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Bevezetés – előzmények és célok 

Az információs szolgáltatásokban hitelességi szempont, hogy a döntéshozatali folyamatot 

több forrásból, illetve szempont szerint összeállított információs csomag támogassa, hiszen 

így javul a döntés megalapozottsága. Források lehetnek az ügyben érintettek korábbi saj-

tómegjelenései, üzleti tranzakciós adatai, vonatkozó céginformációk, továbbá az illetéke-

sek nyilatkozatai is, melyeket például telefonos vagy személyes kapcsolatfelvétel útján 

lehet „beszerezni”. Ezek gyakran a legértékesebbek is, hiszen olyan adatokat tartalmazhat-

nak, melyek (még) nem léteznek mások által is elérhető, nyomtatott formában. További 

jellemzője ezeknek az információknak, hogy „gyenge jelek” (Zanassi, 2001, Day—

Shoemaker, 2006), azaz a változások előjeleit a versenykörnyezetben nem „harsányan” (pl. 

értékesítési diagram), hanem szerényen (pl. munkatársak nyilatkozatai) jelzik. E narrációk 

(szöveges közlések) – ha originálisak, azaz pr-es szakember, újságíró vagy más közvetítő 

által nem „manipuláltak” – nemcsak a közölt tényadatok, hanem azon túlmutató, szélesebb 

közönség által kevéssé azonosítható szövegmélyi információt is tartalmaznak. Ezek szö-

vegelemzés segítségével azonosíthatók, értékes, unikális, és gyakran prediktív információt 

kínálva a megrendelőnek (néhány példa: Mikulás, 2003). Az információszolgáltatás tehát 

szélesedhet, értékesebbé válhat általuk (vö.: Wormell, 1999). Ezekhez az információkhoz 

nyújt segítséget például a kultúrakutatás eszközrendszere. 

 

A Sapir—Whorf-hipotézisből (Sapir, 1929) kiindulva – mely a tudat és a nyelv közötti 

kapcsolat meghatározó voltát emeli ki – természetesnek tűnik a narráció tudatos vagy tudat 

alatti identitásmegerősítő funkciója. „... a jellegzetes nyelvi elemek ismételt kimondása 

megerősíti, és újra létrehozza a csoport értékeit, valamint az egyén státusát és szerepeit. 

Ezeknek az eszközöknek a segítségével fenntartják a csoport belső koherenciáját, és világo-

san meghatározzák annak határait (a kívülállók nem használják a jellegzetes formá-

kat).”(Flower, 1985) Ezért nem is meglepő, hogy narratív pszichológia szerint az emberi 

tapasztalat – benne a kulturális orientáció – narratív formákba szerveződik. A szociális 

reprezentáció – például szervezeti kulturális konstruktum – tartalmának narratív szervező-

désén keresztül osztható és vitatható meg. 

 

E tanulmány a nemzetközi GLOBE-projekt módszertanát használja. Célja, hogy a narratív 

kommunikáció alapján térképezze fel a kulturális orientációkat, és ezek által jelezze az 

érintett szervezetek versenyképességének szintjét.  

 

 

1. Kultúrakutatás és versenyképesség 

„A [szervezeti] kultúra a közösség tagjainak közös tapasztalatokból származó és generáci-

ókon keresztül átöröklődő, a közösség valamennyi tagja által osztott motivációinak, értéke-

inek, meggyőződéseinek, identitásainak és a lényeges események közös értelmezéseinek 

vagy jelentéseinek összessége.”(House et al. 2004) Az utóbbi harminc évben többféle isko-
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la kidolgozta módszertanát a kulturális orientációk feltérképezésére. A nemzetközi 

GLOBE-projekt (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness; webolda-

la: http://www.thunderbird.edu/sites/globe/) szervezetek középvezetőinek kérdőíves felmé-

rése által határoz meg különböző szinteket kilenc kulturális dimenzióban (House et al, 

2002) nemzetek és szervezetek szintjén egyaránt. Ezeket a dimenziókat – kulturális orien-

tációkat – az 1. táblázat tartalmazza.  

 

hatalmi 

távolság 

„Annak mértéke, hogy egy szervezet vagy a társadalom tagjai mennyire 

várják el és fogadják el a hatalom egyenlőtlen eloszlását, hogy a hatalom a 

szervezet vagy kormány magasabb szintjére rétegződjön, és oda koncentrá-

lódjon.”  

bizonyta-

lanságkerül

és  

„Annak a mértéke, hogy egy szervezet vagy a társadalom tagjai kialakult 

társas normákra, rituálékra, és bürokratikus gyakorlatra támaszkodva 

mennyire törekszenek a bizonytalanság elkerülésére, mérsékelve ezzel a 

jövőbeli események előrejelezhetetlenségét.”  

intézményi 

kollekti-

vizmus 

„Annak a mértéke, hogy a szervezetek és társadalom intézményi normái és 

gyakorlata mennyire bátorítják és jutalmazzák az erőforrások kollektív el-

osztását és a kollektív cselekvést.”  

csoportkol-

lektivizmus 

„Annak a mértéke, hogy az egyének szervezetükben vagy családjukban 

mennyire juttatják kifejezésre büszkeségüket, lojalitásukat és összetartozás-

érzésüket.” 

nemi 

egyenlőség 

„Annak a mértéke, hogy a társadalom vagy egy szervezet mennyire mini-

malizálja a nemi szerepek közti különbségeket elősegítve ezzel a nemek 

közötti egyenlőséget.”  

rámenősség / 

asszertivitás 

„Annak mértéke, hogy az egyének társas kapcsolataikban mennyire határo-

zottak (asszertívek), szembenállóak (konfrontatívak) és agresszívek szerve-

zeteikben vagy a társadalomban.”  

teljesít-

ményorient

áció 

„Annak a mértéke, hogy egy szervezet vagy a társadalom mennyire bátorít-

ja a csoporttagokat a teljesítmény növelésére és a kiválóságra, és mennyire 

jutalmazza őket ezért.”  

jövőorien-

táció 

„Annak mértéke, hogy egy szervezet vagy a társadalom tagjai milyen mér-

tékben adják a fejüket olyan magatartásformákra, mint a tervezés, a jövőbe 

való befektetés, a javak egyéni vagy kollektív felélésének elhalasztása.”  

humánori-

entáció 

„Annak a mértéke, hogy a szervezetek vagy a társadalom tagjai mennyire 

bátorítanak és jutalmaznak másokat arra, illetve azért, hogy igazságosak, 

méltányosak, önzetlenek, barátságosak, nagylelkűek, gondoskodók és ked-

vesek legyenek.” 

