
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A női vezetők perspektívái és karrierjük  
akadályai Németországban 

A vezetők számára új kihívást jelent, hogy a munkavégzés helye és 
ideje egyre kevésbé kötött. Az új pszichológiai vezetéselméletek 
olyan tulajdonságokat helyeznek előtérbe, amelyekkel inkább a nők 
rendelkeznek. Az Europäische Wirtschaftshochschule, Berlin ECSP-
EAP által készített tanulmány célja, hogy a személyzeti menedzs-
ment szemszögéből vizsgálja a vezető pozíciókat betöltő nők hely-
zetét. A tanulmány szerint a nők különféle karrierakadályok miatt 
még mindig csak kis százalékban képviseltetik magukat a csúcsve-
zetésben. Feltűnő, hogy a karrierakadályokat a nők általában súlyo-
sabbnak tekintik, mint a személyzeti vezetés. A nők karrierkilátásai-
nak javításához hatékonyabb intézkedéscsomagokra van szükség. 
 
Tárgyszavak: női karrier; munka–élet egyensúly;  

család; vállalatvezetés;  
vállalati munkatervezés. 

Bevezetés 

A munka világában végbemenő változások közül az egyik nagy kihí-
vás a vezetők számára a munkatársak motivációjának és elkötelezettsé-
gének megteremtése. A vezetőknek egyrészt támogatni kell a változást, 
másrészt a munkatársak számára olyan körülményeket kell teremtenie, 
amelyek megfelelő biztonságot és bizalmat sugároznak feléjük. A szak-
irodalom különbséget tesz megállapodáson alapuló vezetés és átalakítá-
son alapuló vezetés között. 

A megállapodáson alapuló vezetést az jellemzi, hogy a vezetőnek 
sikerül olyan cserearányt kialakítani, amiben a vezetettek a kapott bérért 
elvárható teljesítményt nyújtják. 

Ezzel szemben az átalakításon (transzformáción) alapuló (karizma-
tikus) vezetési kapcsolatot az jellemzi, hogy a vezető a munkatársait kü-
lönös elkötelezettségre ösztönzi anélkül, hogy az közvetlen arányos cse-
rekapcsolathoz kötődne. Négy tartalmi területre lehet felosztani: 

 



– karizma (természetfeletti képesség): a személyből erő és bizalom 
sugárzik; 

– sugallat: a személy meggyőző jövőképet fogalmaz meg; 
– intellektuális biztatás: a személy arra ösztönzi munkatársát, hogy 

a problémákat különböző szemszögből vizsgálja; 
– egyéni értékítélet: a személy a másikat segíti saját erősségeinek 

fejlesztésében. 
Amerikai tanulmányok rámutatnak, hogy a nők vezetési stílusában 

jobban érvényesül a transzformáció, mint a férfiakéban. Munkatársaikat 
jobban jutalmazzák, és a nők által vezetett munkatársak jobb teljesít-
ményt nyújtanak. Bár a férfi és női vezetők között csekély a különbség, a 
tanulmányok mégis rendszeresen visszatérnek rá. 

A transzformáción alapuló vezetés koncepciója összefügg azzal, 
hogy a vezető mennyire sikeres a vezetői kapcsolat megteremtésében. 
A hagyományos vezetéskutatás eddig azt feltételezte, hogy a nőknél in-
kább a munkatárs áll a középpontban, és nem a feladat. A nők speciális 
szocializálódási tapasztalatából következik, hogy több figyelmet fordíta-
nak a kapcsolatápolásra, mint férfi kollegáik.  

Az előbbre jutás akadályai 
A nők vezetőként történő érvényesülését elsősorban nem a női ve-

zető személyében rejlő okok gátolják, hanem sokkal inkább a más sze-
mélyek általi elfogadás és értékelés. 

1. A nők mint egyedi esetek (angolul „token”) 
A „token” a domináns csoporttal szembeni kisebbséget jelöli. A 

token/egyedi esetek több figyelmet kapnak, mert jobban feltűnnek, mint a 
domináns csoport tagjai, különbözőségükről túlzásokban nyilatkoznak 
meg. A női vezetőt a férfiak között különösen kritikusan szemlélik; ha hi-
bázik, annak okát nem a szituációban vagy a feladatban keresik, hanem 
női mivoltával hozzák összefüggésbe. Ez azt jelenti, hogy a női vezetők 
ellentmondásos és változó elvárásoknak vannak kitéve.  

