevékenységet.

2. Az emberi erőforrás megközelítés: Ez elsősorban az emberi szükségletek és szervezetek

közötti kapcsolatot hangsúlyozza. Minden egyes emberi szükséglet, érzés, képesítés vagy

előítélet az elemzés középpontjában áll, ezzel is mintegy hangsúlyozva az emberi erőforrás

gazdagításának szükségességét és fontosságát a szervezet irányába. Az egyéneknek

élvezniük kell a munkájukat.

3. A politikai megközelítés: A szervezet ebben az értelemben, mint egy konfliktusok

arénájaként jelenik meg, amely elsősorban a kis mértékben rendelkezésre álló erőforrások

körül zajlik, ahol a hatalom és a különböző konfliktusok állandóan hatással vannak ezekre

a szűkös források szétosztására az egyének és a csoport között. Viták, kompromisszumok

és koalíciók jellemzik a szervezeteket.
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4. A szimbolikus megközelítés: A szervezetek együtt maradnak a közös értékek és kultúrák

miatt sokkal inkább, mint a célok és a politika miatt. Az értékeket általában rituálékon,

ünnepségeken, történeteken, hősökön, mítoszokon keresztül közvetítik, mintegy szembe

állítva ezzel a szabályokat, a vezetési autoritást és a szabályozottságot.

A szimbolikus megközelítés leírásakor Bolman és Deal nagymértékben hangsúlyozza,

hogy a szervezeteket úgy kell megértenünk, mint valamifajta színházat, vagy

karnevált, ahol az egyének rendkívül széles és jelentőségteljes drámákat mutatnak be.

3.1.3. A szervezeti elmélet gazdagítása

A kultúra koncepció mindkét használata a szervezeti elméleten belül két nagyon fontos

elemet hangsúlyoz. Először is, a kultúra koncepciója figyelmünket egy új jelenségre

irányította a szervezeteken belül, és ezzel mintegy kitágítva az érdeklődésünket a kultúra

koncepció segítségével a mítoszok, a metaforák, a rituálék, történetek, hősök, a ceremóniák

felé. A szervezet megértéséhez sokkal közelebb vezettek bennünket. John Van Maanen

(1988) szavaival, a szervezeti kultúra tulajdonképpen a kocsmai beszélgetéseket, az

abszurd tapasztalatokat, a korábbi idők jó történeteit tulajdonképpen a kutatás legitim

tárgyaivá tették.

Másodszor a szervezeti kultúra újraértelmezett, jól ismert jelenséget ill. ezeknek a

jelentőségükről új kérdéseket állított fel. A formális struktúra most már nem csupán a

szervezett munka és koordinációs megosztásának, ill. ennek megértésének az egyszerű

eszköze, hanem a hatékony szervezetekről vallott jelenlévő mítosztoknak egyfajta

szimbóluma is. A szervezet stratégiai tervezése már nem csak fórumot jelent egy hosszú

távú döntéshozásra, de ugyancsak fórumot jelent az elmúlt események feldolgozására, és

mintegy jelzésként szolgál, hogy a jövő a szervezet számára milyen mértékben fontos. Az

informális szervezet tovább már nem egy rutinszerű viselkedési minta, hanem egy

kulturális hálózat, ahol papok, kémek, mesemondók, mintegy lefordítják, továbbítják a

szervezet legfontosabb értékeit.

3.1.4. A kulturális sokszínűség

A szervezeti kultúra iránt tanúsított rendkívül erőteljes érdeklődés ellenére még nem

alakult ki, és lehet, hogy sohasem fog, egy általánosan elfogadott koncepcionális keret, a

szervezeti kultúra elemzésére. Ugyanakkor több, különböző elméleti tipológia alakult ki,
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amely mintegy összegzi a különbségeket a kultúra koncepciókban. Mégis ezek nagyon

ritkán mutatnak fel közös vonásokat a tekintetben, hogy milyen kritériumot kellene

alkalmazni a szervezeti kultúra tipologizálása során. A következőkben három különböző

tipológiát szeretnék bemutatni, mindegyik a kulturális vita kapcsán fontos különbségeket

fogalmaz meg.

3.1.5. Állandóan változó, vagy metafora

Smircich (1983) hangsúlyozza azt az alapvető különbséget a nézetek között, hogy a

szervezeteknek kultúrájuk van, azzal a felfogással szemben, hogy a szervezetek maguk a

kultúrák. A szervezeteknek kultúrájuk van abban az értelemben, hogy a kultúrát úgy

tekintik, mint egy állandóan változó lényeget, az összes többi között. A kultúra a

szervezet egy attribútuma, amelyet világosan definiáltak, mint az értékeket, vagy a

különböző viselkedés módokat. Smircich megkülönbözteti a kultúrát, mintegy független

változót, amely a szervezettel összhangban van, elsősorban a tagságon és a kulturális

környezeten keresztül, és megkülönbözteti ugyancsak a szervezeti kultúrát, amely egy

belső függő változó, amely magán a szervezeten belül formálódik ki. Itt a kultúrát egy

olyan instrumentális attribútumnak tekinthetjük, amelyet a szervezet tagjai szereznek és

alakítanak ki.

A változékonyság, a változóság szerepköre azt feltételezi, hogy a kultúrát tulajdonképpen

mérlegre lehet helyezni, és ott feltérképezni.

A kulturális analízisnek egy rendkívül fontos része az, hogy mintegy körvonalazzuk a

kultúrát, az értékeknek egy adott skálájához viszonyítottan. A két legszélesebb körben

használt kulturális skálák a következők:

1. Erős és gyenge kultúrák, (Deal és Kennedy 1982) amelyek során értékeljük a kultúra

belső egységét, és ezek hatással vannak a szervezet tagjaira, ill.

2. Hatékony és nem hatékony kultúrák, (Tom Peters és Bob Waterman 1982) amelyek a

kultúrákat elsősorban annak fényében értékelik, hogy azok milyen mértékben teljesítették a

kitűzött célokat, milyen képességekkel rendelkeznek ahhoz, hogy újítsanak, ill. a stratégiai

kapacitásukat milyen mértékben tudják kihasználni.

Deal - Kennedy a kockázat mértékét és a visszacsatolás sebességét veszi alapul az

osztályozásnál. Ily módon megkülönböztet: „macho kultúrákat”, „tedd fel és dolgozz

keményen” kultúrákat „kockázat” és „folyamat-kultúrákat” és az alábbi rendszert állítja

fel:
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4. ábra: Deal-Kennedy: Kultúra típusok

„kockázat”-kultúra „macho”-kultúra
MAGAS

       mindent vagy         kemény
           semmit

A döntési kockázat
„folyamat”-kultúra „tedd fel és dolgozz

keményen” -kultúra
       ALACSONY bürokrácia kemény munka, sok

öröm

LASSÚ GYORS
Visszacsatolás a sikerről

Forrás: Deal Kennedy (1982): Corporate Cultures the Rites and Rituals of Corporate life.

A szervezeti kultúra mindkét megközelítési módjában közös, hogy a szervezet tagjai vagy

a közös értékek és viselkedésmódok, vagy különböző egymással összefüggő keretek

által meghatározottak.

3.1.6. Integráció. Differenciálódás, félreérthetőség

Martin és Meyerson (1988) több művükben élesen kritizálták a kulturális vita egyoldalú

felfogását azon tekintetben, hogy oly mértékben koncentráltak ezek a viták a kultúrára,

mintegy olyan összefüggő mintára, amelyet a szervezet valamennyi tagja magáénak vall.

"Hangsúlyozza az egységet a különböző kulturális megnyilvánulások és az egész

szervezetet átható konszenzusok között, amely a kultúra tagjai között felmutatható.

A kulturális vita mindenesetre egységet nyert a különböző kulturális megnyilvánulások

között, mint pl. ilyen fogalmakban, mint az értékek, a formális és informális gyakorlat,

és a különböző kulturális műemlékek, mint pl. a történetek, rituálék, zsargonok, ezáltal

mintegy egész szervezetet átható konszenzust teremtve a szervezet valamennyi tagja

között.

Úgy jellemzik az elmélet legfontosabb részét, mint integrációs paradigmát, amely által a

szervezeti kultúra tulajdonképpen úgy definiálható, mint egyfajta ragasztóanyag, amely

az egész szervezetet egybe tartja. Ehelyett ők két másik paradigmát terjesztenek elő

ahhoz, hogy megértsük a szervezeti kultúrát, ez a differenciálhatóság és a kétértelműség.
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Ezek nem kizárólagos alternatívát jelentenek az integrációs paradigmával szemben, sokkal

inkább, egyszerűen más kérdést vetnek fel, a szervezeti kultúra tapasztalati elemzése során.

A differenciálódási paradigma elsősorban az egység hiányára helyezi a hangsúlyt, amely a

kulturális manifesztáció között jelentkezik, és a konszenzus hiányát a szervezet tagjai

között. A differenciálódási paradigma tipikus módon a szervezeti kultúrát, elsősorban a

különböző szubkultúrákon keresztül vizsgálja. A differenciálódási paradigma elsősorban

az egység hiányát hangsúlyozza, az egész szervezetet átható konszenzus hiányát emeli ki,

amely rendszerint az egymást átható, átfedő szubkultúrák formájában jelentik meg, és

hangsúlyozza a kulturális tartalom vezető nélküli forrásait. Az egyenlőség tekintetében

például különböző értékek és gyakorlatok jelennek meg a szervezeten belül, amelyet

Martin és Meyersorn tanulmányozott, ezáltal mintegy segítve a különböző szubkultúrák

létrejöttét, a szervezet különböző csoportjai között.

A kultúra vitájában a szervezeti szubkultúrák elemzése során olyan szempontok merültek

fel, mint a szakmai háttérben meglévő különbségek, a szervezeten belüli funkcionális

pozíciók, ill. a különböző üzleti területek felé meglévő kapcsolatok. Ugyancsak

hangsúlyozták, hogy a szubkultúrák különböző kapcsolatot építhetnek ki egymás felé,

amely a konfliktusoktól kezdve a békés egymás mellet élésig terjedhetnek.

Mind az integrációs, mind a differenciálódási paradigmák ugyanakkor hangsúlyozzák és

feltételezik az érthetőséget, a letisztult érthetőséget a szervezet tagjai között, amely

elsősorban érinti a kulturális megnyilvánulások meglétét és tartalmát, akár osztják ezt a

szervezet tagjai, vagy különböző szubkultúrákban jelentkezik és érhető nyomon.

Harmadik paradigmaként Martin és Meyerson bevezetik a félreérthetőség,

széttöredezettség fogalmát, amely figyelmünket elsősorban a letisztultság, a közérthetőség,

a bizonytalanság, a káosz, a kétértelműség hiányára irányítja, amely a szervezeti kultúra

nagyon sok szektorában fellelhető.

A félreérthetőség paradigmája ugyanakkor megvilágítja, felhívja a figyelmet arra a

kulturális sokszínűségre, amely nagyon sok szervezetet jellemez, ahol az információ

folyamatos áramlása a munkakörülményekben bekövetkező változások, turbulens

környezet zavart, bizonytalanságot kelt a szervezet tagjai között. Ha ezek egyáltalán

léteznek, a korábban osztott megértések rétegproblémákká válnak és csak bizonyos

szervezeti szituációkra korlátozódnak. A kultúra kétértelműség paradigmája alapján

feltételezett koncepciója szerint nincs egy általánosan elfogadott integráló érték készlet,

kivéve egyet, a kétértelműségnek a nagyon is jelenlévősége. Itt a félreérthetőség paradigma

a döntéshozó teória szemetesláda modelljére emlékeztet bennünket, ahol a döntés a teljesen
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véletlenszerű időegyeztetésből ered, amely a választási lehetőségek, megoldások,

problémák és a rendkívül bizonytalan körülmények között lévő résztvevők között alakul ki.

A félreérthetőség paradigma új kérdéseket vet fel, a kultúra koncepciójának korlátjait

illetően. Mind az antropológián, mind a humán tudományokon belül a kultúra koncepció

feltételezi elsősorban a közösen vallott jellemző elveket egy csoporton vagy egy

társadalmon belül. A félreérthetőség paradigma bevezetésével Martin és Meyerson

számtalan olyan gyenge pontjára mutat rá a kultúra koncepciónak, abban a tekintetében,

hogy az elsősorban a kollektivitásra helyezi a hangsúlyt, illetve a szervezeteken belül,

meglévő integrációra, és egyúttal azt az észrevételt is megteszik, hogy mindez figyelmen

kívül hagyja a konfliktusokat és a káoszt, amely elkerülhetetlenül jelentkezik a szervezet

tagjai között.

3.2. Racionalizmus, funkcionalizmus és szimbolizmus

Végezetül a kulturális vita, különböző klasszikus perspektívákból is megvitatható a

szervezeti elméleten belül. Jóllehet a szervezeti kultúra koncepciója új kérdéseket vet fel a

szervezetek tanulmányozása során, azáltal, hogy a kultúra fogalmát, mint új perspektívát

vagy metaforát jeleníti meg, ezáltal mintegy helyettesítve a szervezeteket, egyrészt, mint

gépeket, ez a racionális perspektíva, vagy mint organizmusokat, ezek a természetes

perspektívák.

Néhány alapvető feltételezése, ezen két metaforának azért, szintén megtalálható ezekben a

szervezeti kultúráról folytatott vitákban.

A különböző perspektívákat Scott (1992) úgy definiálta, mint olyan analitikus modelleket,

amelyeket azért alkottak meg, hogy mintegy vezessen, és interpretálja a tapasztalati

kutatási eredményeket.

A kulturális vita középpontjában három különböző perspektíva áll, melyek a következők:

(összefoglalva lásd. 8. táblázat)
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8. táblázat A kultúra perspektívái

Perspektíva Szervezeti paradigma Szervezeti kultúra
Racionalizmus A szervezet a hatékony teljesítmény

eszköze.
A szervezeti kultúra olyan eszköz
amellyel elérik a szervezeti célokat.

Funkcionalizmus A szervezet olyan kollektíva, amely a
szükséges funkciók teljesítésével
keresi a túlélést.

A kultúra a közös értékek és alapvető
feltételezések közös rendszere, amely
végrehajtja a funkciókat a külső
adaptációra  és a belső integrációra
vonatkozóan.

Szimbolizmus A szervezet egy olyan emberi
rendszer, amely kifejezi a
szimbolikus tevékenységek komplex
mintáját.

A szervezeti kultúra a társadalmilag
létrehozott szimbólumok és
jelentések rendszere.

Forrás: Scott, W.R. (1992): Organizations. Rational, Natural and Open Systems, 3rd

edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall.

A racionalizmus és a funkcionalizmus, amelyet a gép és az organikus metaforákból

eredeztethetünk, azok olyan általános nézőpontok, amelyek a szervezeti elmélet, szervezeti

teóriák nagy részét áthatják. Ily módon, jóllehet Morgan (1986), Bolman és Deal (1987) a

szervezeti kultúrát, mint új metaforát vagy megközelítést kategorizálta, több, már korábban

létező megállapítás a szervezetekről, szintén kapcsolatba hozható a kulturális

koncepcióval.

3.2.1. Racionalizmus

A racionalista szemlélet a szervezeti kultúrát egy olyan eszköznek tekinti, amellyel

hatékonyan elérhetünk egy adott kitűzött célt. A racionalista perspektíván belül a kultúrát,

jellemző módon, számtalan változó által definiálhatjuk, s valamennyi egyenértékű az

általunk vallott értékekkel.

Ily módon a kultúrát úgy is lehet definiálni, mint olyan, mindenki által vallott filozófia,

ideológia, értékek, megállapítások, hitek, elvárások, viselkedési normák és egyáltalán

normák összessége, amely egy közösséget összeköt.

A racionalizmus nagyon gyakran, tulajdonképpen az integrációs paradigmának egy

szélsőséges változata, olyan értelemben, hogy a szubkultúrákra úgy tekintünk, mint

amelyek állandóan harcban állnak a szervezet közös céljának hatékony teljesítésével.

Miután a szervezeti kultúrának az a jellemzője, hogy egy vagy több változóból áll, ezért a

szervezeti kultúrát világosan meg lehet különböztetni más szervezeti változóktól, és ezek
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nagymértékben hatással vannak a szervezet hatékonyságára és teljesítményére. Kilmann

például a kulturális változók teljesítményét a szervezetekre egy 1985-ben írott művében

tárgyalja.