1. táblázat. Kulturális orientációk a GLOBE-kutatásban  

 

A módszertan kérdőíves felmérésében külön rákérdez a válaszadó által tapasztalt (leíró), 

illetve a szerinte kívánatos (normatív) állapotra, mindezeket országos és szervezeti szintre 

vonatkoztatva egyaránt. Ilyen módon ugyanaz a téma 2x2 változatban fogalmazódott meg. 

Példák a felmérés kérdéseire: 

 Ebben a szervezetben a sikerhez vezető út: előre tervezés / elfogadni az 

eseményeket, ahogy történnek. 

 Ebben a szervezetben a sikeres embernek: előre kellene tervezni / el kellene fogadni 

http://www.thunderbird.edu/sites/globe/
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az eseményeket, ahogy jönnek.  

 Ebben a társadalomban a sikerhez vezető út: előre tervezés / elfogadni az 

eseményeket, ahogy történnek.  

 Úgy vélem, a sikeres embernek: előre kellene tervezni / el kellene fogadni az 

eseményeket, ahogy jönnek.  

A válaszadók a két végletes válasz közül köztes változatokat is bejelölhettek egy 

hétfokozatú skálán. (A standard kérdőív további, itt nem tárgyalt kérdéseket is 

tartalmazott.) 

 

 

1.1 Versenyképes kultúramintázatok 
 

A kilenc leíró orientáció közül Bakacsi (2007) kutatásában hatot jelölt meg, melyek pre-

diktív módon határozzák meg adott országok versenyképességét (ld. 1. ábra). (Versenyké-

pesség: a World Competitive Yearbook definíciója szerint: „A versenyképesség elemzi, 

hogy a nemzetek és a vállalatok hogyan menedzselik kompetenciáik összességét annak ér-

dekében, hogy jólétet és profitot érjenek el.”) (Garelli, 2005) Bakacsi említett kutatása 

alapján – mely az országok GLOBE-eredményeit 10 évvel későbbi időpontban felvett or-

szágos szintű versenyképességi mutatókkal korreláltatta – megállapítható volt: 

 Pozitívan korrelálnak a várható versenyképességgel a bizonytalanságkerülés, az in-

tézményi kollektivizmus, a teljesítményorientáció és a jövőorientáció leíró, társa-

dalmi szintű értékei. Negatívan korrelálva jelzik előre a versenyképességet ugyan-

akkor a hatalmi távolsági index és a csoportkollektivizmus (büszkeség a saját cso-

portra) leíró, társadalmi szintű értékei.  

E tapasztalat részben egybecseng, illetve nem mond ellent más módszertanok eredményei-

nek, pl.: 

 Hofstedenél a versenyképességgel korrelálnak az individualizmus, a hosszú távú 

orientáció és (a GLOBE-félével nem egyező tartalmú) bizonytalanságkerülés pozi-

tív értékei, illetve a hatalmi távolság negatív értéke. (Hofstede, 2001). 

 Trompenaars és Hampden-Turner felmérésében a versenyképességet jelzi a szerzett 

státuszú orientáció és a jövőorientáció pozitív értéke, valamint az érzelmi orientá-

ció negatív értéke) (Gaál—Kovács, 2006; Trompenaars nemzeti kultúra adatbázi-

sának adatai alapján).  

(Megjegyzendő: a versenyképességnek mindig lehetnek e benchmarktól eltérő útjai is.)  

 

A vonatkozó vezetéstudományi irodalom elemzése alapján feltételezhető, hogy a vezető és 

a szervezet kultúrája hosszabb távon egymáshoz csiszolódás miatt azonos, vagy erősen 

megközelítik egymást. Szintén irodalomkutatás eredményeként azt is feltételeztük, hogy 

országos vagy társadalmi szinten ugyanazok a versenyképességi orientációk, mint szerve-

zeti szinten. Azaz például az erős hatalmi távolság országos és szervezeti szinten egyaránt 

a versenyképesség kárára van. Vagy az adott területen erősebb teljesítményorientáció a 

nemzet és vállalat szintjén is segíti az általuk kitűzött célok megvalósítását.  

 

A kutatás egyrészt arra kereste a választ, hogy a versenyképesség orientációi mennyiben 

mutathatók ki felsővezetői narrációk tartalomelemzésén keresztül. A másik cél: a vizsgált 

szervezetek prediktív versenyképességi jellemzése a kapott eredmények tükrében.  
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1. ábra: Prediktív versenyképességi kulturális orientációk (PVKO-k) 

 

 

 

1.2 Narratív kutatások 
 

Szövegekből többféle kvalitatív módszerrel lehet rejtett vagy kevésbé rejtett tartalmakat 

kibányászni. Az interjúszövegek kettő (plusz egy kiegészítő) narratív elemző eljáráson 

estek át: 

 tartalomelemzés (kvalitatív) 

 motivációkutatás (kvalitatív) 

 kiegészítő elemzés:  

a. néhány narratív téma keresése 

b. néhány előforduló kifejezés számlálása (kvantitatív) 

c. szövegpragmatikai vizsgálat (kvalitatív). 