A többségben lévő férfiak a kisebbségben lévő nőket bizonyos ese-
tekben (pl. a szabadidőben folytatott informális beszélgetések) kizárják. 
Ez magában hordozza az elszigeteltség és az információhiány veszélyét.  

2. Hasonlóság és a „homoszexuális reprodukció” jelensége 
A vezetők sok szervezetben viszonylag homogén csoportot képez-

nek, ami megkönnyíti az egymás közötti kommunikációt is. Az új vezetők 

 



kiválasztása gyakran az elődhöz való hasonlóság, a demográfiai ismér-
vek, a nemi hovatartozás alapján történik. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy 
az eddig férfiak által betöltött vezető pozíciókat férfiaknak adják tovább. 
Ezt a jelenséget „homoszexuális reprodukciónak” is nevezik.  

3. Az eredmények értékelése 

Az elért eredmények értékelését végző személyek a nők sikereit, 
teljesítményeit gyakran esetleges tényezőknek tulajdonítják, mint pl. sze-
rencse vagy erőfeszítés, ugyanakkor a férfiakét stabil belső okoknak, pl. 
képességüknek; ezzel ellentétben a nők kudarcait inkább stabil okokra 
vezetik vissza. 

4. „Ha vezető – akkor férfi” szemlélet 

A nők vezetőként történő elfogadásának pszichológiai magyarázatát 
szolgáltatja a „nemi sztereotípia” is. A nemi sztereotípiák komplex kogni-
tív struktúrák, amelyek a férfiak és a nők jellemző ismérveivel kapcsola-
tos társadalmilag megosztott ismeretet tartalmazzák. Alapja: a kultúráktól 
függően vagy a férfias, vagy a női tulajdonságok számítanak pozitívnak. 
A férfias vagy nőies sztereotípiák tartalmai: 

– A férfias sztereotípia a célszerűségben, ambícióban, független-
ségben, kitartásban és versenyorientáltságban nyilvánul meg. 

– A nők e zel szemben a nőies sztereotípiának megfelelően figyel-
mesek, szerények, gondoskodók és segítőkészek. 

z

ban; 

A nemi sztereotípiára a domináns pozíciókban lévő férfiak és az alá-
rendelt funkciókban lévő nők közötti hierarchikus kapcsolatértelmezés a 
jellemző. 

A tanulmány 

Az ECSP-EAP által készített tanulmány három célt tűzött maga elé: 
– a német bankokban vezető beosztásban dolgozó nők helyzete; 
– annak elemzése, hogy miért dolgozik kevesebb nő vezető 

beosztások
– a női vezetők támogatásának mértéke és hatékonyságának becs-

lése. 
A tanulmány ezek alapján kíván rámutatni a karrierakadályokra, és 

támpontot adni a női vezetők karrierkilátásainak javításához. A tanul-

 



mány alapját képező kérdőívet 59 bank személyzetise, valamint 161 
banki vezetőnő küldte vissza.  

Női vezetők a bankokban 

A vizsgált bankokban a munkatársak 51%-a nő. A vezető pozíciók-
ban a nők aránya erősen ingadozik: egyes bankokban egyáltalán nin-
csenek női vezetők, másokban a vezető beosztások 67%-át nők töltik 
be; átlagosan a vezető beosztások 18,1%-ában képviseltetik magukat a 
nők. A felső vezetésben a megkérdezett bankoknál a felső vezetőknek 
csupán 3%-át teszik ki a nők, a középvezetőknek 13%-át, az alsó szintű 
vezetésnek 26%-át. 

Karrierakadályok 

A tanulmány a magasabb vezető beosztás feltételeként elsősorban 
a magasabb képzettséget és az átlagon felüli munkavégzést állapította 
meg. A vezető beosztás mellett nehéz összeegyeztetni a családot és a 
szakmai tevékenységet, amit az is igazol, hogy a női vezetők 77%-ának 
nincs gyermeke. Az eredményeket azonban torzíthatja, hogy az anyák, 
feltehetően időhiány miatt, nem tudtak részt venni a tanulmányban. A 
személyzetisek, valamint a bankokban dolgozó menedzserek megerősí-
tették, hogy a vezető beosztás tekintetében nagyon problematikus a 
gyermek és a karrier összeegyeztetése. A nők karrierakadályait három 
különböző kategóriába lehet besorolni: 

1. Személyes karrierakadályok: a nőkkel összefüggésbe hozott előí-
téletek és sztereotípiák, valamint a maguk a nők által megterem-
tett akadályok, mint pl. túl kevés akaratérvényesítési képesség, az 
önbizalom hiánya vagy az alacsonyabb képzettség. 