E hatás a következőkön alapul:

1. A kultúra irányán, amely elsősorban a szervezet formális céljával van összefüggésben.

2. A kultúra hatása, az a fok ameddig a kultúra elterjedt, vagy megosztott tulajdonképpen a

szervezet tagjai között.

3. A kultúra ereje, vagyis a nyomásnak egy olyan szintje, amelyet a kultúra a szervezet

tagjaira gyakorol.

A racionalizmus a szervezeti értékekre, irányítja a figyelmünket, amelyeket úgy elemzünk

és értékelünk, hogy azt vizsgáljuk, hogy azok milyen mértékben járulnak hozzá a már

korábban definiált szervezeti célelérési folyamathoz.

3.2.2. Funkcionalizmus

Egy másik fontos perspektíva a szervezeti kultúra vitáján belül a funkcionalizmus, amely a

klasszikus antropológiából és a szervezeti rendszerelméletekből származik, és olyan

kérdéseket vet fel, hogy a különböző társadalmi rendszerek milyen mértékben tudják

megvalósítani a túlélés és adaptáció folyamatát. A funkcionalizmus úgy tekint a

szervezetekre, mint természeti rendszerekre, amelyek elsősorban a szervezeti túlélést

tűzik ki célul azáltal, hogy a legszükségesebb funkciókat végrehajtják. A szervezeti

kultúrát úgy értékeljük, hogy azok milyen mértékben járultak hozzá a szervezet

túléléséhez.

A kulturális elemzés így ilyen kérdéseket fogalmaz meg:

Mit tesz a kultúra, milyen funkciókkal rendelkezik?

Hogyan keletkezik, fejlődik, változik?

A funkcionalista nézőpont egyértelműen leszögezi, hogy annak érdekében, hogy egy

szervezet sikeresen túlélje önmagát, elsősorban alkalmazkodnia kell a külső

körülményekhez és a saját belső folyamatát integrálnia. Így amit a szervezeti kultúra

tesz, az nem más, minthogy megoldja a szervezet tagjainak azon alapvető problémáját,

hogy külsőleg hogyan adaptálódjanak és természetesen a belső integrációt is, amilyen

mértékben azok kialakulnak, elsajátítják az értékeket, a problémamegoldó folyamat szerint.

A kultúra funkciójának ez a specifikációja lehetővé teszi a funkcionális perspektíva

számára, hogy elemezze az eredetét és tartalmát a szervezeti kultúrának, amely a
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különböző funkciókra vonatkozik, mintegy megállapítsa, hogy a szervezeti kultúra milyen

mértékben járul hozzá a szervezet túlélési folyamatához.

A funkcionalizmus tehát elsősorban a folyamatokra összpontosít, amely által az

értékek, feltételezések, megállapítások teljes mértékben közösen vallott értékekké

válnak a szervezet tagjai között, illetve lehetővé teszik a csoport identitás kialakítását,

ugyanakkor nem utasítja el azt, hogy szervezeti szubkultúrák kifejlődhetnek a szervezeten

belül megjelenő különböző körülményeknek tulajdoníthatóan.

3.2.3. Szimbolizmus

A szimbolizmus a harmadik perspektíva a szervezeti kultúra megértésére. Ez jóval kevésbé

pontos és körülhatárolható, mint a racionalizmus és a funkcionalizmus, és nagyon gyakran

pusztán csak a szimbólum koncepció elméletében egyezik meg velük.

A szimbolista orientáció a szervezetekre úgy tekint, mint emberi rendszerekre, amelyek

szimbolikus tevékenységek mintáit jelenítik meg, így a fundamentális kérdés, amelyet a

szimbolizmus feltesz az az, hogy mi a szervezet jelentése a szervezet tagjai számára. A

különböző tevékenységi formák nem a mechanikus ok-okozati kapcsolatok által kiváltott

tényezőknek megfelelően zajlanak le, vagy a szervezet túlélése igényeinek megfelelően,

hanem sokkal inkább elsősorban szociális konstrukcióknak tulajdoníthatóan, már ami a

különböző tevékenységi formák jelentését illeti.

A szervezeti valóság így gyakorlatilag egy szimbolikus konstrukcióvá válik, ahol a fizikai

világ egyfajta szimbolikus univerzummá alakul. A szimbolizmus központi üzenete

tulajdonképpen az, hogy az emberi lények tevékenykednek, szimbolikus értelemben, az

organizmusok pedig viselkednek. Mint ilyen, a szimbolikus perspektíva megállapítja, hogy

a szervezeti tagok azon vannak, hogy jelentést továbbítsanak, nagyon gyakran jelentéssel

teli parancsot küldjenek a szervezeti viselkedéshez, mintegy hozzárendeljék őket, amellyel

kapcsolatosan azután ők majd reagálnak.

Az antropológus Geertz a szövegmetaforát mint egyfajta image-t alkalmazza, hogy

interpretálja a szervezeti kultúrát.

Mint az irodalomkritikus a kulturális elemzőnek olvasnia kell a szervezetet azzal a

szándékkal, hogy a jelentések mintáját mintegy kikristályosítsa, "a társadalomtudósoknak

szemlélniük és olvasniuk kell a társadalmi életet, mintha azok valós dokumentumok

lennének. A szervezeti kultúra interpretációjának célja így az, hogy megértsük a

szimbólumok jelentését, miután azokat a szervezetek tagjai hozták létre. A szimbolista
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perspektívából nézve a szubkultúrák nem feltétlenül tartalmaznak a szervezeten belül

különböző limitált csoport részeket. Ehelyett a szubkultúrákra úgy tekintenek, mint az

interpretációs minták konkurenciájára, ahol ugyanaz a személy bizonyos helyzetekben egy

másfajta kultúrához is tartozhat, és egy megint másik helyzetben egy másik szubkultúra

részét alkothatja.

Az egymással versengő perspektívák közötti választásom a funkcionális

megközelítésre esett, hisz ez az a megközelítés, amely a szervezeti túlélést tűzi ki célul,

a szervezetnek alkalmazkodnia kell a külső környezethez és integrálnia saját belső

folyamatát. Napjainkban a hazai szervezetek állandó versenyben vannak, versenyben

maradásuk feltétele, hogy az eddigiektől eltérő követelményeket teljesítsenek a működési

mód, a strukturális felépítés, magatartási és kulturális elemek tekintetében, a kiválóság

elérése érdekében.

3.3. A funkcionalista perspektíva

A funkcionalista perspektíva vagy nézőpont úgy tekint a szervezeti kultúrára, hogy azokat

a funkciókat vizsgálja, amelyeket a kultúra véghez visz a szervezeten belül. Először is és

mindenekelőtt egy ilyen nézőpont azt a kérdést teszi fel, hogy milyen funkciókat tölt be a

kultúra egy szervezeten belül.

3.3.1. A szervezeti kultúra funkciói

A szervezeti kultúra funkcionális nézőpontja elsősorban, Edgar Schein munkáin nyugszik.

Schein egy rendkívül jelentős személyiség a kulturális vitában, könyve a „Szervezeti

kultúra és vezetés” a legátfogóbb és érdekesebb összefoglalása a kultúra funkcionális

megközelítésének.

3.3.2. A kultúra funkcionális létezése

A funkcionális perspektívának egyik elméleti pontja az, hogy a szervezeteknek, mint a

biológiai organizmusoknak, sikeresen véghez kell vinniük számos alapvető funkciót, annak

érdekében, hogy túléljék önmagukat. Ezáltal a funkcionalizmuson belül az alapvető
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elméleti feltételezés azt állítja, hogy tulajdonképpen a szervezeti túlélés egy kulcskérdés a

szervezetek megértése tárgykörében.

E modell feltételezi, hogy a társadalmi egység, a szervezet, (vállalat) bizonyos

követelményrendszerekkel rendelkezik, amelyeket teljesíteni kell, ha jelenlegi formájában

kíván tovább létezni. A specifikus struktúrákat, amelyek megalapozzák a szervezeteket, két

nézőpontból lehet elemezni, elsősorban azokat a szükségleteket, amelyeket kitermelnek,

másodsorban pedig, azokat a funkciókat, amelyeket végrehajtanak annak érdekében, hogy

biztosítsák a rendszer túlélését.

Az általános szervezeti elméleten belül Parsons:1951 a gondolkodás funkcionális módján

határozta meg azt a négy alapvető funkciót, amit valamennyi társadalmi rendszernek végre

kell hajtani, ha létezni kívánnak:

Adaptáció: Az elegendő források megszerzésének problémája.

Célmeghatározás: A különböző célok kitűzése és végrehajtásának problémája.

Integráció: A szervezet alegységei közötti koordináció és összetartás 

fenntartásának problémája.

Lappangás: Az egymástól különböző kultúrák és értékek létrehozása, 

megőrzése, átörökítésének problémája.

Ezek a funkciók a szervezetek általános létezését érintik, s ily módon nem tesznek

különbséget a formális struktúra funkciói és a szervezeti kultúra között.

Ugyanezen feltételezésekre alapozva, vagyis megállapítván azokat a szükségleteket,

amelyek valamennyi társadalmi egységre nézve funkcionális jelentőséggel bírnak,

különösen a Schein által felvázolt funkcionalista nézőpont azt állítja, hogy a túlélés

érdekében bármely szervezetnek két alapvető problémát kell megoldania:

- túlélés és adaptáció a külső környezethez,

- belső folyamatainak integrációja annak a kapacitásnak a biztosítása érdekében,

amely a további túléléshez és adaptációhoz szükséges.

A szervezeti kultúra a csoport kollektív tanulási folyamatainak és probléma

megoldásainak eredménye, amelyet a túlélés érdekében végez. A szervezeti kultúra az

integráció szervezeten belüli, mintegy konszenzust létrehozó ragasztó anyaga, amelynek

döntő fontosságú hatása van a szervezetek túlélésének biztosításában.

Ugyanakkor a kultúra fejlődik is a szervezet külső körülményekhez történő szükségszerű

adaptációján keresztül. Így a funkcionalista nézőponton belül a szervezeti kultúrát

elsősorban aszerinti funkciói szerint lehet elemezni, amelyeket a kultúra véghez visz a

szervezeten belül, és amelyet Schein úgy definiált, mint egy közösen felvállalt alapvető
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megállapítások mintáját, amelyet a csoport elsajátított, mivel megoldotta a külső adaptáció

és a belső integráció problémáját, és amely elég jól működött ahhoz, hogy érvényesnek

tekintsük, és ezért az új tagoknak is így adjuk át, mint olyan helyes gondolkodási módot,

amellyel megfigyelni, gondolkodni és érezni is lehet, ha ezen problémák felmerülnek.

A túlélés alapvető problémáival történő foglalkozás a szervezet funkcionális eszközei

nélkül, valamint a külső adaptáció és a belső integráción keresztül történő vizsgálódás

nélkül a szervezet megszűnne létezni.

3.3.3. A kultúra funkcionális magyarázata

A szervezeti kultúra megjelenését, létezését elsősorban azon funkciók szempontjából lehet

vizsgálni, amelyet az végrehajt a belső integráció és a külső adaptáció érdekében, sokkal

inkább, minthogy az milyen jelentéssel bír a szervet tagjaira nézve.

Scott (1992) magyarázata szerint "egy elem létezése nem elsősorban abból a szempontból

fontos, hogy milyen eredetű elemről van szó, hanem sokkal inkább a következményeit

vizsgálva, vagyis, hogy mik azok a funkciók, amelyeket végrehajt.  Ha egy rendszerelem

diszfunkcionális a szervezeti túlélés tekintetében, akkor ez az elem vagy megszűnik

létezni, vagy maga a szervezet fejezi be a működését.

3.3.4. A szervezeti kultúra funkcióinak pontosítása

A kultúra funkcióinak további pontosítása során Schein egy dinamikus nézőpontból azt a

problémát tárgyalja, amely az új szervezetek fejlődése során jelentkezik. Ezen funkciók

pontosítását, hogy még alaposabban elvégezhessük, fel kell sorolnunk azokat a tényeket,

amelyekkel egy csoport vagy egy szervezet szembetalálja magát, kezdettől fogva egészen

az érettség vagy hanyatlás időszakáig.

A problémák közötti általános és mindenre kiterjedő különbségre alapozva, ami elsősorban

a külső adaptációra és a belső integrációra vonatkozik, a szervezeti kultúra akkor fejlődik,

amikor a szervezet tagjainak fel kell vennie a versenyt számos sokkal specifikusabb

problémával, abban a folyamatban, amikor a szervezeteket már munkára kényszerítik. A

szervezeti kultúra ezen, jóval specifikusabb funkcióit lásd a 9. táblázatban.
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9. táblázat A szervezeti kultúra funkciói

Külső adaptáció Belső integráció

Misszió és stratégia Közös nyelv és fogalmi kategóriák

Célok Csoport kötődések és a csoportba történő felvétel és kizárás

Eszközök Hatalom és státusz

Mérés Közvetlenség, barátság és szeretet

Korrekció Ideológia és vallás

Forrás: Schein, E. (1992): Organizational Culture Leadership,

A kulturális funkciók szolgálnak alapul ahhoz a túlélés elsajátító folyamathoz,

amelyen keresztül a szervezet tagjainak generációi is átmennek, és mintegy megalapítanak

olyan területeket, ahol a szervezeti kultúra különösen jól látható. Kiemelten is fontos

megállapítani, hogy a kultúra elsősorban misszió és stratégia, csoporthatárok a hatalom

és státusz szempontján keresztül fejlődött, mert ezek olyan kritikai funkciók a

szervezeten belül, amelyekre szükség van annak érdekében, hogy biztosítsák a szervezet

túlélését, és ily módon azokat a problémákat is körvonalazzák, amelyeket a szervezeti

tagoknak meg kell oldaniuk, és a szervezet fejlődése érdekében meg kell vitatniuk.

Schein: "A kultúra formációjának folyamata gyakorlatilag egy tudati állapot, amely teljes

mértékben megfelel a csoport megalakítás folyamatának, abban a tekintetben, hogy a

csoportidentitás lényege a gondolatok közösen vallott mintái, és ez vonatkozik a különböző

hitekre, érzésekre, értékekre, amelyek ezekből a közösen vallott tapasztalatok

eredményeiként foghatóak fel. Ez a közös tanulási folyamat tulajdonképpen ezekben a

közösen vallott megállapítások mintájában végződik. Csoport nélkül nincs kultúra, nem

lehet kultúra, és néhány közösen vallott megállapítás nélkül a kultúra bizonyos minimális

foka nélkül mi csak az embereknek legfeljebb valamilyen csoportosulásáról beszélhetünk,

de nem egy csoportról."

Nem számít, hogy a belső integráció és a külső adaptáció melyik funkciója dominálja  a

kulturális megállapítások fejlődését, a szervezet tagjai idővel az egész világról kialakítanak

egy közös álláspontot, tekintve, hogy meg van nekik adva az a lehetőség, hogy egymással
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kapcsolatot tartsanak és szervezeti tapasztalati meglátásaikról vallott véleményüket egymás

között megosszák.

3.3.5. A szervezeti kultúra szintjei

"A szervezeti kultúra megértése szükségszerű ahhoz, hogy azt a különös és látszólag

irracionális dolgokat is megértsük, amely az emberi rendszerekben végbemegy." (Schein,

1985). A kultúra a szervezet közös, kollektív vagyona, amelyet nagyon nehéz, és

kényelmetlen is  megérteni, főleg, hogyha az ember a szervezet komplex és meglehetősen

zavaros felszíni jelenségével kezdi a vizsgálódást.

Schein (1980) meghatározása szerint: „A szervezeti kultúra nem más, mint alapvető

feltételezések rendszere, - amelyet egy adott csoport talál ki, fedez fel vagy fejleszt ki

külső adaptációs és belső integrációs problémáinak megoldása során -, amely eléggé jól

működik ahhoz, hogy érvényesnek tekinthessék, ennélfogva ezt az új tagoknak el kell

sajátítaniuk, mint a szóban forgó problémákkal kapcsolatos helyes felfogási, gondolkodási

és érzelmi módot.”