Ezek a módszerek együttesen erős adatokat tudnak szolgálni egyrészt a vizsgált szerveze-

tek szervezeti kultúrájának jellemzéséhez, másrészt triangulációval alkalmasak arra is, 

hogy a kvantitatív GLOBE-eredményekkel összhangban meghatározhatók legyenek: mely 

orientációk határozhatók meg jól narratív eszközök igénybevételével. 
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Tartalomelemzés. Bár a tartalomelemzésnek, diskurzuskutatásnak kiterjedt irodalma van, 

az irodalomkutatás során nem volt fellelhető kultúrakutatási célra kész hazai, illetve kül-

földi módszertan. Bizonyos kulturális orientációkra, például a hatalmi távolságra vagy a 

két individualizmus—kollektivizmus orientációra sokféle nyelvi markert lehetett találni, 

másokra – a bizonytalanságkerülésre vagy a teljesítményorientációra – viszont alig. (Példa: 

a célcsoport által alig értett, bonyolult szintaxis használata vagy a névszósítás (ige tartalma 

névszóval kifejezve) hatalmi távolságot jelez. Egy megnevezett vagy meg nem nevezett 

csoport fogalomkészletének, stílusának használata pedig kollektivizmusra utal.) 

 

Motivációkutatás. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor (1993) által felvázolt motiváció-

rendszer és a PVKO-k megfeleléseinek számaránya a szövegekben. A motivációelemzés-

hez a beszéd szerkesztési sajátosságait kell megfigyelni. Ezek jelenlétéből, mértékéből és 

kapcsolódásaiból következtethetünk a beszélőt mozgató hajtóerőkre. A motivációk terüle-

tei: 

 kapcsolatteremtés 

 környezeti hatások  

 ismeretek rendezése  

 tekintély- és mintakövetés  

 feladatvégzés szükséglete  

 az „erkölcs” szükséglete 

 birtoklás 

 a „dominancia” szükséglete  

 szabadság, személyre szabott életmód  

 életcél-igény.  

A szerzőpáros minden motivációt három részre bont: belső késztetések, célok és megfele-

léskészségek. Megállapításuk szerint akkor van bennünk viszonylagos harmónia, ha a há-

rom motivációfajta egyensúlyban, nagyjából egyenlő arányban van jelen személyiségünk-

ben. 

 

Kiegészítő elemzés; szövegpragmatika. Szintén alkalmasak a kulturális vonatkozások 

azonosítására a társas interakció során használt nyelv megválasztását befolyásoló tényezők, 

és e választások másokra tett hatásának vizsgálata. E szövegelemzési módszer – néhány 

kifejezés kvalitatív vizsgálatával együtt – az értekezésben kiegészítő elemzésként szere-

pelt. 

 

2. A kutatás hipotézisei 

A kutatás kapcsán hat hipotézis fogalmazódott meg: 

1-2. GLOBE—tartalomelemzés együttállások. A GLOBE-módszertan által azonosított 

kulturális orientációk versenyképességgel szignifikáns kapcsolatba hozható értékei (leíró, 

szervezeti szintű átlagértékek) együttállnak ugyanezen változóknak, a GLOBE kulturális-

orientáció-definíciók szerint kapott 

- tartalomelemzés által előállított értékeivel 

- a Kapitány-féle motivációkutatás által előállított értékeivel. 
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3. Kulturális orientációk – narratív elemzéssel. A PVKO-k azonosíthatók narratívák 

kódolása által.  

4. Szervezeti diagnózis támogatása. A kulturális orientációk narratív elemzése támogatja 

a szervezetfejlesztést. A GLOBE-elemzés (kvantitatív) és a narratív elemzés (kvalitatív) 

eredményei támogatják a szervezeti diagnózis készítését. Az eközben levont következteté-

sek azonosítják a szervezet kritikus pontjait. 

5. Ingajelenség – narratív kutatásból. A GLOBE-elemzés országos normatív és leíró 

eredményei közötti ún. ingajelenség (Bakacsi, 1999) narratív elemzés által is kimutatható. 

6. Profitérdekelt—költségvetési szervezeti dichotómia. Korábbi kutatások szervezeti 

kulturális különbségeket állapítottak meg profitérdekelt és költségvetési szervezetek kö-

zött. Feltételezhető, hogy a három kutatási eljárás szintén kimutatja ezeket.  

 

Az 5.3 pont 8. táblázata jelzi, hogy a jelen tanulmány mennyiben igazolta e hipotéziseket.  

 

2. ábra: A kutatást megalapozó irodalmi és szakértői források 

 

3. Módszertan 

A kutatást kiterjedt irodalomkutatás és –feldolgozás, valamint szakértői konzultációk ala-

pozták meg. Ennek forrásait a 2. ábra mutatja. Esettanulmányok alanya négy, szolgáltatá-

saiban az információfeldolgozás valamely formáját végző szervezet volt. Közülük kettő 
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magánvállalkozás (magyar tulajdonú regionális tanácsadócég, illetve alapítványi tulajdonú 

kiadóvállalat), illetve egy állami hatóság, nagyszervezet, valamint annak egyik regionális 

egysége volt.  

 

3.1 GLOBE-kérdőív 
 

A GLOBE-kérdőívet a kiválasztott szervezetek középvezetői töltötték ki, a feldolgozást a 

hazai GLOBE-központ munkatársai végezték. A kapott adatok az országos és szervezeti 

szintű válaszokat normatív és leíró változatban is megadták – kilenc orientációt tekintve. 

