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irányok 

K ik vagyunk? Kik szeretnénk lenni?A 

szervezeti identitás megfogalmazása-

kor ezekre a kérdésekre keressük a választ. 

Első hallásra gondolhatnánk azt is, hogy a 

többi  jól  kiérlelt  szervezeti  fogalomhoz– 

stratégia, szervezeti struktúra, rendszerek, 

kultúra – képest jóval egyszerűbb meghatá-

rozni. A valóság azonban az, hogy egy ösz-

szetett, a szervezeti kutatásokban is nemré-

giben megjelent fogalomról van szó, ami 

egyben egy teljesen új szervezeti megközelí-

tés előfutára. 

A nemzetközi irodalomban intenzív vita folyik 

az identitás fogal-

mának meghatá-

rozásáról.  Az 

egyik igen érde-

kes  és  sokakat 

foglalkoztató  értelmezés  (Whetten: 

2006) szerint: 

„A szervezeti identitás az a fő koncep-

ció, ami alapján a szervezeti akciók 

magyarázhatóak.  Meghatározza, 

ahogy a szervezeti tagok viselkednek 

és beszélnek a szervezetről.” 

E szerint, ha tudnánk azt, hogy hogyan 

milyen módszerekkel  tárható fel  a 

szervezetek identitása, akkor azt is job-

ban meg tudnánk érteni, hogy hogyan, 

és mi mentén alakul ki a szervezeti való-

ság. 

Ez az a pont, ahol az identitás felhívta 

Szervezeti identitás és bizalom 

Dr. 

Szabó 

Anikó 
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magára a tanácsadói és a 

coaching szakma figyelmét.  

Továbbgondolva  Whetten 

definícióját, ha a szervezeti 

identitás  meghatározza  a 

szervezeti tagok viselkedé-

sét,  és  ha  megtalálnánk 

azokat a módszereket, ame-

lyek mentén beavatkozha-

tunk,  és  formálhatjuk  a 

szervezeti  identitást,akkor 

képesek lehetünk arra, hogy 

„átírjuk a szervezeti valóság 

könyvét”. 

 

Identitás és  

szervezeti  

coaching 

 

Az egyik ilyen módszernek a 

coaching intervenció mutat-

kozik: mégpedig a szerveze-

ti megközelítésű coaching, 

ami  reflektív  munkamódja 

segítségével  képes  arra, 

hogy elérje a szervezet mé-

lyebb rétegeit.  Aszervezeti 

identitással való munka a 

coaching szakma számára 

még számos kiaknázatlan 

lehetőséget  tartogat,  amit 

az is jelez, hogy a két meg-

határozó  nemzetközi 

coaching  szervezet,  az 

Association for Coaching és 

az  International  Coach 

Federation 2014-es konfe-

renciáinak központi témája 

is a szervezeti megközelíté-

sek, és a szervezeti szintű 

coaching igényekre való vá-

laszok keresése lesz. Ehhez 

kapcsolódóan  az  elmúlt 

években a hazai cégekkel 

való közös munkák során 

olyan  szervezeti  coaching 

megközelítést dolgoztunk ki, 

amely segítségével a szer-

vezeti identitás, a szervezet 

szociális  architektúrája 

megismerhetővé, tudatosít-

hatóvá és formálhatóvá vá-

lik. 

A szervezeti identitás feltá-
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rása  ugyanakkor  igényli, 

hogy a szervezetekről kezd-

jünk el másként gondolkod-

ni, mint eddig. A funkcioná-

lis szervezeti felfogások a 

szervezeteket  stratégiák, 

struktúrák  és  rendszerek 

által meghatározottnak kép-

zelik el.  

Ahhoz,  hogy  a  szervezeti 

identitást megértsük, új tár-

sas konstrukciós szervezeti 

megközelítésre  van  szük-

ség. Ez azt jelenti, hogy a 

szervezeteket inkább kép-

zeljük el úgy, mint ami a 

szervezeti tagok mindenna-

pi interakciói során jön létre, 

és a szervezeti diskurzusok-

ban folyamatosan formáló-

dik. 