Schein hármas felosztása a kultúra különböző mélységű rétegeit tárgyalja. A különböző

kulturális szintek ugyanis azt jelentik, hogy mennyire láthatók azok egy külső szemlélődő

számára. (lásd. 5. ábra)
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5. ábra: Kulturális szintek

ALAPFELTEVÉSEK, PREMISSZÁK Adottságok
Ember és természet láthatatlan,
Idő nem tudatos
Tér
Ember és ember

ÉRTÉKEK ÉS IDEOLÓGIÁK
Eszmék, célok Tudatosság
Elérési eszközök magasabb
Hősiesség szintje
Erények, bűnök, vétkek

JAVAK, KÉPZŐDMÉNYEK
Nyelv
Technológia Látható, de
Művészet   többnyire nem
Rétegződés megfejthető
Státuszrendszer
Nemek szabályai
Család

Forrás: Schein: Organizational Culture and Leadership

Javak, képződmények (kezdeti tények)

Schein munkájában a kezdeti tényeket úgy definiálta, hogy a felszínen a kezdeti tények

szintjével találkozunk, amely valamennyi jelensége magában foglal, amelyet az ember lát,

hall, vagy érez, amikor egy új csoporttal találja magát szemben, egy ismeretlen kultúrán

belül.

A kezdeti tények tulajdonképpen a csoport látható termékeit tartalmazzák, mint pl. a fizikai

környezet építészete, a nyelve, technológiája, termékei, művészeti tárgyai, stílusa, amely

elsősorban az öltözködésben ölt testet, beszédmodora, érzelmi megnyilvánulási formája, a

mítoszok, a történetek, amelyeket a szervezetről elmond, az értékek nyilvános listája, a

megfigyelhető rituálék, az ünnepségek, stb.

Ez a szint tartalmazza a csoport látható viselkedését, és a szervezeti folyamatokat, ahol az

ilyen viselkedés már rutinszerű, jelen van a beszélt és írott nyelv, a művészi kifejezésmód

és a tagok nyilvánvaló viselkedése.



TQM  - Szervezeti kultúra

77

A kezdeti tényeket úgy is definiálhatjuk, mint látható, de nagyon nehezen körülírható,

megragadható jelenségeket. A szervezeti kultúra kezdeti tényei létrehoznak egy rendkívül

sokszínű és zavaros felszínt, ahol mintegy azonnali benyomást szerezhetünk a kultúráról,

jellemző módon teret adva a különböző előítéleteknek és sztereotípiáknak.

Így alapvető szükség van arra, hogy szisztematizáljuk a kezdeti tények szintjét azért is,

hogy elkerüljük azt, hogy elveszünk a részletekben, ill. hogy túlzott általánosításokat

vonjunk le a különböző kulturális felszíni megnyilvánulásokról.

A kezdeti tény szint magába foglalja a látható és hallható viselkedési mintákat, amelyek a

szervezet tagjain belül jelentkeznek, de ugyancsak itt található számos fizikai és

technológiai szervezeti jellemző is. A kezdeti tények csoportosítását a 10. táblázat

szemlélteti.

10. táblázat: A kezdeti tények szintje a kulturális elemzésben

1./ Fizikai megjelenés a.)Felépítés és belső berendezés
b.)Tér és a hivatal berendezése
c.)A folyosók dekorációja és a tárgyalóterem
d.)Öltözködés
e.)Segítségnyújtás

2./ Nyelvezet a.)Hang és zaj
b.)Beszédstílus
c.)Különleges kifejezések
d.)Jelszavak

3./ Történetek a.)Apró történetek a mindennapi életről
b.)Kulcstörténetek
c.)A régi szép idők történetei

4./ Technológia a.)Anyagok
b.)Rendszerek
c.)Tudás

5./ Látható hagyományok a.)Társadalmi hagyományok
b.)Vezetési hagyományok
c.)Munka hagyományok

Forrás: Schein, E. (1992): Organizational Culture Leadership,

Értékek és ideológiák

Az értékeket Schein (1992) a következőképpen definiálja:

„Valamennyi csoport, tanulási folyamat végeredményben, ha valakinek az eredeti értékét

tükrözi, ha valakinek abbéli képességét, hogy meglátja, mi az, aminek különbözőnek kell

lenni mástól. Amikor először létrehoznak egy csoportot, vagy amikor az először találja

szemben magát egy új problémával, egy új feladattal, a legelső javasolt megoldás az

rendszerint néhány egyén saját felfogását tükrözi arról, hogy mi a helyes, mi a rossz, mi az
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ami működik, és mi az, ami nem fog működni... Ezért bármi is kerül megvitatásra, az csak

az értéknek egy olyan státuszát jelentheti, amely a csoport nézőpontjából mindenképpen

helytálló. Ameddig egy csoport nem végez valamilyen közös tevékenységet, és tagjai

ennek a bizonyos tevékenységnek nem látták a végső eredményét, addig nem

beszélhetünk arról, hogy egy kialakult és közösen vallott alap létezik arra, hogy

meghatározzák, mi az ami tényszerű, és mi az, ami valós. „

Az értékek egy magasabb tudati formát képviselnek, mint az alapvető megállapítások,

mert ezeket nem természetes valóságként fogadják el, de vita tárgyává tehetik őket. Így a

szervezeti kultúra értékeinek egy előírásos jellemzője van, abból állnak, amit a szervezetek

tagjai a helyzetek időtartama alatt és a helyzetekről mondanak, és nem feltétlenül abból,

amit olyan helyzetekben tesznek, ahol ezen értékeknek működniük kellenek.

Az értékek és világos állítások, amelyek a miért kérdésre válaszolnak, ezért gyakran vita

tárgyát képezik.

Schein rendkívüli mértékben hangsúlyozza az alapító, vagy a vezető döntő fontosságú

jelentőségét az új értékek megfogalmazása során, amely hatással bír, vagy éppen meg is

változtatja a létező kultúrát.

Schein azt állítja, hogy a szintértékek elemzése tulajdonképpen az értékek felsorolásával

végződik. A lista ugyanakkor ritkán vezet közvetve az alapvető kijelentéseinkhez.

Ugyanakkor "még azután is, amikor felsoroltuk és megfogalmaztuk egy szervezet főbb

értékeit, még mindig úgy érezhetjük, hogy csak egy listával van dolgunk, és az nem

egészen felel meg az elvárásainknak.

Az ilyen érték listákat nem követik példák, néha önmagukban is ellentmondásosak, néha

pedig egyszerűen nem is egyeztethetők össze a megfigyelt magatartással. E megjegyzést a

későbbiekben Schein a következőképpen bővíti: A viselkedések egészen nagy területei

nagyon gyakran megmagyarázatlanul maradnak, egyedül hagyva bennünket azzal az

érzéssel, hogy a kultúrának csak egy darabját értjük meg, de a kultúra egészét nem tudjuk

áttekinteni. Egy mélyebben fekvő megértése a fentieknek az, hogy definiáljunk egy mintát,

és azért, hogy helyes módon megfogalmazzunk egy jövőbeni viselkedést, alaposan meg

kell értenünk az alapvető feltételezések kategóriáját.

Alapfeltevések, premisszák

Az alapvető megállapítások ugyanakkor láthatatlanok és implicit feltételezések, amelyek

tényleges alap magatartásformákat jelentenek, amely elmagyarázza a csoporttagoknak,

hogy hogyan figyeljenek meg, hogyan gondolkozzanak és érezzenek bizonyos dolgok
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iránt. Egy másik idézetében Schein (1992) úgy véli, hogy az alapfeltételezések abban az

értelemben, ahogy én akarom definiálni a koncepciót, már annyira természetesnek vett

fogalmakká váltak, hogy az ember egy kulturális egységen belül már csak nagyon kis

eltérést tapasztal.

Ténylegesen, ha egy alapfeltételezés erősen tartja magát egy csoporton belül, akkor a

tagok más viselkedési formákat alapvetően teljesen elképzelhetetlennek tartanak. Az

alapvető vélekedések speciális mintáit, amelyet a szervezeti kultúra tagjai létrehoztak,

ugyanakkor megteremtik a kultúra központját, a kultúra magját, tulajdonképpen a

paradigmát. Ezáltal egy a kezdeti tények és értékek analitikus megközelítése érdekében a

végleges cél a megtervezés során tulajdonképpen nem más, minthogy definiáljuk a

kulturális paradigmát, amely végül is az alapvető feltételezéseknek, az alapvető

megállapításoknak a mintája.

A kulturális paradigma meghatározása egy analitikus szakítást jelent a korai tények és

értékek fogalomrendszerével, mert az elemzőnek az alaposan látható, vagy hallható

kulturális jelenségek mögé kell hatolnia, és meg kell próbálkoznia, mintegy kiásni a

legmélyebb analitikus réteget, amely meghatározza, hogy valójában a kultúra tagjai mit

végeznek.

A kezdeti tényekkel és értékekkel szemben az alapvető feltételezések, megállapítások

mintája nem kötődik a kultúra specifikus funkció területéhez. Az alapvető feltételezések,

az alapvető megállapítások létrehozzák saját paradigmáikat, amely egy koherenciát teremt

a látszólag elszigetelt és zavaros kezdeti tények és értékek világa között.

Minden egyes alapvető feltételezés tartalma még inkább kidolgozott Schein által, aki

számos különböző társadalomtudományi tipológiát is felhasznált. Pl. Schein felveti azt az

alapvető feltételezést a valóságról és az igazságról, a különböző igazságszintekről, mint pl.

a külső fizikai valóság, a társadalmi  valóság, az egyéni valóság, mint ahogy különbséget is

tesz az igazságok különböző fajtái között, nem utolsósorban Max Weber munkáira

alapozva.  Az alapvető megállapításokról egy teljes értékű felmérést végezni, legalábbis

Schein megállapításai szerint, óriási feladat, amely rengeteg kutatómunkát követel meg, azt

illetően, hogy egy szervezet tagjai hogyan gondolkodnak, figyelnek meg bizonyos

dolgokat, és hogyan éreznek. Mindehhez még hozzájárul, hogy maga Schein sem lát el

bennünket egy teljes értékű esettanulmánnyal, felhasználva saját modelljét, ehelyett egy

jóval konkrétabb alapvető feltételezést fogalmaz meg, mint egy olyan alapvető feltételezés,

amely a Multi Company-n belül működik.

Schein után tehát a Multi Company:
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1. Az igazság alapvetően régebbi bölcsebb és jobban művelt és sokkal tapasztaltabb

tagoktól szerezhető meg.

2. Az egyéni tagok képesek arra, és hajlandóak is arra, hogy hozzájáruljanak és a

lojalitásukkal is segítsék a szervezetüket.

3. A viszonyok alapvetően hierarchikusak, de a munka vagy a feladat tér viszont tisztán

szegmentált, és a tagok részére, mint egyfajta saját fülke vagy kis dolgozószoba funkció

szerint van felosztva.

4. A szervezet tagjai egy családot alkotnak, amelyek vigyáznak egymásra.

Feltételezni lehet, hogy az alapvető megállapítások felsorolása nem rendelkezik egy

egyetemes érvényességgel, hanem gyakorlatilag szervezetenként különböző.

A kultúrák szintjei között meglévő belső kapcsolat

Schein azt állítja, hogy a kultúra különböző szintjei egyfajta belső egyensúlyban

állnak egymással. A tapasztalati, elemzési hozzáférhetőség és a láthatóság fokozatai

különböző szintűek, mivel mind a korai tények szintje, mind az értékek szintje

felszíni megnyilvánulásai a kultúra alapvető feltételezéseinek. A három

kulturális szint a kulturális elemeknek létrehozza egyfajta hierarchiáját, amelyben

az alapvető megállapítások a kultúra magját képezik, amelyeket oly természetesnek

veszünk - írja Schein. Mégis, amikor a felszíni jelenség szintjén elemezzük őket, a

kulturális minta hirtelen tisztázódik, és kezdjük úgy érezni, hogy most már valóban

értjük, hogy mi megy végbe és miért.

A kulturális paradigma

Amikor felsoroljuk az alapvető megállapításainkat, felmerül a kérdés, hogy ezek hogyan

hoznak létre egy koherens kulturális paradigmát. Megint csak Scheint idézve: "A végső és

talán a legbonyolultabb aspektusa a megállapítások elemzése során az a probléma,

amelynek annak a megállapítása, hogy melyik az a szint, amely figyelembe veendő

akkor, amikor az elemzés különböző paradigmákká vagy koherens mintákká alakul át.

Úgy tűnik, a paradigma koherencia foka különbözik oly mértékben, hogy például az erős

szervezeti kultúrák - jellemző módon - erős kapcsolatokkal rendelkeznek a legfontosabb

alapvető feltételezéseink között, míg a gyenge kultúrák széttöredezett, egymásról

egyáltalán nem következetes alapvető feltételezéssel rendelkeznek.
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A kulturális elemzés eredménye az lehet, hogy nincs koherens kulturális paradigma.

Schein a kulturális elemzés legfontosabb feladatát a következőképpen összegzi:

Amíg nem kerestük meg azt a mintát, amely a különböző csoport feltételezések mögött

húzódik meg, és nem próbáltuk megállapítani a szóban forgó paradigmát, amely által egy

csoport tagjai megfigyelnek, gondolkodnak, és éreznek, és elbírálják a különböző

helyzeteket, viszonyokat, addig nem állapíthatjuk meg, nem állíthatjuk, hogy leírtuk, vagy

megértettük az illető csoport kultúráját.

A kulturális szintek és funkciójuk közötti kapcsolat

A szervezeti kultúra szintjei és funkcióiról vallott koncepció ellenére Schein úgy véli, hogy

van egy jelentős eltérés arra vonatkozóan, hogy egy sokkal konkrétabb funkcionális

elemzési modellt alakítsunk meg. Szükségszerű, hogy számtalan választási lehetőség álljon

rendelkezésünkre, és jóval pontosabbá tegyük a kultúra három analitikus szintje között

meglévő kapcsolatot és azért, hogy valóban alkalmazni tudjuk.

A kulturális adatok szortírozása

Azok a feladatok, amelyek a külső adaptáció és a belső integrációval kapcsolatosak,

egyfajta út térképként szolgálnak arra, hogy az ember a kulturális elemek káoszos

közegében megtalálja a kivezető utat. Így a funkciók a kulturális elemzés irányába

mintegy belépőként is szolgálhatnak, amelyek segítenek bennünket abban, hogy

megragadjuk az azonnal hozzáférhetőt, a látható jellemvonásokat egy szervezeti kultúrán

belül, amelyeket a korai tények és értékek szintjén találtunk.

A szervezetekben a kultúra tapasztalati elemzése során a kulturálisan jelentős,

funkcionális területeket úgy is lehet szemlélni, mint egy széles tölcsért, amelybe a korai

tényekről és értékekről meglévő adatok - a szervezettel kapcsolatban - mintegy

beáramlanak, és olyan tényekké alakulnak, amelyek megmutatják a missziót, a célt, a

csoporthatárokat, stb. valamint, azokat az értékeket, amelyek az eszközökkel, a

hatalommal, a státusszal, a díjakkal, büntetésekkel, kapcsolatban állnak.

A lényege ennek a tölcsér modellnek tulajdonképpen az, hogy segít bennünket, hogy

mintegy megtervezzük a szervezeti kultúrát a különböző funkcionális területek

viszonylatát és fogalomrendszerét felhasználva. A funkcionális tölcsér modell a 6. ábrán

látható.
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6. ábra: Tölcsér modell
Összefüggések a kultúra szintjei és a funkciói között

Adatok bemenete

Külső Belső
adaptáció integráció

Kezdeti tények

Közös értékek

Térképezés Magyarázat

        Alapvető feltételezések

Forrás: Schein, E. (1992): Organizational Culture and Leadership,

Ez a modell azt is illusztrálja, hogy egy körkörös folyamatról beszélünk, mert a korai

tények és értékek, azok mind a kezdeti, mind a végpontokat is jelentik.

3.4. A funkcionalista perspektíva kibővítése

A funkcionalista perspektíva egy másik szemléltetése, a McKinsey-féle 7S modell mely

természetesen összhangba hozható Schein elméleteivel, egyrészt mert a kultúra szintjeinek

ugyanazon funkcióit vizsgálja, másrészt mert a szervezeti túlélést tűzte ki célul. A modell

akkor született amikor a japán vállalatok egyre-másra hódították el az amerikai

nagyvállalatok elől az egyes iparágakat.