Ezekből a hat PVKO szervezetenkénti átlagértéke lett az értékelés tárgya. A válaszadók 

száma és aránya (ld.: 2. táblázat): 

 

szervezet, és a kitöltők összlétszám kérdőívkitöltő arány 

kiadóvállalat; középvezetők, vezetői hatás-

körrel rendelkező munkatársak 

150 16 10,67 

tanácsadó cég; középvezetők, projektvezetők 200 40 19,50 

hatóság; regionális szervezetek felsővezetői 16.000 119 0,74 

hatóság regionális részlege; középvezetők 1522 20 1,31 

2. táblázat  A GLOBE-kérdőívet kitöltők száma és aránya 

 

3.2 Az orientációk narratív azonosítása 
 

Az interjúk a csúcsvezetőkkel készültek. Feltétel volt, hogy a csúcsvezető legalább öt évet 

töltsön el az adott szervezet kultúrájában, ugyanis feltételezhető, hogy a szervezet és annak 

első számú vezetője között csak akkor lehet tartós kapcsolat, ha azok kulturális szempont-

ból egymáshoz idomulnak. A félig strukturált interjúban a csúcsvezetők négy témában nyi-

latkoztak: 1. cégtörténet, 2. saját karrier, 3. cégtervek, 4. egy-egy személyes siker és kihí-

vás. (Tehát három kérdés irányult a múltra, egy a jövőre. Kettő kimondottan a saját szerve-

zetükre, egy a saját személyükre, és egy tetszőleges személyes téma.) A majd’ egyórás 

interjúk fejenként 3000-től 4000 szóig terjedő korpuszt eredményeztek. Ezek leiratai jelen-

tették a vizsgált szövegkorpuszokat.  

 

A narratív elemzések kérdése: mekkora a PVKO-k szerinti tartalmi motívumok előfordulá-

sa a szövegekben, és ez hogyan viszonyul a GLOBE-kérdőív által kapott hasonló értékek-

hez.  

 

A kapott szövegek elemzésre történő előkészítését a tagolás jelentette, melynek alapja: egy 

gondolat – egy egység. Azon belül, ha ugyanannak a gondolatnak más szempontja kerül 

előtérbe, az újabb egységet jelentett. Szintén új egység, ha a gondolaton belül más szem-

szögébe helyezkedik a beszélő. A tagolás befolyásolhatja az orientációs változók számát. 

Időnként előfordult, hogy a közbeékelés esetén a közbeékelt szöveget a feldolgozás során a 

befogadó szöveg utánra került (így a befogadó szöveg orientációja nem kétszer, hanem 

egyszer jelöltetett). E módszer természetesen nem minden esetben adhat egyértelmű tago-

lást.  



 

11 

 

3.2.1 Tartalomelemzés 
 

Egységes narratív kulturális eszközrendszer hiányában saját módszertani rendszert kellett 

kidolgozni. Ennek első lépése az irodalomkutatás során talált – a kultúrakutatás szempont-

jából – kvalitatív és kvantitatív részmegoldások (pl.: Ehmann, 2005, Flower, 1985, 

Pennebaker, 2002) összegzése volt. (E tapasztalatok hasznosnak bizonyultak a szövegfel-

dolgozás utáni kiegészítő szövegjellemzés során is.) Az interjúszövegeket a tartalomelem-

zés során egy, a fenti módon elkészített néhány oldalas instrukció alapján két független 

kódoló kódolta. A vitás eseteket egy harmadik személy bírálta felül (az ilyen eljárás isme-

rős a GLOBE kérdőív kidolgozása kapcsán: House et al, 1998, illetve több más kutatásban 

is, pl.: Privette—Landsman, 1983). Feldolgozásra olyan kódok kerültek, melyeket legalább 

két kódoló egybehangzóan vett találatnak, azaz a hat GLOBE-orientáció legalább egyiké-

nek pozitív vagy negatív narratív kódjaként. A pozitív kódok az adott orientáció magas 

szintjét, a negatívak pedig alacsony szintjét jelezték. A pozitív és negatív kódok kioltották 

egymást. (Másik eljárás lehetett volna, ha az említés önmagában is valamekkora pozitív 

értéket jelent.) 

 

 

3.2.2 Motivációkutatás 
 

A felsorolt motivációk ugyan nem feleltethetők meg egyértelműen a kulturális orientációk-

nak, viszont megállapíthatók szorosabb rokonvonások közöttük. Pl.: a dominancia szük-

séglete (motiváció) a hatalmi távolsági indexszel (mint kulturális orientáció). A kódolást a 

motivációkutatással ellentétben egy kódoló végezte, ezért a kapott adatok csak tájékoztató 

jellegűek.  

 

3.2.3 Kiegészítő elemzés 
 

A szervezetek jellemzésének további erősítése céljából háromrészes kiegészítő elemzés is 

készült.  

1. A tartalom- és motivációelemzés körébe tartozó, de a módszertanok alapján a PVKO-

khoz szorosan nem kötődő narratív témák keresése. Ezek:  

 Sikerek, kudarcok jellemzése (az említések tematikája; mit tart annak az interjú-

alany)  

 Karriermagyarázat (előre vetítik a szervezet életében várhatóan később is megjele-

nő attitűdöket) 

 Konkurensek említése (segít az „ők”-csoporthoz való viszony megállapításában) 

 Visszatérő témák (a nyilatkozó számára fontos témák jelzése) 

 Konfliktus (kezelésükkel, vagy annak módjával a problémakezelés jövőbeni mintái-

ra enged következtetni) 

 Személyes, bizalmi kapcsolat megléte vagy hiánya (utal az egyén szociális képessé-

geire) 
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 Ügyfelek, mint téma (utal a szervezeti tevékenység alapvető céljával kapcsolatos at-

titűdre) 

 Kollokációk (ld. pl.: Perrin—Petry, 2003). (a szövegbeni kódok bedúsulásai a tarta-

lomelemzésre alapuló kollokációk a szöveg jelentéstartalomban gazdag szakaszait 

jelzik) 

2. Kvantitatív elemzés. Bizonyos szavak és kifejezések mennyiségi vizsgálata, mellyel –

bár nem hasonlítható a gépi tartalomelemzés szintjéhez és komplexitásához (ld. pl.: 

Ehmann, 2002, László, 2005), – kiegészíthetők más, kvalitatív eszközök által szerzett 

megállapítások (hasonló munka pl.: Pennebaker—Lay, 2002). Itt csak néhány kifejezés 

számlálása az elemzés tárgya:  

 jelentőséget növelő kifejezések: nagyon, fontos, rendkívül (segíthet jelentőségtulaj-

donításra való késztetést azonosítani) 

 kötőszavak: de, mert, tehát (az ellentétes, magyarázó és a következtető attitűd azo-

nosításában segíthet), motivációkutatásban a tehát jelezhet logikus érvelést, és ha-

talmi távolság elfogadásával összefüggő önkorrekciót 

 az én-csoport kifejezései: saját szervezet neve, személynevek (a kollektivizmusok-

kal kapcsolatos más adatokat támogathatja) 

 megerősítést váró kifejezések: gondolom, ugye (bizonytalanságra utaló kifejezé-

sek). 