Ezen  felfogás  szerint  az 

identitás az egyik legátfo-

góbb, a szervezeti valóságot 

meghatározó  fogalom, 

amely a szervezetek lénye-

gét és egyediségét igyekszik 

megragadni. Ha a konvenci-

onális keretekhez hasonlít-

juk,  akkor  az  identitás a 

stratégiát, rendszereket és a 

kultúrát is magában foglalja, 

pontosabban azt, ahogy a 

szervezeti tagok vélekednek 

minderről, és amilyen értel-

mezéseket kialakítanak ró-

luk. 

„A szervezeti identitással való munka a 
coaching szakma számára még számos  

kiaknázatlan lehetőséget tartogat…” 

Identitás és  

szervezeti bizalom 

 

A szervezeti identitás tudatosításának és 

fejlesztésének egyik közvetlen eredménye, 

hogy lehetővé teszi a szervezeti bizalom és 

az elkötelezettség építését. 

Úgy is gondolkodhatunk az identitásról, mint 

ami úgy működik, mint egy „szociális ra-

gacs” (Atkinson, Butcher: 2003); ami szerve-

zeti szinten kollektív elköteleződést jelent a 

közös célok eléréséért. Minden szervezeti 

tag számára kihívás, hogy eldöntse tud-e, és 

akar-e elköteleződni a szervezeti identitás 

mellett. 

Fontos annak biztosítása, hogy az identitás 

transzparens, jól értelmezhető és részlete-

sen kibontott legyen. 

Ebben az esetben az identitás lehetővé teszi, 

hogy szervezeti tagként eldöntsük, akarunk-

e vele azonosulni, vagy sem. Felismerve az 

identitás és elkötelezettség közti kapcsola-

tot, vezetőként sokat tehetünk azért, hogy az 

identitás tudatosításával és erősítésével nö-
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veljük a szervezetben a bizalom és elkötele-

zettség mértékét. 

Egyre több olyan esettel találkozunk, amikor 

egy szervezeti útváltás során a szervezetek 

különböző szintjein működő vezetők nem 

tudnak feltétlenül azonosulni a formálódó új 

szervezeti valósággal, miközben maguk sin-

csenek feltétlenül tisztában azzal, hogy mű-

ködésükkel hogyan árnyalják azt. Fontos, 

hogy coachként támogassuk ennek az azo-

nosulási dilemmának a felismerését és tuda-

tosítását. Ha kezeletlenül maradnak, az azo-

nosulási dilemmák kölcsönös bizalomvesz-

téshez vezethetnek, ami végül az elkötelező-

dést is ellehetetleníti. 

Egyik ügyfelünknél nemrégiben hasonló 

probléma merült fel, mégpedig a szervezet 

szinte egészét érintő módon. Egy új üzleti 

stratégia bevezetése kapcsán a szervezet 

több területén alakultak ki konfliktusok, ener-

giavesztés, ami már a cég egészét érintő mű-

ködési problémákhoz vezetett. 

Valóban ezek vagyunk? Ez az, amivé alakulni 

szeretnénk? Kik szeretnénk lenni? – Hasonló 

kérdéseket hallottunk a szervezet minden ré-

szében, amikor magunk is feltérképeztük a 

szervezetet, ahol elsősorbana szervezeti nar-

ratívákat hallgattuk meg. A helyzettel való 

ismerkedés során arra jutottunk, hogy a stra-

tégia nagyon világos volt a célok ismerteté-

sében, de kevéssé határozta meg azt, hogy a 

szervezet ezt milyen módon tudja elérni. 

„Ahelyett, hogy az identitásra, mint állandó, 

hosszútávon fennmaradóra tekintünk, inkább 

nézzük úgy, mint ami fluid és instabil.” (Gioia: 

2000)” 

A szervezetben nagyon sok történet szólt ar-

ról, hogy „esetleg elvesztjük azt a lényegi ele-

Fontos annak  

biztosítása, hogy az 

identitás  

transzparens,  

jól értelmezhető és 

részletesen  

kibontott legyen. 
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met, ami meghatároz bennünket”, többen pedig in-

kább olyan történeteket hoztak be, melyek arról szól-

tak, hogy „milyen céggé szeretnénk válni”, végül volt 

egy olyan réteg, aki arról beszélt, hogy „valóban ilyen 

konfliktusokkal akarunk-e együtt élni”.Az előzetes be-

szélgetések alapján arra jutottunk, hogy a stratégiá-

nál mélyebben ható, és mélyebb rétegekben zajló 

identitásformálódási kérdésekről van szó. A munkát a 

szervezeti tagok által feltett kérdések megválaszolá-

sa köré építettük: Valóban ez az, amivé alakulunk? Kik 

is szeretnénk lenni?A közel egy éves program célja 

pedig a szervezeti bizalom és az elköteleződés meg-

erősítése, a kialakult toxikus munkahelyi légkör inno-

vatívvá formálása volt. 