A diagram szerepel Richard Pascale és Tony Athos könyvében, a The Art of Japan (A

japán vezetés művészete), valamint Tom Peters és Bob Waterman In Search of Excellence.

művében is. (Nem véletlenül, hisz mind a négy szerző tagja volt ugyanis a McKinsey

teamnek, amely arra kapott megbízást, hogy egy erőteljes modellt dolgozzon ki a Boston

Consulting Group Teheneivel, Csillagaival és Kutyáival versenyző szervezetek elemzésére.

A McKinsey-féle 7S modellt a 7. ábra mutatja, szemléletesen tükrözi a szervezeti kultúra

helyét a vezetési és irányítási rendszerekben.
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7. ábra: McKinsey-féle 7S modell

 (Forrás: Peters és Waterman 1982, Pascal és Athos, 1981)

A szerzők a hét alapvető tényezőt angolul azonos kezdőbetűvel jelölték, innen az

elnevezés. A modellben a tényezőket a szerzők két csoportra osztják: az un. Kemény

tényezőkre (stratégia, struktúra, rendszerek) és lágy tényezőkre (stílus, káderállomány,

képességek, értékrend). A tényezőket Dr. Heidrich Balázs „Szervezeti kultúra és

Interkulturális Management” című könyve alapján mutatom be.

Kemény tényezőknek nevezzük azokat, amelyek kidolgozására, kezelésére léteznek

számszerűsítő módszerek, modellek, vezetői eszközök. Megfelelő szintű meglétük

alapvető fontosságú a vállalat számára. Ezek azonban a versenyben a kötelező belépőt

jelentik és kevéssé jelentenek igazi versenyelőnyt. A szervezet kultúrájának legalábbis nem

ezek a központi elemei, noha elválaszthatatlanok attól.
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 Stratégia: A szervezeti célok és az ahhoz vezető eszközök és elérési módok. A

szakemberek hamar felismerték, hogy a stratégia és a kultúra között szoros kapcsolat,

kölcsönös függőség létezik. Semmi olyan célt nem lehet elérni, illetve stratégiát

megvalósítani, amely nem konzisztens a szervezet kultúrájával. A stratégia készítésénél a

felső vezetésnek az adott kultúrát, mint adottságot kell kezelnie, illetve olyan tényezőt

mely előnyösen is befolyásolhatja a tervek végrehajtását. A kultúrához nem illeszkedő

stratégiát készíteni olyan, mintha fenyőfák magvait akarnánk a sivatagba elszórni. De ez

igaz az ellenkező irányban is: nincs az a kulturális változás, amelyet végre lehetne hajtani,

ha nincs összhangban a stratégiával.

 Struktúra: egy szervezet struktúrája sokat elárul annak kultúrájáról. Ez is mutatja, hogy

a struktúra is nagy hatással van a kultúrára és vice versa. Nincs az a bürokratikus, és sok

hierarchikus szinttel tagolt vállalat, melynek kultúrája a nyitottság, rugalmasság jeleit

mutatná, és ahol az innovatív egyének mind megvalósíthatják törekvéseiket. Másfelől nem

lehet egy merev struktúrát rákényszeríteni egy ezzel ellentétes elveket és értékeket valló

kultúrára.

 Rendszerek: a szervezet minden operatív rendszerének, így az információsnak, az

ügyvitelnek, a kommunikációnak, a pénzügyi és számvitelinek is szoros a kapcsolata a

kultúrával. Kialakításuknál tekintettel kell lenni a létező kultúrára mert nagyban

akadályozhatja azok hatékony működését. Megint csak igaz azonban az is, hogy egy-egy

informatikai rendszer cseréje jelentősen befolyásolhatja a kultúra alakulását.

A lágy tényezők (képességek, káderállomány, stílus és az értékrend) szerepe kiemelkedő a

szervezet kultúrájának alakulásában. Ezek által lehet más a vállalat, mint versenytársai.

Ezen négy tényező kombinációja teheti igazán egyedivé a kultúrát. Sok esetben- a japán

cégeknél feltétlenül- ezek jelentették a versenyelőnyt. A lágy tényezők és kombinációjuk

ugyanis nem írható le modellekkel és nem vásárolható meg szoftveren. Másolni sem

könnyű, hiszen ezen tényezők a szervezet tagjainak fejében léteznek.

 Képességek: az elnevezésen nem a dolgozók szakértelmét és tudását értjük (noha

kapcsolódik azokhoz), hanem a szervezet erősségét, azt a képességét, amelyik az alapvető

(közös) értékekből következik, és mint ilyen megkülönbözteti versenytársaitól. Erről

ismerik meg a vállalatot a piacon. Tudják róla a piaci szereplők, hogy „ebben jó”. Azok a

vállalatok, amelyek valaha is Európai vagy Magyar Minőség Díjban részesültek,

azokról tudják, hogy a Teljes körű Minőségmenedzsment filozófiát alkalmazzák, és

termékeik, szolgáltatásaik színvonala rendkívül magas. Vagy például a Siemensről, vagy a

3M-ről köztudott, hogy rendkívül innovatív cégek.



TQM  - Szervezeti kultúra

85

 Káderállomány: ez a dimenzió utal a munkatársak képességeire, szakképzettségére,

iskolázottságára és tudására, amelyek segítik őket a döntési helyzetekben és a problémák

megoldása során. A személyzet értékét legalább ennyire meghatározza az adminisztratív

módon kimutatható elkötelezettség és lelkesedés, amivel munkájukat végzik. A két

aspektus szerencsés együttállása esetén veheti maximális hasznát emberi erőforrásainak a

szervezet.

 Stílus: a stílus jórészt a felső vezetés stílusát jelenti, ennek hatása azonban az egész

szervezetben érzékelhető, minden szinten tetten érhető. Befolyásolja a döntéshozatali és

kommunikációs mód, az alkalmazottak felhatalmazása és a hatáskörök elosztása is. Ezen

dimenzióban mérhető mennyire hisznek és bíznak vezetőikben az alkalmazottak, ami

fontos eleme minden szervezeti kultúrának. Sok mindent elárul a szervezetről vezetőjének

stílusa.

 Közös érték: nem véletlenül áll ez a tényező a modell szívében. Mind a hat másik

tényező szorosan ehhez kapcsolódik és általa meghatározott. Nincs az a szervezeti

tevékenység vagy piaci akció, melyet nem befolyásol az uralkodó értékrend

A dimenziók és vizsgálatuk összhangba hozhatók Schein kezdeti tényeivel, közös

értékeivel és alapvető feltételezéseivel.

A szervezeti kultúrával kapcsolatban kialakult koncepciók, különösen a funkcionális

megközelítés bemutatása, azt a célt szolgálja értekezésemben, hogy megadja a Teljes körű

Minőségmenedzsment és a szervezeti kultúra kapcsolatának vizsgálati lehetőségeit.

A TQM vezetési filozófia, vezetési modell. A nemzetközi és hazai szakirodalom is

alátámasztja, hogy a vezetési modellek kulturálisan kötöttek, nem ültethetők át más

kultúrákba, az adott kultúra változása nélkül. A kultúra változtatásában pedig a vezetés

szerepe meghatározó jelentőségű, így a McKinsey-féle 7S modell tényezőinek

vizsgálatánál a vezetést (stílust) választottam kutatásom területének.

3.5. A szervezeti kultúra fogalma

A szervezeti kultúra fogalmára pontos definíciót találni rendkívül nehéz. A könyvek,

szakcikkek, tanulmányok mind különböző módon határozzák meg. (Értekezésemben a

szervezeti kultúrát és a vállalati kultúrát szinonimaként használom. A szervezeti kultúra

ugyan tágabb halmazt jelent, de a kutatások is gazdasági egységeknél kezdődtek, és non-

profit szervezetre ugyanúgy alkalmazhatók.)
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A szervezeti kultúra nem más, mint a szervezet tagjai által elfogadott, közösen

értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere. Ezeket az

értékeket a szervezet tagjai annyira természetesnek tartják, hogy lényegében tudat

alatt működnek.

Ennélfogva a kultúra, jelentéssel ruházza fel a környezetet, és ezáltal csökkenti annak

bizonytalanságát: segít tájékozódni mi a jó és mi a rossz, mi a fontos és mi a lényegtelen.

Emiatt Holfstede a kultúrát a gondolkodás és cselekvés közösségi programozottságának

nevezi. Kultúra nélkül a szervezet tagja magára lenne hagyva.

A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat,

gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. Ha egy szervezet

rátalált a maga viselkedési formájára – és az sikeresnek is bizonyult - az megerősíti mind a

magatartást, mind a mögöttük levő értékeket és hiedelmeket: a szervezet erőteljesen

ragaszkodni fog hozzá.

A szervezeti kultúrák építőköveként 11 érték különböztethető meg :

1. Munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás: a szervezet egészével vagy a

szakmával, a szűkebb szakterülettel azonosulás ténye.

2. Egyén vagy csoport központúság (individualizmus-kollektivizmus): mennyire

helyezik az egyéni célokat a csoport elé és szervezik egyénileg a munkát, vagy az

egyéni célok a csoportcélok alá rendelődnek, és a munka is csoportokba szervezett.

3. Humán orientáció (feladat-kapcsolat): milyen mértékben veszi fontolóra a vezetés a

szervezeti feladatok megoldásának emberekre gyakorolt következményeit.

4. Belső függés – függetlenség: mennyire elfogadott az egyes szervezeti egységek

önálló, független fellépése és cselekvése, vagy mennyire elvárt a koordinált

cselekvés.

5. Erős vagy gyenge kontroll: mennyire kontrolálja a szervezet a tagjainak viselkedését

előírásokkal, szabályokkal, közvetlen felügyelettel.

6. Kockázatvállalás – kockázatkerülés (bizonytalanság tűrése, illetve kerülése):

mennyire elvárt a munkatársaktól az innovatív, kockázatkereső, rámenős magatartás.

7. Teljesítményorientáció: a szervezeti jutalmak mennyire teljesítményhez kötöttek,

illetve mennyiben múlnak más tényezőkön (pl. szenioritás, protekció, nem

teljesítményhez kötött egyéb tényező).

8. Konfliktustűrés – konfliktuskerülés: milyen mértékben nyilváníthatók ki nyilvánosan

a konfliktusok és a kritikák.
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9. Cél (eredmény) - eszköz (folyamat) orientáció: mennyire koncentrál a vezetés a végső

eredményre, vagy inkább az eredményhez vezető folyamatokra, technikákra fordít

figyelmet.

10. Nyílt rendszer (külső) – zárt rendszer (belső) orientáltság: mennyire követi és

válaszolja meg a szervezet a külső környezet változásait, vagy csak saját belső

működésére koncentrál.

11. Rövid vagy hosszú távú orientáció: azt mutatja, hogy a szervezet rövid vagy hosszú

távra tekint előre, milyen időhorizonton tervezi jövőjét.

8. ábra: A szervezeti kultúrát meghatározó kulcskategóriák

Forrás: Bakacsi, 1996. Szervezeti magatartás és vezetés

A kultúra definíciók rövid ismertetését Dr. Gaál Zoltán meghatározásával szeretném

kezdeni, mivel számomra a legszemléletesebb:

„A kultúra  - mint egy társadalmi-szervezeti kötőanyag – veszi körül és tartja egybe a

szervezeti tagok potenciálisan széthúzó csoportjait.”

B. Buchowicz:1990 szerint a "vállalati kultúrát úgy lehet fogalmilag meghatározni, hogy

az nem más, mint az alkalmazottak  - vállalatukkal kapcsolatos - véleményének,

szokásainak, értékítéletének, magatartásának, gondolkodási és cselekvési módjainak

összessége". Hozzáteszi még, hogy a kultúra az alkalmazottakon keresztül jut el a

környezethez, "külvilághoz". Ezt a közvetítést kell a felső vezetésnek megfelelő módon

ellenőriznie, esetleg alakítania.
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Közel hasonló állásponton van Tánczos Z., aki a következőképpen definiál. "A vállalati

kultúra magában foglalja az érzelmileg szerzett, magatartásformáló értékelképzeléseket, és

a gondolati, cselekvésirányító tudást. Az egyes intézmények szolgálatában tevékenykedő

emberek szocializálódásának  a folyamatában a kultúra állandó fejlődésben alakul ki, és

nemzedékeken át szabja meg az emberek beállítódásait és tapasztalatait."

P. Müri a vállalatot egy jéghelyként képzeli el, melyben a vállalati kultúra a víz alatti rész,

amelyen a csúcs, azaz a megjelenés, és egyáltalán a kapcsolat a környezettel alapul.

Megfigyelhető: rendszeresen ismétlődő ceremóniák, szervezeten belül keringő történetek,

szimbólumok, öltözködés és a munkahely külső kinézete.

Láthatatlan: értékek, feltevések, hiedelmek, érzések és attitűdök.

9. ábra: A szervezeti kultúra szintjei

Forrás: Daft: Organizational Theory and Design (1992)

A kultúra megragadható jellemzői:

 Ceremóniák, szertartások: Olyan rendszeresen ismétlődő cselekvések, amelyek

megjelenítik és megerősítik a szervezet alapértékeit, megmutatják, melyek a fontos

célok, kik a fontos értéket magukban hordozó „hősök”, a szervezeti értékrendet

szimbolizáló kulcsszereplők. Már Mintzberg rámutatott a vezetők nyilvános

megjelenési szerepére.

 Történetek, sztorik, legendák, mítoszok: A szervezeti tagok közötti

beszélgetésekben vannak olyan visszatérő, ismétlődő történetek, amelyek

megtörtént eseményeken alapulnak. Funkciójuk, hogy olyan cselekvéseket

döntéseket, váratlan megoldásokat meséljenek el, amelyek látványosan jelenítik

meg az elvárt magatartást, a kívánatos értékek szerinti cselekvést.
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 Nyelvezet, szakzsargon: A Minden szervezetre jellemző a nyelvezete,

szakzsargonja. A sehol máshol nem használt kifejezések használata a szervetettel

való azonosulás legbiztosabb jele.

 Szimbólumok, öltözködés, külső megjelenés: Idetartoznak a cégfilozófiát

tükröző logók az egyenlőséget-egyenlőtlenséget kifejező irodaberendezés, a

szolgálati autó, a nyitottságot jelképező egy rétegű légterű munkahely, vagy a

konzervatív értéket tükröző öltözködés.

A kultúra látható jeleiből következtethetünk a kultúra tényleges tartalmára. Ezek a

következtetések azonban csak több-kevesebb biztonsággal teszik hozzáférhetővé a

mögöttes értékeket, hiedelmeket, hiedelmeket, feltevéseket, beállítódásokat.

Schein (1985) szerint a kultúra egy állandó változás eredményeként formálódik. Csak

olyan csoportoknak alakulnak ki az alapvető feltevéseik, amelyeknek van elegendő közös

történelmük. Ezen, közösen megélt események vezetnek a mindenki által vallott

feltevésekhez. A feltevések ereje abban rejlik, hogy a tudat alatt és

megkérdőjelezhetetlenül kezdenek működni.

Schein definíciója szerint a szervezeti kultúra nem más, mint „azon alapvető feltevések

mintái, amelyet a szervezet külső és belső problémái megoldása során tanult, és amelyek

jól beváltak ahhoz, hogy elfogadják azokat, érvényesnek és működőképesnek tekintsék

hasonló problémák esetén.”