3. Szövegpragmatikai vizsgálat (egy újabb kvalitatív elemzés) (készítette: Galuska László 

Pál). 

 

3.6 Az adatok feldolgozása; trianguláció 
 

A kutatás tehát három felől (plusz kiegészítő elemzés) közelített a PVKO-khoz (ld. 3. áb-

ra). Mindezt kiegészítette a PVKO-kal kapcsolatos kutatás a pszichológiai, szociológiai és 

vezetéstudományi irodalomban.  

 

A tartalomelemzés, a motivációkutatás és a GLOBE-eredmények közötti egybeeséseket az 

SPSS elemzőszoftver mutatta ki. A táblák input-adatai:  

1. GLOBE: normatív szervezeti, normatív országos, leíró szervezeti, leíró országos di-

menziókban a PVKO-k (hatalmi távolság, bizonytalanságkerülés, csoportkollekti-

vizmus, intézményi kollektivizmus, teljesítményorientáció, jövőorientáció) 

2. Tartalomelemzés: a PVKO-k megjelenése a cégtörténet, életút, cégtervek és a siker, 

kihívás narratív egységekben 

3. Motivációkutatás: a PVKO-k megjelenése a cégtörténet, életút, cégtervek és a siker, 

kihívás narratív egységekben. 

 

A korrelációvizsgálat során a GLOBE—tartalomelemzés, GLOBE—motivációkutatás és a 

tartalomelemzés—motivációkutatás vizsgálatok kerültek sorra.  
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3. ábra: Az elemzési módszerek tesztelését és a szervezetek értékelését megalapozó kutatá-

sok.  

 

 

Az esettanulmány-jelleg miatt (kicsi elemszám) a kapott eredmények óvatosan kezelendők, 

ugyanakkor több, szakirodalmakból már ismert mintázat is kirajzolódott belőlük. Ilyen 

például az ingajelenség (Bakacsi, 1999), mely az országos szinten a normatív és a leíró 

értékek közötti különbséget jelzi. Például: alacsony intézményi kollektivizmust tapaszta-

lunk az országos politikában (leíró adat) és ennél jóval magasabb értéket kívánunk (norma-

tív adat). Mindez az emberek által követendőnek tartott, illetve ténylegesen követett gya-

korlat közötti űrre utal.  

 

 

4. Eredmények 

4.1 GLOBE—tartalomelemzés és a GLOBE—motivációkutatás 
 

A GLOBE—tartalomelemzés és a GLOBE—motivációkutatás vizsgálatokban hat PVKO-

ból kettőben sikerült következtetések levonására alkalmas mintákat találni. Ezek az orien-

tációk a hatalmi távolság (ld. 3. táblázat) és az intézményi kollektivizmus (5. táblázat). A 
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csoportkollektivizmus (4. táblázat) esetén csak együttállások mutathatók ki. (A táblázatok-

ban a 0,7-es Pearson érték feletti egybeesések vastaggal szedettek, a negatív együttállások 

szürke háttérrel vannak kiemelve.) 
 

 Tartalomelemzés  Motivációkutatás 

 Norm. 

szerv. 

Norm. 

orsz. 

Leíró 

szerv. 

Leíró 

orsz. 
 Norm. 

szerv. 

Norm. 

orsz. 

Leíró 

szerv. 

Leíró 

orsz. 

Cégtörténet 0,744 0,738 0,860 -0,826  0,987(*) 0,451 0,662 -0,446 

Életút 0,773 0,795 0,803 -0,859  -0,034 0,719 0,368 -0,810 

Cégtervek 0,786 0,633 0,272 -0,545  0,694 0,492 0,089 -0,372 

Siker, kihívás 0,866 -0,034 0,461 0,061  0,140 0,951(*) 0,233 -0,962(*) 

3. táblázat.  A hatalmi távolság együttállásai  
 

 Tartalomelemzés  Motivációkutatás 

 Norm. 

szerv. 

Norm. 

orsz. 

Leíró 

szerv. 

Leíró 

orsz. 
 Norm. 

szerv. 

Norm. 

orsz. 

Leíró 

szerv. 

Leíró 

orsz. 

Cégtörténet 0,365 0,736 0,604 -0,835  0,583 0,225 0,722 -0,295 

Életút -0,206 0,174 -0,215 -0,188  -0,641 -0,057 -0,720 0,133 

Cégtervek -0,028 0,972(*) -0,387 0,993(**  0,519 -0,512 0,390 0,468 

Siker, kihívás 0,162 0,565 0,312 -0,643  0,175 0,003 0,105 -0,081 

4. táblázat  Csoportkollektivizmus együttállásai (nem fedezhető fel azonosságra utaló 

konzisztens mintázat) 
 

 Tartalomelemzés  Motivációkutatás 

 Norm. 

szerv. 

Norm. 

orsz. 

Leíró 

szerv. 

Leíró 

orsz. 
 Norm. 

szerv. 

Norm. 

orsz. 

Leíró 

szerv. 

Leíró 

orsz. 