2. Strukturális akadályok: a szervezeten belüli korlátok, amelyek pl. 
a „férfiuralmon” alapuló vállalati kultúra, sztereotipizálás vagy a 
hálózatokhoz való hozzáférés hiánya miatt keletkeznek. 

3. Kulturális karrierakadályok: a társadalmi szerepgondolkodás által 
kiváltott gátlások. 

Az eredmények elemzése azt mutatja, hogy a bankokban a külön-
böző hierarchiaszinteken, vezető beosztásban dolgozó nők a karrieraka-
dályokat különbözőképpen értelmezik. A magasabb vezető beosztásban 
dolgozó nők inkább magukban a női vezetőkben látják a nagyobb akadá-
lyokat, és kevésbé tekintik a szervezeti struktúrákat a karrier akadályá-
nak. A strukturális és kulturális akadályoknál éppen fordított a helyzet: a 

 



hierarchia alsó szintjén álló női vezetők ezeknek a tényezőknek mint kar-
rierakadályoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint a magasabb 
vezetői szinteken lévő női kollegáik. 

A karrierakadályok eltérő értékelése a személyzeti  
menedzsment és a női vezetők részéről 

Különösen nagy eltérés figyelhető meg abban, hogy a női vezetők 
és a személyzetmenedzsment (továbbiakban személyzetisek), hogy ér-
tékeli a karrierakadályokat. A személyzetisek szerint az egyes kritériu-
mok kisebb karrierakadályokat jelentenek, mint azt a közvélemény felté-
telezi. A megkérdezés eredményeit különbözőképpen lehet értelmezni: 

– A személyzetisek másképp kezelik a problémát, mint a megkér-
dezett női vezetők. Kevésbé fogékonyak a női munkatársak prob-
lémái iránt, mint maguk az érintettek. Elsősorban a strukturális és 
kulturális akadályokat tekintik kevésbé fontosnak. 

– A személyzetisek jobban bíznak a nőkben, mint ők, saját maguk. 
Olyan tulajdonságokat tulajdonítanak a női vezetőknek, amelyekre 
szükség van a vezetővé váláshoz. Az olyan személyes hiányos-
ságoknak, mint pl. az önbizalom vagy az akaratérvényesítési ké-
pesség hiányának, látszólag nem tulajdonítanak jelentőséget. 

– A női vezetők aggályaikat nagyon ritkán továbbítják a felelősök fe-
lé. Ritkán tájékoztatják a személyzetist az észlelt hátrányos meg-
különböztetésről vagy a potenciális akadályokról. Ennek egyik oka 
lehet, hogy félnek attól, hogy hátrányt szenved a vállalaton belüli 
elismerésük vagy karrierjük. 

A karrierakadályoknál a különbségek határozottságát fokozza, ha 
kizárólag a férfi személyzetisek véleményét hasonlítjuk össze a vezető 
beosztásban dolgozó női bankmenedzserekével, és figyelmen kívül 
hagyjuk a női személyzetiseket. A tanulmány szerint a személyzetisek és 
női vezetők közötti eltérő hozzáállást az egyes karrierakadályok értéke-
lésében a mindenkori személyzetis neme is befolyásolja. 

A személyzetis nemétől függetlenül is jelentős eltérés állapítható 
meg abban, ahogy a személyzeti vezetés és a női vezetők a karrieraka-
dályokat észlelik. Itt közelíteni kellene egymáshoz az álláspontokat azért, 
hogy a ténylegesen fennálló hátrányos megkülönböztetést sikeresen 
meg lehessen szüntetni. A banki női vezetők által intenzíven észlelt hát-
rányos megkülönböztetést a tanulmány szerint az igazolja, hogy a női 
banki vezetők 30%-a közvetlenül diszkriminálva érzi magát amiatt, hogy 
többet kell nyújtania, mint férfi kollegáinak. 