Néhány további definíció Dr. Gaál Zoltán 1996-os cikkéből:

„Vállalati kultúrán az erkölcsi szabályok, az értékelési elképzelések és gondolkodásmódok

összességét értjük. A vállalati kultúra valamennyi szinten működő munkatárs magatartását,

ezáltal a vállalati megjelenés képét formálja.” (Meyer-Hayoz)

„A kultúra – és különösen a vállalati kultúra – a vállalatnál dolgozó munkatársak számára

tájékozódási keretet foglal magába.” (Lilge-Steinle)

„A kultúra a szervezet azon jellemzőire vonatkozó általánosított feltételezések és hiedelmek

összessége, amelyek megkülönböztetik azt a többi szervezettől.” (Bate)

„A vállalati kultúra: a szervezet, a stratégia, a munkaerő, a vezetési stílus, a rendszerek és

eljárások, az irányadó koncepciók és a vállalat elfogadott értékrendszere.” (Peters-

Waterman). Az értekezés 3.4 pontjában vázolt gondolatmenethez a Peters – Waterman

definíciót érzem a legközelebb állónak, hisz a TQM alkalmazása során a szervezet által

elfogadott értékrendszerbe kell a minőségnek beépülnie. A következőkben a legfontosabb

kultúra összehasonlító modellekről kívánok rövid áttekintést adni, érzékeltetve, hogy miért

esett a választásom a GLOBE kérdőíves felmérésre.
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3.6. Kultúra összehasonlító modellek

A szervezeti kultúrák elemzésére egységes módszer még nem alakult ki, hisz a kultúrák

meghatározásával kapcsolatban is még viták folynak, de a kultúrák összehasonlítására már

létezik néhány modell. Ezek a modellek segíthetnek abban, hogy egy más kultúrába

átültetett menedzsment módszer alkalmazása, mely dimenziók változását eredményezik az

adott szervezeti kultúrában. Az összehasonlító modelleket Dr. Heidrich Balázs munkái

alapján mutatom be. Ezen modellek közé tartozik:

• A Kluckhohn és Strodtbeck 6 dimenziója
• A Hall-modell
• A Hofstede-modell
• Trompenaars-modell
• Quinn-modell
• Handy-modell
• A GLOBE kulturális dimenziói

3.6.1. A Kluckhohn és Strodtbeck hat dimenziója

Ez a modell az akkori idők amerikai íróinak a kultúráról alkotott véleményének

mainstream vonalán alapszik, és az alábbi 6 területet teszi a vizsgálódás tárgyává:

• Az emberek természete

Ez a kérdéskör azt vizsgálja, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz.

Alapvetően „jóknak vagy rosszaknak születtek” (pl. a legtöbb nyugat-európai ország)

vagy inkább „keverékek” az emberek a körülményektől függően (pl. Amerikaiak).

Azokban az országokban, ahol feltételezik, hogy az emberek jók, jobban bíznak

egymásban, ők azok, akik nyitva hagyják az ajtajukat, mert nem félnek a rablástól.

Ezzel ellentétben azok a társadalmak, amelyekben kicsi a bizalom - azaz zárva tartják

az ajtajukat - mindig kétszer is megszámolják a vásárlás után visszakapott aprópénzt A

„magas-bizalmú” társadalmakban fel sem merül, hogy becsaphatják őket. Az is

bizonyított tény, hogy a külföldiekben sokkal kevésbé bíznak az emberek.

• A természettel való kapcsolat

A fő kérdés, hogy az emberek dominánsak-e a környezet felett, harmóniában élnek-e

vele vagy alárendelik magukat a környezetnek. Sok száz évig a nyugat-európai

országokat és az Amerikai Egyesült Államokat is a környezet irányította, ez ma már
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nem így van, és ennek köszönhetően a környezetszennyezés óriási méreteket ölt. Az

ázsiai országok nagy része azonban még mindig harmóniában él a környezetével. Minél

nagyobb egy ország annál kisebb az emberek felelősségérzete a környezet-

szennyezéssel kapcsolatban. Nem véletlen, hogy a legnagyobb természeti katasztrófák a

legnagyobb országokban történtek. Ellenben a kis országokban a legkisebb környezeti

szennyezés is nagy hangsúlyt kap.

• Az emberek közötti viszony

Ez az individualizmus és a kollektivizmus kérdéskörével foglalkozik.

• Az emberek aktivitása

Az amerikaiak szerint tenni vagy cselekedni, ezért motiválják a menedzserek az

alkalmazottakat pénzzel vagy promóciós anyagokkal. Az alkalmazottaknak szükségük

van a motivációra, illetve arra, hogy előbbre léphessenek a ranglétrán.

Ennek ellentéte a lenni és kontrollálni. Az ilyen típusú társadalmak mindig a mának

élnek. Ez a gondolkodásmód jellemzi a buddhistákat, ahol az emberek próbálnak

harmóniában élni, hogy mindig egy magasabb szintre kerüljenek, hiszen szerintük egy

korábbi életünk befolyásolta a jelenlegi életünket.

• Az idő

Vagyis a társadalom a múltra, a jelenre vagy a jövőre koncentrál. A múltra

összpontosító kultúrák új tervek létrehozása esetén a tradíciókra és a hiedelmekre

alapoznak. Bármilyen innovációnak és váltásnak meg kell felelni a múltbéli

tapasztalatoknak. A jövő orientált kultúrák terveiket a potenciális jövőbeni haszonra

alapoznak. Nem meglepő, hogy a legtöbb nyugat-európai ország múlt-orientált, míg az

észak-amerikaiak nem tartják olyan sokra a tradíciókat

A japánok egész életre választanak alkalmazottakat, és ezért nagyon sokat fordítanak

képzésükre, nem ritka hogy két éves kurzusokra is elküldik őket Amerikába vagy

Angliába. A múlt fontossága miatt az ázsiai kultúrák nagyon tisztelik az időseket,

szerintük a kor együtt jár a bölcsességgel.

• Tér

Arra ad választ, hogy az emberek szerint milyen információkat lehet megosztani

másokkal és mi az, ami már magán természetű.
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A következő táblázat az előbbiek tömör összefoglalása.

11. táblázat: Kluckhohn és Strodtbeck hat alapvető kulturális orientációja

Orientáció Lehetősségek
Milyen természetűek az emberek? • Jók (változtathatóak, nem

megváltoztathatóak)
• Jók és rosszak vegyesen
• Rosszak (változtathatóak, nem

megváltoztathatóak)
Hogyan viszonyulnak az emberek a
környezethez?

• Dominancia
• Harmónia a környezettel
• Alárendeltség

Hogyan viszonyulnak egymáshoz az
emberek?

• Alárendelt
• Mellérendelt

Milyen az emberi tevékenység modalitása? • Tenni
• Létezni, a valakivé válásért
• Létezni

Hova fókuszálnak az emberek a jelenlegi
tetteikkel?

• Jövő
• Jelen
• Múlt

Milyen a térrel kapcsolatos elképzelés? • Privát
• Közös
• Vegyes

Forrás: Heidrich, B. (1999): The Change of Organizational Culture in the Transition
Period in Hungary, (PH.D Dissertation) University of Miskolc

3.6.2. A Hall-modell

Hall, (1989) szintén végig vette a különböző kultúrákat és megpróbálta

összehasonlíthatóvá tenni azokat. Vizsgálódásai alapjául a világ kommunikációját tette,

amely három részre osztható: szavak, anyagi dolgok, magatartás. Szavakon a közepes

üzleteket, politikát és diplomáciát értette. Az anyagi dolgok a státus és hatalom

mérőeszközei. A magatartás azt mutatja, meg hogy mit éreznek az emberek. A

kommunikáció ezen, három részének vizsgálata után azt a következtetést vonta le, hogy az

emberi viselkedés legtöbb területe ismeretlen, ezért „néma nyelv”-nek nevezte el azokat.

Elmélete a következő:

 Gyors és lassú üzenetek

A kommunikációban megkülönböztethetünk lassú és gyors üzeneteket. Ez a karakterisztika

nem feltétlenül a kommunikáció gyorsaságára vonatkozik, sokkal inkább az üzenet

megértésének idejére illetve az üzenet időtartamára. A probléma az, hogy nagyon kevés
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ember ismeri azt a tényt, hogy az információt különböző sebességeken lehet elküldeni. Az

élet majd minden része lassú és gyors üzenetekre bontható. A művészetek nagy része, mint

költészet, festés, komolyzene stb. lassú üzenet. A híres művészek mondanivalója még

mindig érdekes bizonyos azon személyek számára, akik szeretnék megérteni a hírességek

üzenetit. Azonban ugyanez igaz a diplomáciára és a kutatásokra is. Maga a nyelv is lassú

üzenet, és különösen alkalmazható a különböző kultúrák megismeréséhez azok számára,

akik kellő időt fordítanak rá és nyitottak egy ilyen élményre.

 Magas és alacsony kontextusú kultúrák

Hall egy skála segítségével megkülönböztette a kultúrák környezetét az alacsonytól a

magasig. Szerinte a magas környezeti szinten lévő kultúrákban a dolgozókban már megvan

a kommunikációhoz szükséges információ, azaz nem szükséges sok idő a kódoláshoz és az

információk világosak az alkalmazottak számára.

Magas környezeti szinten van a legtöbb japán, arab, izraeli, dél és kelet európai (így

magyar) ember, azaz az üzenetek legnagyobb részét már magukban hordozzák, de nem

szavak formájában. Széles körű információval rendelkeznek a családtagjaik, barátaik és

kollégáik révén. A munkakapcsolatokat nem szükségszerűen határolják el a magánélettől.

Ezért is lehet, hogy a számukra fontos emberekkel kapcsolatban szinte mindenről

informálva vannak. Ezzel ellentétben az alacsony környezeti szinten lévő társadalmakban,

mint pl. Amerikában, Skandináviában és Németországban az emberek elhatárolják a

magánéletet a munkától. Munka közben nem gondolnak baráti kapcsolat kialakítására, csak

a munkával kapcsolatos adott időpillanatban fontos információkat gyűjtik be. Nem

foglalkoznak a kollégák és mások magánéletével, ezért mindenről háttér információt kell

beszerezniük. Ezen különbségek megmutatkoznak az élet minden területén. Azonban

elképzelhető az alacsony és magas szint közötti ingadozás bizonyos események hatására,

például ha egy magas szintű környezet az alacsonyabb szint felé mozog az azt sejteti, hogy

a magánéletben vagy a munkakapcsolatban valami probléma adódott.

 Tér

Minden embert körülvesz egy képzeletbeli burok, amelyet nem célszerű megsérteni.

 Idő

Az üzleti életben az időnek két fontos dimenzióját vesszük figyelembe:

• Egyidejűség

Ez azt jelenti, hogy nagy figyelmet kapnak a határidők és a kötelezettségek, illetve nem

kezdenek új feladatot, amíg a már elkezdettet be nem fejezik. Az ilyen kultúrában az

időt tapasztalati úton szegmensekre, szakaszokra osztják az elvégzendő feladat
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függvényében. Ebben az esetben az idő szent és sérthetetlen, mindig prioritást élvez. Az

ilyen kultúrákban az idő kézzel fogható, az emberek úgy beszélnek az időről, mint a

pénzről, azaz megkülönböztetnek „befektetett”, „megspórolt”, „elvesztegetett” és

„elveszett” időt.

• Többidejűség

Ebben az esetben az egyidejűséggel ellentétben, egy időben több dologgal is

foglalkoznak párhuzamosan, a határidők nem annyira kötöttek és nincsenek annyira

elkötelezve, illetve sokat fordítanak a dolgozók munkahelyi kapcsolataira. A dolgozók

fontosabbak, mint az üzleti terv pontos végrehajtása. A többidejűség kevesebb

tapasztalattal rendelkezik, mint az egyidejűség, azaz, ha az egyidejűséget jelképezné a

híd, a többidejűség lenne a folyó.

3.6.3. Hofstede-modell

A nemzeti kultúrák leírására Hofstede is kísérletet tett világhírűvé vált modelljében. Több

mint 60 országra és több ezer menedzserre kiterjedő empirikus vizsgálat eredményeként

négy olyan dimenziót tudott kimutatni, amelyek mentén a nemzeti kultúrákban meglévő

különbségek megragadhatóak.

• HTI:

(Hatalmi távolsági index) azt mutatja, hogy az adott társadalomban általában

milyen a szervezetekben a vezetői döntéshozatal jellege, mennyire félnek a

munkatársak a közvetlen felettesükkel való egyet nem értésüket kifejezni, illetve,

hogy milyennek szeretnék látni feljebbvalójuk vezetési stílusát. Elsősorban tehát

arról van szó, hogy az adott társadalom szervezeteiben általában milyen a

hatalomgyakorlás elfogadott módja és ehhez milyen magatartási szabályok

kapcsolódnak: mi minősül az engedelmesség ésszerű mértékének, vagy a vezető-

beosztott kapcsolatban a hatalom gyakorlásának mely módjai és eszközei

fogadhatók el.

• BKI:
(Bizonytalanság kerülés index) azt jelzi, hogy milyen erős a szabályokhoz való

ragaszkodás mértéke, mekkora az érzékelt stressz nagysága, és mekkora a

munkaerő fluktuációja. A bizonytalanság kezelésének módjai a társadalmak

kulturális örökségéhez tartoznak, és a családi és oktatási szocializációs

folyamatokon keresztül nagyon korán beépülnek viselkedésünkbe. Ez az a
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dimenzió, amelynek révén össze tudjuk hasonlítani azt, hogy a különböző

kultúrákhoz tartozó szervezetek tagjai milyen mértékben képesek tolerálni az

észlelt bizonytalanságot – a szervezetek környezetének változékonyságát,

kiszámíthatatlanságát.

• Individualizmus – kollektivizmus:

Az egyén és közösség kapcsolatának alapvető jellemzőit írja le egy adott

társadalomban. Elsősorban az együttélés sajátosságaira vonatkozó értékeket

tükrözi vissza. Vannak kultúrák, ahol az individualizmust áldásos dolognak, a

jólét egyik forrásának tartják, míg máshol elítélik, és a társadalmi problémák

forrásának tartják. Akár pozitív, akár negatív értékként van jelen egy adott

társadalomban az individualizmus mértéke fontos szerepet játszik abban, hogy a

szervezeteken belüli kapcsolatok miként fognak alakulni.

Ezzel szemben azt is befolyásolja, hogy a szervezeten belül milyenek lesznek a

munkakapcsolatok, és erre vonatkozóan milyen kulturális normák fognak

megszilárdulni.

• Férfias-nőies értékek:

A legtöbb kultúrában a férfiaktól elsősorban a rámenősséget, míg a nőktől inkább a

gondoskodást, mint alapvető szerepet várják el. Kimutatható, hogy van összefüggés a

szervezet céljai, valamint a férfiak és a nők adott szervezetben megvalósítható karrier

lehetősségei között. Azok a szervezetek, amelyeknek „férfias” céljaik vannak, inkább

alkalmaznak férfiakat, míg azok a szervezetek, mint például a kórházak, ahol inkább

nőies, a gondoskodást megtestesítő célok a jellemzőek, ott a női alkalmazottakat

részesítik előnyben. A célok mögött megbúvó értékválasztások ezen túlmenően a

szervezeten belüli személyes kapcsolatok jellegét és módját is befolyásolják.

Hofstede úgy találta, hogy a hatalmi távolság és bizonytalanság kerülése különösen

nagy hatással vannak arra, hogy milyen típusú szervezeti struktúrát részesítenek

általában előnyben az adott országban, sőt még azt is befolyásolják, hogy az adott

országban, mely szervezetelméletek válnak népszerűvé. Az emberek fejében meglévő

„ideális szervezet” képét ugyanis nagymértékben meghatározza az, hogy milyen

vezető-beosztott viszonyt tartanak elfogadhatónak és milyen mértékben képesek

tolerálni a környezeti bizonytalanságot.
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E két dimenzió (hatalmi távolság és bizonytalanság) által kifeszített koordináta-

rendszerben a négy-negyednek megfelelő négy szervezeti „ideáltípust” lehet

megkülönböztetni.

• Piac (kis hatalmi távolság - gyenge bizonytalanságkerülés): alacsony a

vertikális tagozódás, az autonómiát és a mellérendeltségi viszonyokat

részesítik előnyben. Ebbe a kultúrkörbe tartoznak az angolszász és a

skandináv országok.

• Jól
olajozott
gépezet

(kis hatalmi távolság - erős bizonytalanságkerülés):

munkafolyamatra orientált bürokrácia, ahol mindenki ismeri a teendőit,

minden lehetséges változásra előre elkészített tervek vannak érvényben.

A jó szabályozásnak köszönhetően egyedi utasításokra alig van

szükség, személyi konfliktusok kialakulása kevéssé valószínű.

• Család (nagy hatalmi távolság - gyenge bizonytalanság-kerülés):

személyorientált bürokrácia, a szervezeti tagok paternalisztikus, ám

közvetlen kapcsolatban állnak egymással. A klán jellegű belső

kapcsolatok nem akadályozzák a kockázatvállalást.

• Piramis (nagy hatalmi távolság - gyenge bizonytalanság-kerülés): teljes

bürokrácia, a szervezetre az erőteljes vertikális tagozódás jellemző, ami

a kockázatvállalástól való idegenkedéssel jár együtt. A hatalom forrása

a szervezeti hierarchiában elfoglalt hely

A Hofstede klasszikus világtérképe alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy két

politikailag, gazdaságilag, vallásilag különböző ország is kerülhet egy csoportba bizonyos

szempontrendszer szerint.