Cégtörténet -,970(*) -0,941 -0,945 0,561  -0,551 -0,467 -0,079 0,560 

Életút -0,594 -0,653 -0,864 0,271  -,966(*) -0,939 -0,674 0,792 

Cégtervek 0,943 0,855 0,795 -0,518  0,741 0,859 0,477 -,951(*) 

Siker, kihívás -0,512 -0,542 -0,866 0,083  -0,605 -0,710 -0,764 0,475 

5. táblázat Az intézményi kollektivizmus együttállásai  
 

4.2  Tartalomelemzés—motivációkutatás – az alkalmazott eljárá-
sok kontrollja 
 

A 6. táblázat azt mutatja, hogy a tartalomelemzés és motivációkutatás módszereivel mely 

kérdéscsoportokban sikerült az orientációk együttállását kimutatni. 

 
 

hatalmi 

távolság 

bizony-

talanság

kerülés 

csoport-

kollek-

tivizmus 

intézm. 

kollekti-

vizmus 

teljesít-

ményorie

ntáció 

jövő-

orien-

táció Σ 

Cégtörténet (múlt) 0,712 -0,159 0,190 0,370 0,558 0,166 1,837 

Életút (múlt) 0,604 -0,191 0,827 0,378 -0,368 0,050 1,299 

Cégtervek (jövő) 0,974 0,053 0,359 0,491 -0,172 -0,249 1,457 

Siker, kihívás (múlt) -0,321 0,126 0,814 0,887 -0,672 -0,306 0,527 

Σ 1,969 -0,172 2,190 2,125 -0,654 -0,338  

6. táblázat  A tartalomelemzés és a motivációkutatás közötti együttállások  
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A két eljárás közötti együttállás összességében a csoport- és az intézményi kollektivizmus 

esetében sikerült leginkább, hatalmi távolság esetén kevésbé, legkevésbé pedig a teljesít-

ményorientációban. A kérdéscsoportokat tekintve leginkább a cégtörténetben, legkevésbé a 

szabadabb tartalmú siker, kihívás témájában sikerült az orientációkat egyöntetűen azonosí-

tani.  

 

 

4.3  További eredmények 
 

Az elemzések több helyen kimutatták az inga-jelenséget is. A GLOBE—tartalomelemzés 

vizsgálatban több helyen: hatalmi távolság, bizonytalanságkerülés, csoport- és intézményi 

kollektivizmus, a motivációkutatásban csak a csoport- és intézményi kollektivizmusban. A 

közös metszet az intézményi kollektivizmus „szép” mintázatában látszik (5. táblázat). Ahol 

a nyilatkozók és válaszadók országos viszonylatban (külső körülmény) alacsony intézmé-

nyi kollektivizmust kívánnak (normatív érték), ott magasat észlelnek (leíró érték). 

 

A profitérdekelt és költségvetési szervezetek közötti eltérések szintén kimutathatók voltak. 

A tartalomelemzést leszámítva minden elvégzett narratív elemzési eljárásban visszakö-

szönnek a szakirodalomból már ismert kettősségek (a profitérdekeltek alacsonyabb hatalmi 

távolsága, erősebb kockázatkezelési képessége, magasabb intézményi kollektivizmus, tel-

jesítmény- és jövőorientáció), ha nem is konzisztensen. Markáns kettősség viszont – a mo-

tivációelemzés szerint is – a hatalmi távolság, mely a költségvetési szervezeteknél az erő-

sebb. 

 

 

5. Új tudományos eredmények 

5.1 Narratívában azonosítható PVKO-k 

 

A személyes élményeket kivéve (sikerek, kihívások) a hatalmi távolság narratív jelei arra 

utalnak, hogy a nyilatkozó inkább 

 hatalmi távolságot tart kívánatosnak szervezeti és országos szinten és 

 országos szinten nem tapasztal magas hatalmi távolságot. 

Az ilyen mintázat – a Bakacsi-féle kutatásban meghatározott versenyképességi mintázattal 

összevetve – csekélyebb versenyképességet vetít előre. Egyszerűbben fogalmazva: akinek 

nyilatkozatában hangsúlyos a hatalmi távolság motívuma, az kívánatosnak tartja a hatalmi 

távolság fenntartását, ami ugyanakkor nem szolgálja saját versenyképességét.  

 

Az intézményi kollektivizmus vizsgálatának mintáit elemezve az alábbi összefüggést felté-

telezhetjük (7. táblázat): 
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 szervezetben  

a nyilatkozó… 

országosan  

a nyilatkozó… 

A múltra vonatkozó narráci-

óban az intézményi kollekti-

vizmus markerei 

intézményi kollektivizmus 

észlelése:   

kívánalma:  

intézményi kollektivizmus  

észlelése:   

kívánalma:  

A jövőre vonatkozó narráci-

óban az intézményi kollekti-

vizmus markerei 

intézményi kollektivizmus 

észlelése:   

kívánalma:  

intézmény kollektivizmus  

észlelése:   

kívánalma:  

7. táblázat  Az intézményi kollektivizmus narratív és kulturális egybeesései ( maga-

sat,  alacsonyat) 

 

Szövegesen fogalmazva:  

 Akinek szövegeiben a múlt szélesebb körű megértéséről, együttműködésről hallha-

tunk, az kevéssé tartja ezeket ma, illetve a jövőben aktuálisnak. Tágabb környeze-

tében is a szűkebb közösség perspektívájában gondolkodik.  

 Aki terveiben, vagy a jövőt illetően szól a szélesebb körű megértésről, együttműkö-

désről, az szűkebb és tágabb környezetében is ebben érdekelt.  

Ez az eredmény – a Bakacsi-féle kutatásban meghatározott versenyképességi mintázattal 

összevetve – a múlt esetében alacsonyabb szintű, a jövő esetében magasabb szintű ver-

senyképességet vetít előre.  