Milyen mértékben tudok azonosulni a formálódó 

szervezeti identitással? Hogyan tudok hatni a saját 

működésemen keresztül arra, hogy a szá-

momra kívánatos működés legyen a domi-

náns? 

A munka során szorosan együttműködtünk a 

cég 40 felső-és középvezetőjével Consero, 

OC módszertanunk szerint. Az egyes 

coaching folyamatokat dinamikus eset- és 

szervezeti fókusz ülések köré építettük. A 

dinamikus folyamatvezetés lehetővé tette a 

szervezeti fókuszú témák feldolgozását és a 

különböző szervezeti perspektívákra 

való rálátást.  

 

Meghallgatás 

 

A folyamat első lépése a szervezeti 

tagokat a stratégiaváltás kapcsán 

leginkább foglalkoztató témák men-

tén kialakult szervezeti dialógusok 

meghallgatása volt. A folyamat kez-

detén az egymással egyébként konf-

liktusos viszonyban levő vezetők 

megosztották saját bizonytalanságai-

kat, ráláttak a többiek bizonytalansá-

gaira és tudatosították igényeiket is.  

Eltérő szervezeti perspektívák reflek-

tálása 

Második lépésben értelmeztük és 

kontextusba helyeztük a különböző 

szervezeti nézőpontokat. A munka 

során kiderült, hogy a megfogalma-

zott új stratégia több területen nem 

adott választ arra a kérdésre, hogy 

„Kik is akarunk lenni”.Az esetközpon-

tú munkák és a szervezeti témák ref-
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lexiója erős csoportbizalom kialakulásához 

vezetett. 

 

A régi értelmezések leépítése,  

új értelmezés kialakítása 
 

A harmadik lépésben azon dolgoztunk, hogy 

közösen kialakítsuka stratégia által nem defi-

niált új szervezeti identitás elemeket.A részt-

vevők rendszeres csoportos, team, és egyéni 

coaching folyamatokban tudatosították sze-

mélyes preferenciáikat, elakadásaikat, mi-

közben ismerkedtek a többi vezető elképze-

léseivel, és dolgoztak az egységes szervezeti 

koncepció kialakításán.A több hónapos mun-

ka során újraírtuk a „szervezeti valóság 

könyvét”, új transzparens, mindenki által egy-

ségesen értelmezett szervezeti identitás for-

málódott, alakult ki. A folyamat során a szer-

vezeti bizalom és az elköteleződés folyama-

tos erősödését tapasztaltuk. 

 

Fenntartás 

A fenntartási fázis során azokat az intézmé-

nyes szervezeti kereteket teremtettük meg, 

amelyek a szervezeti működés részévé válva 

biztosítják a szervezeti tudatosság, a reflek-

tív működés, és a konstruktív belső dialógu-

sokban formálódó szervezeti identitás fenn-

tartásának kereteit és feltételeit. 

 

Monitoring 

 

Az egy év során a szervezeti narratívák for-

málódásán keresztül nyomon követtük az 

identitás alakulását, a szervezeti és a vezetői 

működés tudatosságának változását, és a 

szervezeti bizalom, valamint az elkötelezett-

ség erősödését. Mindegyik dimenzióban je-

lentős fejlődést tapasztaltunk. A közös mun-

ka rámutatott arra is, hogy a változások so-

rán a szervezeti identitás ahelyett, hogy de-

stabilizálná a szervezetet, inkább adaptívvá 

teszi a változások véghezvitelében. Jó ta-

pasztalatokat szereztünk abban is, hogy a 

szervezeti coaching megközelítés és mód-

szertan nagy hatékonysággal tudja támogat-

ni a szervezetek szociális architektúrájának 

fejlesztését. 
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