Kutatási eredmények támasztják alá, hogy a kollektív kultúrákban (pl. Japán, Kína) az

egyének nem igazán tanúsítottak társas lógást, ellenkezőleg, csoportban eredményesebben

dolgoztak, mint egyedül. Az individualista kultúrákra viszont inkább az jellemző, hogy az

egyedül dolgozók teljesítménye nagyobb. Ha mégis csoportban kell dolgozniuk, úgy a

társas lógást a személyes számonkérhetőség megteremtésével lehet csökkenteni. Hackman

e kulturális jellemző logikus következményeként egyenesen azt javasolja, hogy a jól

teljesítő csapatokat nevezzük teameknek, de a tagokat valójában egyénekként vezessük. A

kollektív kultúrákban a személyes számonkérhetőségtől függetlenül nem lógnak, sőt a

legnagyobb teljesítményt olyan feltételek között produkálták, ahol a munka közös

felelősséggel járt. (Bakacsi:1996)
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Vezetői szempontból a nemzeti kultúrák ismeretének több haszna is van:

• egyfelől a saját nemzeti kultúra legfontosabb értékei olyan keretet jelentenek a

szervezeti kultúra kialakításakor, amelyet célszerű figyelembe venni, a szervezet nem

építhet olyan értékre, amely a nemzeti kultúrával szöges ellentétben áll;

• lényeges más kultúrák ismerete a multinacionális cégek menedzsmentjén belüli

együttműködés során, de hasznos lehet a nemzetközi üzleti kapcsolat is;

• végezetül fontos ismerni azokat a szervezeti kultúrákat, amelyekből vezetési mód-

szereket, rendszereket, technikákat kívánunk átvenni. (Bakacsi:1996)

Hofstede (1993) mutatott rá arra, hogy a „vezetési modellek, elméletek kulturálisan

kötöttek és nem ültethetők át közvetlenül más kultúrákba”.

3.6.4.Trompenaars-modell

Trompenaars (1993) 40 országra kiterjedő és 50 kérdésből álló tesztsor segítségével

vizsgálta a Shell szervezeti rendszerét. A célja ezzel az volt, hogy konkrét számokkal

támassza alá a nemzeti kultúrák közötti különbségeket. Annak ellenére, hogy a

legmodernebb statisztikai eszközöket használták a kiértékelésre, támadtak kétségek a

kutatás eredményességének pontosságával kapcsolatban. A végeredmény: a különböző

kultúrák és társadalmak közötti különbségek mérése és összehasonlítása nem olyan

egyszerű, hogy pontos számokkal leírhatók legyenek.

Trompenaars a következő 7 dimenzió szerint csoportosította az országokat:

• Általánosítás vagy specializálódás

Azt mutatja meg, hogy milyenek az emberi kapcsolatok. Az általános kultúrákban, az

üzleti életben a személytelenséget létesítik előnyben, illetve különbséget tesznek a

magán és az üzleti életben. Ezzel ellentétben a specializált kultúrák nem fordítanak nagy

hangsúlyt a szabályok betartására. Az aktuális szituációkat veszik figyelembe a

döntéshozatalnál. Könnyen kivételeznek, főleg egy barátság érdekében.

• Kollektivizmus vagy individualizmus, megegyezik a Hofstede modellel

• Cselekvőkész vagy közömbös

Ez alapján azt tudhatjuk meg, hogy az alkalmazottak ki merik-e mutatni az érzelmeiket,

vagy olyan mélyre rejtik, amilyen mélyre tudják. A közömbös társadalom ridegséget és

higgadtságot becsüli.
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• Zárt vagy nyílt kapcsolatok

Zárt kapcsolatok esetében korlátozott egy új szituáció lehetősége, a megbeszélések

precízek, objektívek és hamar a témára térnek. Nyílt kapcsolatok esetében nagyobb

valószínűségű egy új kapcsolat, körülményes és sok időbe telik, amíg a témára térnek.

Zárt kapcsolatokat alakít ki Ausztria, Hollandia, Nagy-Britannia, Svájc, Amerikai

Egyesült Államok és Németország. Míg Kína, Nepál, Kuvait és Indonézia nyílt

kapcsolatokat alakít ki.

• Teljesítmény vagy társadalmi státusz

A státuszt a személyes tulajdonságok - mint rátermettség, képzettség stb. - vagy egyéb -

mint milyen családba, nemzettségbe születtek - határozza meg. Teljesítmény orientált

kultúrákban a személyes képességeket, tudást, informáltságot becsülik meg. Míg a

társadalmi státuszt előnyben részesítő kultúrákban a titulust, pozíciót, életkort és családi

hátteret értékelik. Teljesítmény orientáltak a Skandináv országok, az Angol-szász

országok, Ausztria és Oroszország, azonban Brazíliában és Törökországban a

társadalmi státuszt részesítik előnyben.

• Időorientáltság, megegyezik Kluckhohn modell idő tényezőjével

• Belső vagy külső irányítású környezet

Belső irányítású környezeti kultúrákban saját magukra, a feladatra, a csoportra és a

rendszerre koncentrálnak. Külső irányítású rendszerben a vezetés flexibilis,

kompromisszumra törekednek. A hangsúly a partnereken, a vásárlókon és a kollégákon

van. Belső irányítású az Amerikai Egyesült Államok és Svájc, míg Hollandia,

Pakisztán, Kína, Egyiptom, Japán és Törökország külső irányítású.

3.6.5. Quinn-modell

Quinn elméletében azt vizsgálta, hogy a szervezetek milyen értékek figyelembevételével

törekszenek hatékonyságuk növelésére. Két ilyen hatékonyságot magyarázó értéket

azonosított:

Befelé vagy kifelé

összpontosítás:

A befelé összpontosító szervezet elsősorban a szervezeti tagok

és a szervezet belső hatékonyságára, folyamataira koncentrál,

míg a kifelé összpontosító központi problémája a

környezethez való illeszkedés.

Rugalmasság vagy szoros a rugalmasság a szervezeti tagok nagyobb mozgásterét,



TQM  - Szervezeti kultúra

99

kontroll: belátásukon alapuló nagyobb döntési szabadságot, a szoros

kontroll a szervezeti tagok magatartásának nagyobb

szabályozottságát jelenti.

A modell magát a hatékonyságot is fontos vezetői értéknek tekinti és keresi az egymással

ellentétes értékek egymáshoz való viszonyát (ezért nevezik versengő értékek modelljének).

A modell egy négynegyedes mátrixot feszít ki. Az egyes negyedek érdekessége, hogy

értékfelfogásuk egy-egy szervezetelméleti irányzat filozófiájának is megfeleltethető.

10. ábra: Quinn modell

Támogató kultúra: (befelé összpontosító-rugalmas) Jellemzői a kölcsönös bizalom és

felelősség, a részvétel, az együttműködő, kooperatív magatartás,

jó csoportszellem, erős csoportkohézió, az egyéni fejlődés,

önkiteljesítés megvalósítása, informális és döntően szóbeli

kommunikáció és a szervezet iránti elkötelezettség. Központi

értéke az emberi erőforrás fejlesztése, ezt szolgálják az

összetartozás, a közszellem fejlesztése, és a különböző tréningek.

A vezetés számára a munkatársak fontosabbak, mint a környezeti

kihívások.

Szabály orientált kultúra (befelé összpontosító – szoros kontroll): Jellemzője a formális

pozíciók tisztelete, a folyamatok racionalitásának fontossága, a

munkamegosztás és az ehhez szorosan kapcsolódó formalizáltság,
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szabályozottság, a hierarchikus szervezeti megoldások és az írásos

kommunikáció. Központi értéke a stabilitás és az egyensúly, ezt

szolgálják a megfelelő formális információs és kommunikációs

rendszer kialakítása és az erre alapozott döntési mechanizmusok.

A vezetés számára az eddig elért eredmények megőrzése a

legfontosabb.

Célorientált kultúra (kifelé összpontosító - szoros kontroll): Jellemzői a racionális

tervezés, központi célmeghatározás, a hatékonyság, a teljesítmény

kiemelt fontossága, a vezetők központi szerepe, a többiek

korlátozott információhoz való hozzáférése, a feladathoz kötődő

szóbeli kommunikáció. Központi értéke a termelékenység,

hatékonyság, profit, ezt szolgálják a racionális célkitűzés és a

tervezés. A vezetés a célok és az azt elősegítő részcélok

teljesítésére fordítja a figyelmét.

Innováció orientált

kultúra

(kifelé összpontosító - rugalmas): Jellemzői a külső környezet

szüntelen figyelemmel kísérése, a kockázatvállalást is magában

foglaló kísérletezés, a kreatív probléma-megoldás, a

versenyszellem, a jövőbe tekintés, előrelátás, szabad és

szerteágazó szervezeti információáramlás, teamek,

feladatcsoportok, állandó képzés és tanulás. Központi értéke a

növekedés és a környezeti erőforrások megszerzése, ezt szolgálja

a rugalmasság, az állandó készenlét. A vezetés a lehetőségek

folyamatos feltárására és megragadására koncentrál.

3.6.6. Handy tipológiája

Handy (1993) abból indul ki, hogy a különböző tevékenységet végző szervezetek

jellegzetesen eltérő értékrendet fejlesztenek ki, s ez a kulturális különbözőség olykor a

szervezeten belül is megfigyelhető: más a munkavégzés módja, ritmusa, más személyiségű

embereket vonzanak. eltér a szervezetek belső atmoszférája, sokszor még a külső jegyek is

egyértelműen árulkodnak az adott kultúra jellemzőiről.

Handy négy jellegzetes kultúrát különböztet meg, amelyek jellemzője, hogy jól köthetők

egyes szervezeti formákhoz.
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Hatalomkultúra: (metaforája a pókháló) E kultúra meghatározó eleme egy központi

szereplő, akiből hatalom és befolyás sugárzik minden irányba. A

szervezet múltbeli tapasztalatok alapján működik, s megpróbálja

kitalálni és teljesíteni a központi szereplő kívánságait. Kevés a

szabály, az ügyrendi előírás, csekély a bürokrácia, mivel inkább az

egyénben, mint a rendszerben, testületben hisznek. A hatalom

biztosítása a kulcspozíciók megszerzésével és a rendszeres

ellenőrzésekkel történik. A szervezet gyorsan képes reagálni a

környezeti változásokra, veszély-helyzetekre, ez azonban alapvetően a

központban álló személy képességeitől függ. A viszonylag kisebb,

vállalkozó típusú szervezetek jellegzetes kultúrája.

Szerepkultúra: (bürokratikus kultúra) A logika és ésszerűség alapján működik. A

kultúra megformálója a görög oszlopcsarnok. Tartóoszlopai a

funkcionális szakterületek a maguk szakismeretével és hatáskörével.

A tartóoszlopokat összefogó és lezáró timpanon a szűk körű felső

vezetés.

E kultúrában a szerep, a munkaköri leírás fontosabb, mint a személy,

aki betölti. A személyt a szerep betöltésére választják ki, a hatalom is

a pozícióhoz kapcsolódik.

A szerepkultúra a stabil, változatlan környezetben működik jól, a

változást lassan észlelik és nehezen alkalmazkodnak hozzá. Belül is

stabilitás jellemzi, biztonságot és belátható jövőt kínál a szervezet

tagjainak. Az elvárásokat éppen csakhogy teljesíteni szándékozó

emberek ideális terepe, akiknek biztonságot és kockázatmentes

munkát nyújt.

Feladatkultúra: (metaforája a háló) Munkakör- és projekt-irányultságú kultúra,

melynek leggyakoribb strukturális megjelenése a mátrix-szervezet.

A feladatkultúra legfőbb törekvése a munka elvégzése, ehhez

igyekszik racionális alapon hozzárendelni az erőforrásokat. A befolyás

- amely a háló csomópontjaiba irányul - forrása a szakértelem és

valamelyest a személyiség. A hatalom jóval megosztottabb, mint más

kultúrákban. Az egyéni különbségeket, célokat és státuszokat háttérbe

szorító jellegzetes csoportkultúra. Kifejezetten jó alkalmazkodó
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képességű kultúra, csoportjai, projektjei a konkrét célok függvényében

rugalmasan átalakíthatók, vagy akár meg is szüntethetők.

(Bakacsi:1996)

A változó környezet, erős piaci verseny esetén sikeres ez a kultúra,

ahol a termékélet-görbék rövidek, a gyors reagálás elengedhetetlen.

Az emberek nagyfokú önállósággal cselekszenek és ellenőrzik

saját munkájukat. Az értékelés szigorúan teljesítményhez kötött, az

elismertséget a képességek, nem a kor vagy a beosztás határozzák

meg, a munkakapcsolatok feladatra orientáltak, konstruktívak. A

kultúra sebezhető pontja a szervezet kontrollja. Egyetértő légkörben,

ahol a termék és a vevő mindennél fontosabb, ez jól működik.

Személyiség-
kultúra:

(halmaz) Ügyvédi kamarák, partnerek által vezetett tanácsadó és

auditáló cégek jellemző szervezeti felépítése és jellegzetes kultúrája.

Központi alakjai a kiemelkedő szaktudással rendelkező személyek,

akik szabad akaratukból döntenek úgy, hogy összefogva közös irodát,

titkárságot, személyzetet és infrastruktúrát alakítanak ki. Szervezetük

végsőkig leegyszerűsített: leginkább az egyének halmazának

tekinthető. Az egyetlen kontrollmechanizmus a partnerek közös

megegyezése, ez a szervezet nem tűr semmiféle vezetői hierarchiát. E

szervezet sajátos pszichológiai szerződése a szervezetet rendeli az

egyén alá, azaz az egyén bármikor kiléphet a szervezetből, kizárására

ugyanakkor jóformán nincs lehetőség.

11. ábra: Handy féle kultúrák képi megjelenítése

Forrás: Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés, Budapest, Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó
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3.6.7. A GLOBE kulturális dimenziói

A Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness kutatási program 60

országot átfogóan mért, dimenziói mentén a kultúrákat le lehet mérni. (Chikán:1997.) Ezen

dimenziók a következők:

Bizonytalanságkerülés:

Megfelel Hofstede (1980) ugyanilyen elnevezésű dimenziójának: annak mértéke,

hogy egy közösség mennyire próbálja elkerülni a bizonytalan helyzeteket különféle

normák, szabályok felállításával. Magas érték nagyobb szabályozottságot jelent.

Hatalmi távolság:

Szintén megfelel Hofstede ugyanilyen elnevezésű dimenziójának: annak mértékét

mutatja, hogy egy szervezet tagjai milyen mértékig fogadják el és várják el a

hatalom egyenlőtlen elosztását. Magas értékei nagy hatalmi távolságot, a hatalom

egyenlőtlenebb elosztását jelenti.

Individualizmus/Kollektivizmus:

Annak mértéke, hogy a társadalom és annak szervezetei mennyire bátorítják az

egyéni cselekvést és hozzájárulást a közös cselekvéssel és hozzájárulással szemben.

Arra mutat rá, hogy milyen a viszony egyén és a társadalom/szervezet más tagjai

között, mennyire integrált az egyén szűkebb vagy tágabb közösségbe. Az

individualista kultúrák az egyének között laza, míg a kollektív kultúrák az egyének

közötti szoros kötelékkel jellemezhetők..

Férfias/nőies értékek:

Új dimenzió, annak mértéke, mennyire maximalizálja vagy éppen minimalizálja

egy kultúra a nemekhez kapcsolódó szerepek közötti különbséget,

munkamegosztást. A férfias kultúrákban preferált a teljesítmény, a hősiesség, a

rámenősség, az anyagi siker, férfiasságra jellemző jelzők a gyors, erős, kemény,

hatékony, elszánt, erőteljes, akaratos, rámenős, edzett vagy szigorú.

Rámenősség

Annak mértékét mutatja, hogy a társadalomban az egyének milyen mértékben

rámenősek, agresszívak, dominanciára törekvők. Magas érték magas hajlamot jelöl.