 

 

5.2  A vizsgált szervezetek értékelése 
 

A vizsgálatokkal levonhatók voltak a szervezetek prediktív versenyképességére vonatkozó 

következtetések; egyes szervezetenként, azokat egymáshoz viszonyítva, valamint a magyar 

nemzeti GLOBE-eredményekkel összevetve. Az észrevételek súlyát meghatározták a tarta-

lomelemzési és motivációelemzési eredmények együttállásai; ilyen esetekben az interpretá-

lás hangsúlyosabb volt.  

 

A két nyereségérdekelt és a két hatósági szervezet vizsgálata lehetőséget biztosított pro-

fit—nonprofit szervezeti észrevételek megfogalmazására is, melyek bár összecsengtek a 

vonatkozó szakirodalmak megállapításaival, jelen dolgozat esettanulmány-jellege nem 

teszi lehetővé általános következtetések levonását.  

 

A szervezetekre és vezetőire több egyedi, narratív jelekre alapuló mintát sikerült kimutatni, 

melyek feltételezésként, tovább vizsgálható jelenségekként vagy fejlesztési lehetőségként 

fogalmazódtak meg. Néhány példa: 

 a nyilatkozó – mint a cég első számú tulajdonosa is – figyelembe veszi mások 

szempontjait, de jellemzően saját elképzeléseit valósítja meg. 

 az adott szervezetnél – a középvezetők nagyobb kihívások iránti érdeklődésére ala-

pozva – a kis befektetéssel növelhető a versenyképesség. 

 az intézményi kollektivizmus növelése – a mi-csoporton kívüli szempontok megér-

tése – az adott szervezetnél csökkentheti a hatalmi konfliktusokból eredő károkat. 
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Ezek az intézmény specifikus megjegyzések kiegészíthetik, pontosíthatják a szervezetfej-

lesztésen belüli szervezeti diagnózist, vagy megerősíthetik / cáfolhatják annak észrevétele-

it.  

 

 

 

5.3  A hipotézisek ellenőrzése 
 

A kutatási hipotéziseket részben sikerült igazolni.  

 

1. GLOBE—tartalomelemzés 

együttállások - A GLOBE-

módszertan által azonosított kultu-

rális orientációk verseny-

képességgel szignifikáns kapcsolat-

ba hozható értékei (leíró, szervezeti 

szintű átlagértékek) együttállnak 

ugyanezen változóknak, a GLOBE 

kulturálisorientáció-definíciók sze-

rint kapott, tartalomelemzés által 

előállított értékeivel. 

A hatalmi távolságnáln a normatív szervezeti, illet-

ve a múltra vonatkozó tematika esetében haladják 

meg a pozitív együttállások a 0.7-es Pearson-

értéket.  

Az intézményi kollektivizmus esetén a normatív 

szervezeti, normatív országos, a leíró szervezeti 

értékek a múltra vonatkozó narratívákban negatív, a 

jövőre vonatkozókban pedig pozitív együttállást 

mutatnak. A leíró országos értékeknél pedig ponto-

san fordítva. Bár 0.7-es Pearson-értéket a 16 együtt-

állásnak csak a felében találunk, a mintázat használ-

ható. 

E hipotézis részben, a hatalmi távolság és az intéz-

ményi kollektivizmus esetében igazolható, a többi 

orientációban szórványosabb együttállások találha-

tók.  

2. GLOBE—motivációkutatás 

együttállások - A GLOBE-

módszertan által azonosított kultu-

rális orientációk verseny-

képességgel szignifikáns kapcsolat-

ba hozható értékei (leíró, szervezeti 

szintű átlagértékek) együttállnak 

ugyanezen változóknak, a GLOBE 

kulturálisorientáció-definíciók sze-

rint kapott, Kapitány-féle motivá-

ciókutatás által előállított értékek-

kel. 

Hatalmi távolság tekintetében (egy kivételével) a 

leíró országos értékek mutattak csak negatív együtt-

állást. Ezt öt esetben erősíti 0.7 feletti Pearson-érték. 

Intézményi kollektivizmus esetén – a tartalomelem-

zési együttállásokhoz nagyon hasonlóan – negatív 

együttállást mutatnak a normatív szervezeti, norma-

tív országos, a leíró szervezeti értékek a múltra vo-

natkozó narratívákban. A jövőre vonatkozókban 

pedig pozitívat. 0.7-es Pearson-értéket a 16 együtt-

állás felében találunk, a mintázat használható. 

E hipotézis részben, a hatalmi távolság és az intéz-

ményi kollektivizmus esetében igazolható, a többi 

orientációban szórványosabb együttállások találha-

tók.  

3. Kulturális orientációk – narra-

tív elemzéssel - A PVKO-k azono-

síthatók narratívák kódolása által.  

A hatalmi távolsági index és az intézményi kollekti-

vizmus narratív elemzéssel is azonosítható.  

E hipotézis tehát részben, a hatalmi távolság és az 

intézményi kollektivizmus esetében igazolható, a 

többi orientációban szórványosabb együttállások 

találhatók.  
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4. Szervezeti diagnózis támogatá-

sa - A kulturális orientációk narratív 

elemzése támogatja a szervezetfej-

lesztést. A kvantitatív GLOBE-

elemzés és a narratív elemzés kvali-

tatív eredményeiből a végzendő 

szervezeti diagnózis kritikus pontja-

it azonosító következtetések vonha-

tók le.  

A GLOBE-féle, a narratív és a kiegészítő elemzés 

által azonosíthatók olyan kritikus pontok, amelyek a 

szervezeti diagnózis végzését segíthetik.  

E hipotézis tehát igazolható.  

5. Ingajelenség – narratív kuta-

tásból - A GLOBE-elemzés orszá-

gos normatív és leíró eredményei 

közötti ingajelenség narratív elem-

zés által is kimutatható. 

Az ingajelenség narratív eszközök alkalmazásával 

(tartalomelemzés és motivációkutatás) is kimutatha-

tó, ha a szakirodalomban (Bakacsi, 1999) nem is 

teljesen egyező hangsúlyokkal. 