 



A nők támogatása: problémák és esélyek 

Több banknál kezdeményezett támogatási intézkedések célja a nők 
helyzetének hosszú távú javítása. A nők főleg a mentorálást, a munka-
hely és a munkaidő rugalmas kialakítását, valamint a speciálisan a nők 
igényeihez igazodó képzést értékelik. Ezen programok megvalósítása a 
következő problémák miatt még nincs optimálisan megoldva: 

1. Nem megfelelő a tájékoztatás a támogatási programokról: a tá-
mogatási programok létéről tudó női vezetők 13%-a nem ismeri 
azok tartalmát. 

2. A nők túl kevés érdeklődést mutatnak a nők támogatása iránt, 
mert nem igénylik a különleges helyzetet; a speciálisan a nőket 
támogató programokból csak 18%-uk profitált. 

3. Hiányzik a kereslet és a kínálat összhangja: a megkérdezett nők 
80%-a igényli a mentorprogramokat, azonban a bankoknak mind-
össze 18%-a kínál ilyeneket.  

4. Nem tisztázott a támogatási intézkedések hatékonysága. A sze-
mélyzetisek mindössze 43%-a indul ki a támogatási programok 
pozitív hatásából, és a női vezetőknek csak 51%-a van meggyő-
ződve arról, hogy azok pozitív hatásúak a karrierjükre. 

5. A bankok a legtöbb esetben nem határozzák meg a támogatási 
programoknak azt a konkrét célját, aminek alapján az eredmény-
orientált ellenőrzést el lehetne végezni. 

Ezek a problémák azt mutatják, hogy a speciális, a nőket támogató 
programok mellett döntő bankoknak fokozni kell azok elfogadtatását a 
munkatársak körében. Ez elsősorban akkor lehetséges, ha a cégvezetés 
a tervet támogatja, a nőket a fejlesztési folyamatba bevonják, és így 
tényleges igényeiket a megfelelő helyen, nyíltan kommunikálhatják. 
Szükség van továbbá folyamatosan ellenőrzött, konkrét célokra, valamint 
a támogatási programokról és azok eredményéről tájékoztató következe-
tes információs politikára.  

Meg kell oldani a karrier és a gyermekvállalás összeegyeztethető-
ségének a problémáját is. A személyzetisek gyakran még azokat a nőket 
is „potenciális” anyának tekintik, akik a gyermek nélküli életmodellt vá-
lasztották. 

Ennek megfelelően a gyermeknevelés sokat vitatott probléma, amire 
még mindig nincsenek meggyőző megoldások. A karrierorientált anyák 
számára sok előnyt kínál az egésznapos gyermekellátás. Ugyanakkor 
nem szabad elhanyagolni a gyermekek igényeit sem. A megoldási javas-
latok nem irányulhatnak egyszerűen a gyermekek áthárítására. A gon-

 



dozási lehetőségeket mindig a gyermek fejlődésének szempontjából kell 
kritikusan vizsgálni.  

Nemzetközi példák azt mutatják, hogy van lehetőség arra, hogy a 
nők aktívan részt vegyenek a gazdasági életben. Egyes országokban 
gyakrabban lehet a nőket vezető pozíciókban megtalálni, a „karrier vagy 
gyermek” kérdés nem zárja ki egymást, mint Németországban. Így pl. az 
USA-ban a közép- és alsó szintű vezetésben dolgozó nők aránya az 
1972. évi 17%-ról 1995-re 42,7%-ra emelkedett. Franciaországban a nők 
80%-a, Svédországban 74%-a vállal állást (Németországban kb. 65%).  

Ahhoz, hogy a családos női vezetők arányát Németországban 
emelni lehessen, a vállalatoknak a „munkaéletet” kell családbarát módon 
kialakítani. Ezt segíthetik az olyan intézkedések, mint pl. kapcsolattartási 
és újrabeilleszkedési programok, részmunkaidős kínálatok, rugalmas 
munkaidő, távmunka a gyermeknevelés alatt és a vállalat által támoga-
tott gyermekgondozás.  

A jövő – befolyásoló tényezők és elvárások 

A következő szempontok szólnak amellett, hogy a nők Németor-
szágban vezető pozíciókba kerüljenek: 

– Globalizáció: Az éleződő európai és globális verseny laposabb hi-
erarchiákat és új, mozgékony szervezeti és időstruktúrákat ered-
ményez. Növekszik a társadalmi kompetencia, az interkulturális 
menedzsment és vezetés jelentősége – ezek olyan tulajdonságok, 
amiket a „női vezetési stílus” javára lehet írni, de ellentétesen le-
het beszélni róla. 