Jövőorientáció



TQM  - Szervezeti kultúra

104

Annak mértéke, hogy egy kultúra mennyire bátorítja és jutalmazza a tervezést,

jövőbeli eseményekre való felkészülést, a jövőbe irányuló invesztíciót, illetve

késlelteti a felhalmozott javak felélését a jövőbeli növekedés, fejlődés, jutalmak

érdekében. A jövőorientáció hangsúlyozza a tervezést, szemben a jelenben élők

által értékelt spontaneitással illetve a múlt felé fordulók megőrző, konzerváló

gondolkodásmódjával.

Teljesítményorientáció

Annak mértékét tükrözi, hogy a kultúra legalább néhány tagja mennyire keres olyan

helyzeteket, amelyek a külsődleges motivációkkal szemben a sikeres teljesítmény

kínálta elégedettséggel kecsegteti. A teljesítmény orientáció lényegében a

kiválóságra, kemény munkára, kiszámított kockázatra, előre tervezésre, célkitűzésre

és rendszeres visszacsatolásra alapozott domináns motiváció.

Humánorientáció

Annak mértéke, hogy egy kultúra mennyire bátorítja és jutalmazza tagjait arra,

hogy méltányosak, önzetlenek, előzékenyek, nagylelkűek és kedvesek legyenek

másokhoz. Szervezeti szinten a humán orientáció a korrektségben, az egészséges

munkafeltételekben, a munkatársak tiszteletében és a jólétükre fordított

figyelemben érhető tetten.

A központi elméleti modell:

A központi elméleti modell szerint az egyes kultúrák megkülönböztető jegyei előre jelzik

azokat a vezetői jellemzőket és viselkedésmódokat, valamint szervezeti gyakorlatokat,

amelyeket abban a kultúrában leggyakrabban elfogadottnak és eredményesnek tekintenek,

és amelyet abban a kultúrában megvalósítanak.

A gondolatmenet a következő:

- A társadalmi kultúra, normák és gyakorlatok befolyásolják a vezetők

tevékenységét.

- A vezetés befolyásolja a szervezeti formát, kultúrát és gyakorlatot.

- A társadalmi normák és gyakorlatok befolyásolják a szervezeti formát, kultúrát és

gyakorlatokat.

- A szervezeti formák, kultúra és gyakorlatok befolyásolják a vezetők tevékenységét.

- Mind a társadalmi kultúra, mind a szervezeti kultúra befolyásolja azt a folyamatot,

ahogy a közös implicit vezetési elméletek kialakulnak.

- A szervezeti kontingenciális változók befolyásolják a szervezeti formát, kultúrát és

gyakorlatokat, valamint a vezetők viselkedését.
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- A szervezeti kontingenciális változók és a szervezeti forma közti kapcsolatot a

kulturális tényezők hangolják össze.

- A vezető elfogadottsága az implicit vezetési elméletek és a vezető közti interakciók

függvénye.

- A vezető eredményessége a vezető jellemzői és a szervezeti kontingenciális

változók közti interakciók függvénye.

- A vezető elfogadottsága befolyásolja a vezető eredményességét.

- A vezető eredményessége befolyásolja elfogadottságát.

A kultúra definíciók vizsgálatából, valamint a bemutatott modellekből megállapítható,

hogy a kultúrák összehasonlítására alkalmazott dimenziók ugyan eltérőek, de a használatuk

során kapott eredmények hasznos információkat hordoznak a vezetés számára a

különböző vezetési modellek alkalmazásához. A modellek összehasonlítási

szempontjai, felmérésekkel kiegészítve kiválóan alkalmasak következtetések

levonására.

A felsorolt modellek közül a GLOBE modell a TQM filozófiához közel álló dimenziókban

mutat ki változást, kutatásom során ezért esett a választásom a GLOBE modell kérdőíves

felmérésére.

3.7. A vezető és a szervezeti kultúra változtatása
Schein (1985) a vezetés és a kultúra kapcsolatát úgy jellemezte, hogy a különbség a

menedzser és a vezető között az, hogy míg a vezető alakítja a szervezet kultúráját, addig a

menedzser benne él. A szervezeti kultúrában bekövetkező változást mindig a vezetőnek

kell irányítania. Veszélyt jelent a szervezet számára, ha a változásoknak ellenálló kultúrák

olyan menedzserekkel fonódnak össze, akiknek soha nem tanították meg, miként kell a

változásokat előidézni. Rosabeth Moss Kanter: „A változások mesterei” című művében

írja: „A változás mindig fenyegetettséget jelent, akkor is ha velem történik, akkor is, ha

rám kényszerítik. Ha azonban én kezdeményezem, az mégiscsak egy lehetőséget jelent.

Esélyt arra, hogy valamihez hozzájáruljak, és azt elismerjék. Ilyen egyszerűen kell eljárni

mindenben: lehetőséget kell adni az embereknek, majd jutalmazni őket.”

Minden kultúra változtatás első lépése az uralkodó kultúra alapeleminek meghatározása

kell legyen. Saját kultúránk nem ismerése sebezhetővé teszi a szervezetet a környezet

változásával, valamint a fejlődés és változás irányába ható külső erőkkel szemben.

Másfelől viszont pont a kultúránk túlzott belülről szemlélése az, ami bizonytalanságoz

vezet és bátortalanságot okoz (Heidrich:1998).
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A kulturális változások szükségességének meghatározásához a következő belső szervezeti

viszonyokat kell figyelembe venni egy vezetőnek:

- a szervezeti teljesítményt,

- a létező kultúra, a szervezeti struktúra közti illeszkedést,

- a létező kultúra és a stratégia illeszkedését,

- és a felső vezetés jellemzőit.

Ha egynél több kritérium is a változás szükségességére utal, úgy a vezető majdnem biztos

lehet a dolgában (Trice-Beyer:1993.).

A kulturális változás Trice és Beyer szerint olyan tervezett, átfogó, és alapvető

változásfajta, mely jól elkülöníthető a spontán kialakuló kultúrán belüli folyamatoktól és

azoktól a tudatos törekvésektől, melyek a létező kultúrát kívánják fenntartani.

A kulturális változások három alapvető fajtája a következő:

- Forradalmi és átfogó változás, mely az egész szervezet kultúráját hivatott

megváltoztatni,

- Részegység vagy szubkultúra megváltoztatása, mely csak egy szervezeti egység

kultúrájának vagy egy szubkultúrának a megváltoztatására irányul,

- Fokozatos, átfogó változás, mely hosszú időt igényel és lépésenként halad előre,

de a szervezet egészét érinti.

A kulturális változások lezajlásának mértékét a következő 4 dimenzióban mérhetjük:

- Kiterjedés: Ez a dimenzió azt méri, hogy a szervezeten belüli tevékenységek

milyen hányada változik meg, a kultúra változtatás folytán. Ezt két tényező

befolyásolja egyrészt, hogy hány alkalmazottnak kell megváltoztatnia viselkedési

normáit és szokásait, másrészt, hogy a bevezetett kulturális változások

következtében milyen gyakran kell munkájuk során az eddigiektől eltérően

viselkedniük.

- Eltérés: Ez a tényező azt határozza meg, hogy a változás hatására az egyes

alkalmazottak régi és az elvárt új viselkedési és szokás normái között mekkora

távolság jön létre. Mennyire fogják az alkalmazottak az elvárt elveket és

értékeket magukéhoz közelinek érezni.

- Újszerűség: Azt mutatja meg, hogy a kívánt vállalati kultúra által megkövetelt

ideológiák és viselkedések rendszere mennyire egyedülálló vagy más

szervezeteknél már ismert, gyakorlatban alkalmazott.

- Tartósság: Egyrészt azt jelzi, hogy a változtatási kísérlet mennyi időt vesz

igénybe és hogy mennyire állandósulnak a végrehajtott változások.
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A kulturális változások fajtáit és dimenzióit a következő táblázat tartalmazza:

12. táblázat: A kulturális változások és dimenziói

Kulturális változás: Dimenziók:

Forradalmi, átfogó Kiterjedés: magas
Eltérés: magas
Újszerűség: változó
Tartósság: változó

Részegység vagy szubkultúra Kiterjedés: alacsony
Eltérés: mérsékelttől a magasig
Újszerűség: változó
Tartósság: változó

Fokozatos átfogó átalakítás Kiterjedés: magas
Eltérés: mérsékelt
Újszerűség: mérsékelt
Tartósság: magas

Forrás: Dr. Heidrich Balázs: Vállalati kultúraváltás a minőségfejlesztés
szolgálatában, Balatonaliga, 1998.

A kultúrának vannak külsődleges jegyei, amelyek fontossá váltak, mint a szervezet együvé

tartozásának szimbólumai, lógók, ceremóniák, indulók, egyenruhák, hősök. A kultúra

változtatása, azonban nem ezen látható jelekkel valósítható meg, hanem a szokásokon,

beidegződéseken kell változtatni. A kultúra változtatása azonban nem a látható jelekkel

valósítható meg, hanem szokásokon beidegződéseken kell változtatni.

Nicollo Machiavelli: A fejedelem című művében írja: „Tekintetbe kell venni, hogy nincs

nehezebb, kétesebb kimenetelű, veszélyesebb dolog, mint új törvények bevezetéséért síkra

szállni.”

Nahavandi és Malekzadeh (1993) szerint a vezető hozza meg a kultúrát érintő döntéseket,

beleértve a kultúra változtatásához szükséges döntéseket is. Így a vezetők szerepei a

kultúra változtatásában a következő:

- Példaképek: A vezetők is példaképek, viselkedési minták, akik által naponta nyer

igazolást az adott kultúra.

- Jutalmazási rendszer: A vezető határozhatja meg a jutalmazási rendszert és a

döntéshozatalra vonatkozó standardokat is kézben tartja.
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- Személyzet kiválasztás: A vezetők a felelősek már a felső vezetők kiválasztásáért

is. Természetesen olyan egyéneket választanak, akik illenek az ő értékrendjükbe,

és így már a létező kultúrába. Előfordul az is, hogy tudatosan hoznak olyan

valakit akinek a feladata a kultúra megváltoztatása.

- Struktúrát és stratégiát érintő döntések: A stratégia és a struktúra

befolyásolásával a vezető hatással van a kultúrára is.

- A fizikai elrendezés: Az épületek, irodák elrendezését érintő vezetői döntések,

befolyással bírnak az alkalmazottak kommunikációs és kapcsolatteremtő

szokásaikra. Az elrendezések meghatározzák a strukturális hatékonyságot, a

team-munka lehetőségét.

Trice és Beyer (1991) négyféle kulturális vezető típust különböztet meg:

- Kultúrát teremtő: A szervezeti kultúrát akkor teremtik a vezetők, amikor új

folyamatokat vezetnek be. A vezető személyisége alapvetően meghatározza a

folyamatokat, és az emberek egymáshoz való viszonyát. (Schein (1983) a vezető

hatását az alapító kultúrára két kritériummal mérte, egyrészt a  személyes

elképzeléseit az általa alapított szervezet tagjai mennyire osztották, másrészt a

hatásuk megmaradt-e azután is, hogy nőtt a szervezet mérete, változott a

termékek jellege és a vezetők is.

- Kultúra változtató:

- Reorganizáló vezetés: kötelező a felső vezetés által meghatározott.

- Átalakító vezetés: újítóbb jellegű belülről fejlődik ki, és gyakran magával

vonja az előző vezetés leváltását.

- Belső reform: egy radikálisan új vízióval és nagy befolyásoló képességgel

kell bírnia, hogy véghez vigyen egy ekkora változást.

- Kultúra megerősítő vezetés: fenntartja a létező kultúrát. Így a vezetők működtetik

a létező ideológiákat és értékrendet, amivel védik szervezetük kultúráját.

A kultúrát azonban nem lehet teljes egészében megváltoztatni, hisz az előző kultúra

maradványai még sokáig élni fognak. Az igazán jó kulturális vezetők megpróbálják

az új elképzeléseiket azokhoz a régiekhez kötni, amelyeket már sokan elfogadtak és

nem állnak a változás útjába.
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4. A kultúra-kutatás megállapításai és eredményei

A minőségfilozófiák és az azokra alapozott minőségiskolák vizsgálatából

egyértelműen megállapítható, hogy e módszerek alkalmazásának alapja minden

esetben az alkalmazás közegét jelentő kultúra valamely erőssége. Japánban a

kulturálisan mélyen megalapozott munkaerkölcs és közösségi szellem, Európában a

szakértelem, a képzettség és a hagyományos szabálykövető attitűd, a

kötelességtudat (ld. 2.1. fejezet). Tehát a minőségfilozófiák jellemzőit az adott

kultúra befolyásolja. A menedzsment tudományok történeti fejlődését figyelembe

véve, az is bizonyított, hogy a TQM vezetési modell, és mint vezetési modell

kulturálisan kötött, tehát egy más kultúrába „ültetve” kulturális változással jár (ld.

1., 2. fejezet). A szervezeti kultúrák elemzésére azonban még nem alakultak ki

egységes elemzési modellek. Ahhoz, hogy kiválaszthassuk a megfelelő módszert,

amely segítségével mérhető a TQM alkalmazása során bekövetkezett kulturális

változások, szükséges volt a szervezeti kultúrával foglalkozó nemzetközi és hazai

szakirodalom tanulmányozása. A vezetési modellek és a szervezeti kultúra

kapcsolatát - a szervezetelméletek közül – a funkcionalista perspektívát találtam a

legjobban közelítőnek. A funkcionalista perspektíva a szervezeti kultúrát úgy

értékeli, hogy az milyen mértékben járul hozzá a szervezet túléléséhez, vizsgálja

azokat a funkciókat, amelyeket a kultúra véghez visz a szervezeten belül (ld.3.3.

fejezet). A szervezeti kultúra a csoport kollektív tanulásának eredménye, melyet a

túlélés érdekében végez, és ugyanez vonatkozik a vezetési modellek sikeres

alkalmazására is, hisz csak akkor eredményes a vezetési modell alkalmazása, ha a

közösen vallott értékekbe beépül. A vezető szerepei a kultúraváltoztatásban

meghatározó jelentőségű, hisz a vezető döntő fontosságú az új értékek

megfogalmazása és elfogadtatása során (ld.3.7. fejezet). A funkcionalista

perspektíva kibővítéseként értelmezhető a McKinsey-féle 7S modell is, mely

szemléletesen tükrözi a szervezeti kultúra helyét a vezetési irányítási rendszerben

(ld. 3.4. fejezet). E modell bármely eleme önálló kutatási területet jelenthet, mivel

választásom a vezetés területére esett, a vezetés kultúraváltoztató jelentősége miatt,

így a kultúra összehasonlító modellek közül, a GLOBE kutatási program kérdőívét

választottam a mérések elvégzéséhez (ld. 3.5. fejezet).
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4.1. Módszertan

Kvantitatív módszerként tehát, kérdőíves vizsgálatot végeztem, a GLOBE (Global

Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) nemzetközi kutatási program

kérdőívének felhasználásával.

A kérdőíveket hat vállalat több mint kilencven középvezetője töltötte ki. A vállalatokat két

csoportba rendeztem (3-3), az első csoport a korábbi években a Nemzeti Minőségdíj

győztesei voltak, míg a másik csoport, míg az ISO szabványnak megfelelő

minőségbiztosítási rendszert működtet. Az első vállalati csoportot TQM-es csoportnak,

míg a másikat kontroll csoportnak tekintettem.

Minkét csoport tulajdonosi szempontból magyar magántulajdonú kategóriába esik.

A kérdőíves vizsgálatot összességében mintegy 98 fős mintán vettem fel.

Az általam használt GLOBE kérdőív-változat a szervezeti kultúra jellemzőit méri. A

kérdőíven belül négy kérdés-blokk található, a kívánatos vezetési stílust leíró változók (2.

és 4. kérdőív-blokkok), a szervezeti kultúra jelenlegi (1. kérdőív-blokk) illetve a szervezeti

kultúra kívánatos (3. kérdőív-blokk) jellemzőit méri.

GLOBE modell: 1-4 kérdésblokk:

1. Ahogy a dolgok vannak a szervezetemben; 2. Vezetői viselkedés

3. Ahogy a dolgoknak lenniük kellene a szervezetemben; 4. Vezetői viselkedés II. rész

A vizsgálat során külön mértem a vállalatokra jellemző értékeket (a jelenlegi helyzetet),

illetve a kitöltők által kívánatosnak tekintett értékeket is. A kérdőív változói közül az

alábbiakra helyeztem a figyelmet, melyek rövid definíciói a következők:

Bizonytalanság kerülés: annak mértéke, hogy a kultúrához tartozók mennyire éreznek

fenyegetettséget bizonytalan vagy ismeretlen helyzetben.