E hipotézis tehát igazolható.  

6. Profitérdekelt—költségvetési 

szervezeti dichotómia - Korábbi 

kutatások szervezeti kulturális kü-

lönbségeket állapítottak meg profit-

érdekelt és költségvetési szerveze-

tek között. Feltételezhető, hogy a 

három kutatási eljárás szintén kimu-

tatja ezeket. 

A kis minta ellenére a kettősség sok ponton kimu-

tatható. A korábban azonosított különbségek (vö.: 2-

5 ábra) a jelen kutatásban csak részben köszönnek 

vissza. 

E hipotézis tehát részben igazolható.  

8. táblázat  A hipotézisek ellenőrzése 

 

További új tudományos eredmények  

 Mivel a PVKO-k kutatására nem találtunk narratív kutatási eszközt, meglévő 

módszer-tanokat – tartalomelemzés és motivációkutatás – kellett a célnak 

megfelelő eljárássá alakítani, átdolgozni. Ezekkel két PVKO narratív mintázatát si-

került azonosítani.  

 A szervezetek PVKO-i több, egymástól eltérő kvalitatív és kvantitatív módszertan 

és eljárás segítségével együttesen vizsgálhatók, s két PVKO esetében hasonló nar-

ratív mintát adnak.  

 Implicit módon eredmény, hogy a hatféle PVKO-ból a megadott keretek között 

négyhez (bizonytalanságkerülés, csoportkollektivizmus, teljesítmény- ill. 

jövőorientáció) nem találtunk értékelhető narratív mintát. 

 A magyarországi helyzet a GLOBE-adatok tükrében kedvezőtlenebb a 

világátlagnál: ahhoz képest a hatalmi távolság magasabb, az intézményi kollekti-

vizmus alacsonyabb. 

 Az irodalomkutatás több olyan témát járt körül, melyeknek az összefoglalása lehet 

új eredmény. Ezek a következők: Individualizmus—kollektivizmus – kettéváló 

orientáció; Országok és szervezetek versenyképessége; Milyen kulturális jellemzők 

fogalmazódnak meg magyar vállalatokkal, szervezetekkel – nemzetközi viszony-

latban?; Milyen pszichológiai jelenségekre utalnak adott narratív minták a tartalo-

melemzésben illetve a kultúrakutatásban?; Milyen pszichológiai jelenségekre utal-

nak adott narratív minták a PVKO-k esetén? 

 

A kutatást érdemes több irányban folytatni. Legfontosabbnak az alábbiak tűnnek:  
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 A tartalomelemzés és a motivációkutatás általi kulturális orientációk azonosításá-

nak módszere finomítandó. 

 Az esettanulmányok tapasztalatai megvizsgálhatók statisztikai vizsgálatot lehetővé 

tevő szervezet-mennyiségen. 

 A versenyképesség koncepcióján belül az egyes összetevők a világválság hatására 

megváltozhattak. Ezek feltárása esetleg módosíthatja a versenyképesség narratív 

mintázatait is. 

 A tartalomelemzés automatizálható kvantitatív módszereinek alkalmazása kívána-

tos (pl. NOOJ, Atlas.ti szoftverek alkalmazása). 

 

A kutatás eredményei – a szervezetfejlesztésen túl – több gyakorlati terület munkáját segít-

heti. Ezek lehetnek: 

 Személyügyi tanácsadás. Az interjúmódszerrel azonosítható kulturális orientációk 

feltérképezése elősegíti a szervezeten belüli munkacsoportok összetételének opti-

malizálását. Továbbá támogatja adott személyek és munkakörök megfelelő illeszté-

sét, párosítását. 

 Fejvadász- és általában a toborzási feladatok hatékonyságát növeli, ha a szervezet 

céljainak és meglévő kultúrájának megfelelő munkatársat választ ki. A felvételi in-

terjú tartalomelemzése segíti azon személyek kiválasztását, akik a céloknak megfe-

lelő versenyképességi kultúrával rendelkeznek. 

 Banki hitelbírálatnál a tartalomelemzés a kockázatkezelés részeként segíti a dön-

téshozatalt. Amennyiben a bank által vizsgált kérelmező pénzügyi adatai és üzleti 

terve, valamint a bírálat során folytatott ügyfélinterjú tartalomelemzése egy irányba 

mutat, növekszik hitelügylet biztonsága. Ellenkező esetben indokolt lehet további 

adatok megvizsgálása, vagy alaposabb adatelemzés – ami szintén biztosabbá teszi a 

hitelnyújtási tevékenységet. 

 Információs tanácsadás (információbrókeri tevékenység) esetén nyújtott 

(cég)információ kiegészíthető a szervezeti vezetőktől szármató szövegek prediktív 

versenyképességi szempontú elemzésével, növelve az információs csomag értékét. 

Az ilyen információs csomag segítheti a megfelelőbb beszállító, partner kiválasztá-

sát, a versenytársak jövőbeni potenciáljának előrejelzését. 

 

Távlati cél lehet olyan, mobiltelefonra feltölthető eszköz, amely az élő beszédet feldolgoz-

va szinkron mutatja ki a PVKO-kat. 

 

6. Összefoglalás 

A kutatás eddigi eredményei megmutatták, hogy a tartalomelemzés és a motivációkutatás 

egyaránt alkalmas PVKO-k azonosítására. A módszertanok egymástól függetlenül és 

együtt is használhatók. Ez utóbbi esetben van mód a módszerek és a kapott eredmények 

kontrolljára. Lehetőség kínálkozik továbbá más, nyelvészeti, szociálpszichológiai, közgaz-

dasági és menedzsmentkutatások eredményeinek bevonására is, melyek megerősíthetik az 

e közleményben is vázolt eredményeket. E különböző módszertanok egybevágó eredmé-

nyei felhasználhatók egyes intézmények majdani versenyképességének előrejelzésére is.  
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