– Demográfiai alakulás: A végbemenő demográfiai változás vezető-
hiányhoz vezethet, és így a vezető pozíciókban már nem lehet 
lemondani a képzett nőkről. 

– Társadalmi értékváltozás: A felnövekvő fiatal generáció számára 
a női vezető már nem szokatlan. A „munka–élet egyensúly”, a hi-
vatás és a szabad idő közötti egyensúly kérdésének jelentősége 
megnövekszik a női és férfi munkavállalók körében, aminek az a 
következménye, hogy fokozódik a kereső tevékenység és a házi 
munka partneri megosztása. 

– Technológiai fejlődés: A rugalmasabb munkaidőmodellek és a 
munkahelyek decentralizálása megkönnyíti a karrier és a család 
összeegyeztethetőségét, és kiegyensúlyozott „munka–élet egyen-
súlyt” eredményez. 

 



– A másság kezelése: Az Amerikából ismert „másságkezelés” túl-
megy a nők támogatásán, és a kritériumok szélesebb skáláját fel-
tételezi, amiben a nemi hovatartozáson kívül olyan tényezőket is 
figyelembe vesznek, mint életkor, etnikai és vallási vagy szexuális 
orientáltság. A cél, hogy az alkalmazottak körében minden más-
ságot maximálisan pozitívan használjanak ki. Abból indulnak ki, 
hogy a vegyes menedzsmentteam innovatívabb és kreatívabb 
problémamegoldásokat talál, ami azután pozitívan hat a vállalati 
eredményre. 

Ezen befolyásoló tényezők ellenére a politikai és gazdasági élet 
képviselői a női vezetők arányának csak marginális növekedését várják 
a közeljövőben a felső vezetésben.  

Kitekintés 

Hosszú távon a fentebb vázolt keretfeltételek szerinti helyzet termé-
szetesen változhat, hiszen a bankokban megfelelő számú karrierorientált 
és jól képzett nő áll készen vezetői feladatokra. Ha mindehhez a vállala-
tok felismerik a munka világa családbarát kialakításának üzemgazdasági 
hasznát is, várható a női vezetők karrierperspektívájának javulása. 

A vezetőkkel szembeni követelmények folyamatosan változnak, 
egyre jobban előtérbe kerülnek a kommunikatív kompetenciák és a tár-
sadalmi fogékonyság, tehát azok a tulajdonságok, amelyek főleg a nőkre 
jellemzőek. A legtöbb nyugati országban ma már a fiatal nők is ugyan-
olyan jól képzettek, mint a velük egyidős férfiak. Népgazdaságilag érthe-
tetlen, hogy miért csak egyötödük juthat képzettségének megfelelő mun-
kakörhöz.  

A munkatársak kiválasztásánál is fennáll a nemi sztereotípiák alkal-
mazásának veszélye, ha a pályázó személyről keveset tudnak vagy na-
gyon rövid idő alatt akarnak dönteni. Mindezek figyelembevételével a kö-
vetkező három ötletet lehet adni a nőknek ahhoz, hogy vezető pozíciók-
ba kerülhessenek: 

1. Ügyelni a professzionális személyzet kiválasztására:  
Olyan helyekre pályázzanak, ahol a személyzetkiválasztást profesz-
szionálisan végzik, a kiválasztás nem csupán egy beszélgetés, ha-
nem sokoldalú kiválasztási eljárás alapján történik. A kutatások leg-
újabb adatai szerint a nőknek amellett, hogy barátságosak, képes-
nek kell lennük arra, hogy mint vezetők, egyaránt rendelkezzenek a 
nőknek és a férfiaknak tulajdonított, fentebb felsorolt tulajdonságok-
kal.  

 



 

2.Teremtsen olyan környezetet, amiben más nőnek is helye 
van:  
Ha már kialakította saját mozgásterét, teremtsen olyan környezetet, 
ami másokat is vonzhat: vállaljon mentori feladatot, ezáltal bővítheti 
„vonzáskörét”.  
3. Fontos a hálózatképzés:  
Építsen ki maga körül egy hálózatot, ezt azonban ne tévessze össze 
a baráti kapcsolatokkal. Önmaga megbecsülésével támogatókat is 
nyer. Ügyeljen arra, hogy a mások számára is hasznos információ-
kat továbbadja. 

Összeállította: Jurasits Jánosné 
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