Hatalmi távolság: annak mértéke, hogy az adott kultúra legkisebb hatalommal bíró tagjai

mennyire várják és fogadják el, hogy a hatalom egyenlőtlenül oszlik meg a szervezetben.



TQM  - Szervezeti kultúra

111

Individualizmus/kollektivizmus: annak mértéke, hogy a szervezetek mennyire bátorítják és

jutalmazzák az egyéni cselekvést és hozzájárulást a közös cselekvéssel és hozzájárulással

szemben.

Teljesítmény orientáció: annak mértékét tükrözi, hogy a kultúra legalább néhány tagja

mennyire keres olyan helyzeteket, amelyek a külsődleges motivációkkal szemben a sikeres

teljesítmény kínálta elégedettséggel kecsegteti. A teljesítmény orientáció lényegében a

kiválóságra, kemény munkára, előre tervezésre, célkitűzésre és rendszeres visszacsatolásra

alapozott domináns motiváció.

Jövő orientáció: annak mértéke, hogy egy szervezet mennyire bátorítja és jutalmazza a

tervezést, jövőbeli eseményekre való felkészülést, illetve mennyire késlelteti a

felhalmozott javak felélését a jövőbeli növekedés érdekében.

Humánorientáció: annak mértéke, hogy egy kultúra mennyire bátorítja és jutalmazza

tagjait arra, hogy méltányosak, önzetlenek, előzékenyek, nagylelkűek és kedvesek

legyenek másokhoz. Szervezeti szinten a humánorientáció a korrektségben az egészséges

munkafeltételekben, a munkatársak tiszteletében és a jólétükre fordított figyelemben érhető

tetten.

A vizsgált vezetési-változókat a 13. táblázat mutatja.

13. táblázat: A vizsgált vezetési változók

A vezetési változók
Teljesítmény orientáció Adminisztratív tulajdonság
Autokratikus Elszigeteltség
Egykedvűség Individualisztikus
Karizmatikus – önfeláldozó Karizmatikus/inspiráló
Kollektív Büntető
Döntésképesség Tisztaság
Diplomatikusság Narcisztikus
Önigazoló Mikro menedzser
Jövőképpel bíró Team orientáció
Személy orientáltság Humán orientáció
Erkölcsi integritás Kockázat kerülő
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4.2. Eredmények

A GLOBE kérdőívben feltett kérdések a vezetőkre és a vezetésre, illetve a szervezetre

vonatkoztak. A kérdőív 4 kérdésblokkja került kiértékelésre. Az első és a harmadik a

szervezetről kérdezett, a második és negyedik kérdésblokk a vezetőkkel és a vezetéssel

foglalkozott. A kérdőívben különféle jellegű kérdések voltak. Az első és a harmadik

kérdésblokk kétféle formájú kérdéseket tartalmazott, noha mind a kettőnél 1-7 közé eső

skálát lehetett használni. Az egyik esetben a megkérdezettnek azt a számot kellett

bekarikázni, ami a legközelebb áll a szervezetéhez, míg a másik típusoknál a

megkérdezettnek arra kellett válaszolnia, hogy egy meghatározott állítással mennyire ért

egyet. (Az első és a harmadik kérdésblokknál így a kapott számszerű eredményeket azonos

skálára volt célszerű transzformálni, hogy a kapott értékek grafikusan ábrázolhatók

legyenek, majd elemezhetők. Az értékelési tényezőkre adott értékek elemzését segítette

mind a két kérdésblokkhoz elkészült terjedelem számítás is.)

A második és a negyedik kérdésblokk eltérő típusú kérdéseket tartalmazott. Ezekben a

részekben a megkérdezett egy listát talált olyan viselkedésekről és tulajdonságokról,

amelyek egy vezetőt jellemezhetnek. A megkérdezetteknek a viselkedéseknek és

tulajdonságoknak az értékelését 1-7-ig terjedő skálán kellett elvégezni úgy, hogy pl. az 1-

es érték azt jelentette, hogy az adott viselkedés vagy tulajdonság „nagymértékben gátolja”,

hogy valaki kiváló vezető legyen. A 7-es érték pl. azt jelentette, hogy az adott viselkedés

vagy tulajdonság „nagymértékben hozzásegít” ahhoz, hogy valaki kiváló vezető legyen.

Ennek alapján az általam végzett kutatás eredményeit a következőkben mutatom be.

1. kérdésblokk: Ahogy a dolgok vannak a szervezetemben

Ez a kérdésblokk arra kereste a választ, hogy mi a megkérdezett vélekedése azokról a

normákról, értékekről és gyakorlatról, ahol a megkérdezett vezetőként dolgozik. Ebben a

blokkban a megkérdezettek mintegy 34 kérdésre válaszoltak. A kérdésekre adott válaszok

a skála-transzformáció után már összehasonlíthatók voltak. Az értékelés első szakaszában

megállapítást nyert, hogy a „Férfias/nőies értékek”, valamint a „Rámenősség”

dimenzióban az általam vizsgált 2 csoportban, a TQM-es és a kontroll csoportban nem volt

lényeges eltérés, így a vizsgálatot ezen értékelési tényezők kihagyásával folytattam. A

kérdésekre kapott értékeket, valamint az értékekhez tartozó terjedelem meghatározását a

következő ábrák mutatják:



TQM  - Szervezeti kultúra

113

12. ábra: Az 1. kérdésblokk kérdéseire kapott válaszok

Az értékek, a diagramok kiértékelését elvégezve a következő megállapításokat

tehetjük:

- A jövőorientáció mértéke a TQM-es csoportban magasabb, azaz a

jövőorientált gondolkodásmódot, tervezést, a jövőbe irányuló invesztíciót

tartalmazó gondolkodásmód, értékrend rajzolódik ki.

- A humánorientáció mértékében tapasztalt növekedés azt vetíti előre, hogy

a TQM kultúra kialakulása bátorítja, jutalmazza tagjait. Szervezeti szinten

a humánorientáció a korrektségben, az egészséges munkafeltételekben, a

munkatársak tiszteletében érhető tetten.

- A TQM elveivel összhangban különbség mutatható ki a

teljesítményorientáció mértékének változásában is. A

teljesítményorientáció lényegében a kiválóságra, kemény munkára,

kiszámított kockázatra, előre tervezésre, célkitűzésre és rendszeres

visszacsatolásra alapozott domináns motiváció.
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- A kollektivizmus mértéke a TQM-es csoportnál magasabb, amely a

csoportösszetartást, a közös érdek egyéni érdek elé sorolását, a

csoportlojalitást helyezi előtérbe.

- A hatalmi távolság mértékében tapasztalt változás alátámasztja, hogy a

TQM az egyenlőtlenségek csökkenését eredményezi, a szervezet tagjai

nem fogadják el a hatalom egyenlőtlen eloszlását. A hatalmi távolság

mértékének csökkenése az autokratikus vezetésfelfogás kiszorulására is

hatással van.

- A TQM-es csoportnál a bizonytalanságkerülés mértékének változása azt

mutatja, hogy a szervezet mennyire próbálja elkerülni a bizonytalan

helyzeteket. A nagyobb szabályozottság egyértelműen utal arra, hogy ezek

a szervezetek a hazánkban gyakoribb formát választották, mivel először

minőségbiztosítási rendszert építettek ki és működtettek és csak azután

kezdték a TQM-et bevezetni.



TQM  - Szervezeti kultúra

115

3. kérdésblokk: Ahogy a dolgoknak lenniük kellene a szervezetben

Ez a kérdésblokk arra kereste a választ, hogy mi a megkérdezett véleménye arról, hogy

milyen normáknak, értékeknek és gyakorlatnak kellene érvényesülni a szervezetükben.

A kérdésekre kapott értékeket a 13. ábra, valamint az értékekhez tartozó terjedelem

meghatározását a III. melléklet mutatja.

13. ábra: 3. kérdésblokk kérdéseire kapott válaszok

A kérdésekre kapott válaszok kiértékeléséből a következő megállapításokat tehetjük a

szervezeti kultúra kívánatos irányaira.

- Az egyes kérdésekre adott pontok közötti eltérés a két csoport átlagát tekintve

kisebb, mint az első kérdésblokkban, ami azt mutatja, hogy mind két csoport

azonos normákat, értékeket és gyakorlatot szeretne a saját szervezetében. Az

eltérés mégis arra utal, hogy a TQM-es csoport a már bekövetkezett változásokat

erősebben tarja kívánatosnak.

- A kapott értékek azt mutatják, hogy a vizsgált dimenziók mértékének változását

nem egyformán tartják fontosnak. fontosabbnak tartják a humánorientáció, a
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jövőorientáció és a teljesítményorientáció mértékét. De változást igényelnek a

hatalmi távolság, a kollektivizmus, és a bizonytalanságkerülés, mértékében is.

- A megkérdezettek az erősebb humánorientációt tekintik a szervezeti kultúra

fontos részének, kifejezetten magas igény mutatkozik az emberi kapcsolatok

javítására.

- A jövőorientáció növelésének igénye az előretekintést, az előre tervezést

preferálja.

- A teljesítményorientáció növelésének igénye a kiválóságra, a kiszámított

kockázatra való törekvést mutatja.

- A hatalmi távolság csökkenésének igénye a jelenleginél laposabb szervezeti

struktúrát helyez előtérbe. A megkérdezettek a befolyás meghatározójának a

képességet, a szervezethez való hozzájárulást tartják.

- A kollektivizmus mértékében a megkérdezettek a csoport összetartást, a kollektív

értékrendet tartják fontosnak.

- A bizonytalanságkerülés, már kicsit alacsonyabb értéket mutat, ami azt jelenti,

hogy szabályozottabb belső vállalati működést tartják kívánatosnak. (Ami

magyarázható azzal is, hogy a megkérdezettek, akár TQM-esek, akár nem, de

mind két csoport rendelkezik minőségbiztosítási rendszerrel.)

2-4. kérdésblokk: Vezetői viselkedés (I.-II.)

Ezek a kérdések arra keresték a választ, hogy melyek azok a vezetői viselkedések és

tulajdonságok amelyek hozzásegítenek, hogy valakiből kiváló vezető válhasson.

A kérdésekre adott válaszok értékeit a IV.- V. mellékletek mutatják.

A vizsgált vezetési változóhoz tartozó tényezők előfordulási gyakoriságát és a tényezőkre

kapott értékeket megállapítható, hogy mind a két csoportban a következő vezetési

változókat emelték ki ahhoz, hogy jellemezhessék a kiváló vezetőt.

- Erkölcsi integritás

- Döntésképesség

- Jövőképpel bíró

- Teljesítmény orientáció

- Kollektív

- Diplomatikusság

- Személy orientáltság
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A megkérdezettek által kiemelt vezetési változók megegyeznek a TQM filozófia

bevezetéséhez, működtetéséhez a szakirodalmakban leírt, vezetőkkel szemben támasztott

követelményekkel.

A megkérdezettek által kiemelten fontosnak tartott vezetői viselkedések, vezetői

tulajdonságok nagymértékben hozzájárulnak a vezető kultúra változtatásához szükséges

szerepeihez, melyek Nahavandi és Malekzadeh (1993) szerint a következők:

- Példaképek: A vezetők is példaképek, viselkedési minták, akik által naponta nyer

igazolást az adott kultúra.

- Jutalmazási rendszer: A vezető határozhatja meg a jutalmazási rendszert és a

döntéshozatalra vonatkozó standardokat is kézben tartja.

- Személyzet kiválasztás: A vezetők a felelősek már a felső vezetők kiválasztásáért

is. Természetesen olyan egyéneket választanak, akik illenek az ő értékrendjükbe,

és így már a létező kultúrába. Előfordul az is, hogy tudatosan hoznak olyan

valakit akinek a feladata a kultúra megváltoztatása.

- Struktúrát és stratégiát érintő döntések: A stratégia és a struktúra

befolyásolásával a vezető hatással van a kultúrára is.

A kutatás eredményei bizonyítják azt a feltételezést, hogy a vezetési modellek

kialakulását az adott térség történelme, kultúrája döntő mértékben befolyásolja.

Tehát a vezetési modellek kulturálisan kötöttek. Így a TQM vezetési filozófia

átültetése is szervezeti kultúraváltozással jár. A szervezeti kultúra

megváltoztatásában, a TQM bevezetésében és alkalmazásában a vezető szerepei

meghatározó jelentőségűek.
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Összegzés

Az értekezés célja az volt, hogy a szervezeti kultúra területeinek feltárása után, olyan

jellemzőket találjak a hazai szervezeti kultúrában, amelyek változhatnak a TQM hazai

alkalmazása során.

Az értekezés készítésekor nagyon sokat tanultam a szervezeti kultúra területeinek

feltárásából. A szervezeti kultúrák tehát, elsősorban arra a hitekre, értékekre, jelentésbeli

értelmezésekre koncentrálnak, amelyeket egy szervezet tagjai használnak, hogy megértsék

azt az egyediséget, hogy egy szervezet honnan származik, hogyan fejlődik, hogyan

működik. A szervezetben alkalmazott vezetési modellek, kulturálisan kötöttek, más

szervezetbe történő sikeres adaptálása kulturális változással jár együtt.

A szervezetek a különböző vezetési modelleket, a siker érdekében, mintegy a túlélés

fegyvereként alkalmazzák, így megállapítható, hogy a kulturális vita középpontjában álló

három perspektíva – racionalista, funkcionalista, szimbolista – közül a funkcionalista

perspektíva alkalmas a szervezeti kultúra és a vezetési modellek vizsgálatára.

A funkcionalizmus úgy tekint a szervezetekre, mint természeti rendszerekre, amelyek

elsősorban a szervezeti túlélést tűzi ki célul azáltal, hogy a legszükségesebb funkciókat

végrehajtják. A szervezeti kultúrát úgy értékeljük, hogy azok milyen mértékben járultak

hozzá a szervezet túléléséhez. A kulturális elemzés így ilyen kérdéseket fogalmaz meg:

Mit tesz a kultúra, milyen funkciókkal rendelkezik? Hogyan keletkezik, fejlődik, változik?

A szervezeti kultúra a csoport kollektív tanulási folyamatainak és probléma megoldásainak

terméke, amelyet a túlélés érdekében végez. A szervezeti kultúra az integráció szervezeten

belüli, mintegy konszenzust létrehozó ragasztó anyaga és ennek eszköze, amelynek döntő

fontosságú hatása van a szervezetek túlélésének biztosításában.

Nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják, hogy a TQM alkalmazása 70%-ban kulturális

változással jár együtt, a vezetés egy tudatosan tervezett akciójáról van szó. A változás

mértékét jelzi, hogy milyen arányban érinti az alkalmazottakat, a tevékenységeket, milyen

erőforrások helyeződtek át, és mekkora a távolság a régi és az új kultúra viselkedésnormái

és értékrendje között.
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A TQM hazai adaptálása során kimutatható a szervezeti kultúra jellemzőinek változása.

A jövőorientáció mértéke, az előretekintés a TQM-es csoportban magasabb. Jövőorientált

gondolkodásmód, értékrend rajzolódik ki. A kollektivizmus mértéke a TQM-es csoportnál

magasabb, amely a csoport összetartást, a közös érdek egyéni érdek elé sorolását, a

csoportlojalitást helyezi előtérbe. A TQM elveivel összhangban különbséget érzékelhetünk

a teljesítmény orientáció mértékének növekedésében is. Az innovatív magatartás, a

teljesítményjavító magatartás kezd elismerésre számíthatni. A humánorientáció

mértékében tapasztalt növekedés azt vetíti előre, hogy a TQM kultúra bátorítja, jutalmazza

tagjait. A hatalmi távolság mértékében lévő különbség alátámasztja, hogy a TQM az

egyenlőtlenségek csökkenését, az autokratikus vezetésfelfogás kiszorulására is hatással

van.

A TQM alkalmazásában a vezető szerepei meghatározó jelentőségűek. A kultúra

változtatása a TQM adaptálása során, nem a látható jelekkel valósítható meg, hanem a

szokásokon, beidegződéseken kell változtatni.

A vezető hozza meg a kultúrát érintő döntéseket, beleértve a kultúra változtatásához

szükséges döntéseket is. Így a vezető szerepe a kultúra változtatásában meghatározó.
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