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1 954 júniusában két-

busznyi 11 éves gyerek 

az Oklahomában található 

Robbers Cave-be tart, hogy 

egy szociálpszichológiai 

vizsgálat résztvevői legye-

nek. A gyerekek három hetet 

töltenek a parkban. Az első 

héten a két társaság nem 

találkozik, elszigetelten lép-

nek a csoporttá válás rögös 

útjára. Az egyik csoport tag-

jai megölnek egy csörgőkí-

gyót, és büszkén Csörgőkí-

gyóknak nevezik el magu-

kat. A másik csoport tagjai a 

Sasok nevet választják. A 

második héten a gyerekeket 

olyan versengő helyzetek 

elé állítják, amelyekben csak 

az egyik csoport győzhet. A 

versengés konfliktusba tor-

kollik, és ezek a gondosan 

válogatott, középosztálybeli, 

jó értelmi képességgel ren-

delkező, és pszichés zavart 

nem mutató gyerekek ha-

mar a kollektív erő-

szak útjára lépnek. A har-

madik héten a kísérletet ve-

zető kutatók beavatkozása 

nyomán, közösen elérhető 

és mindkét csoport számára 

kívánatos célok megjelölé-

sével, a két csoport tagjai 

kibékülnek egymással. Más 

is történik azonban: Mills, a 

Csörgőkígyók csoportjának 

egyik tagja megvágja a láb-

ujját egy játék során, és erről 

nem szól sem a többi gye-

reknek, sem a jelenlévő fel-

nőtteknek. A véres seb csak 

este kerül felfedezésre, Mills 

hőstette futótűzként terjed 

el a fiúk között, megteremt-

ve a keménység normáját a 

csoportban. Ettől kezdve a 

gyerekek többé nem foglal-

koznak a sérülésekkel, nem 

sírnak, nem panaszkodnak, 

és a fájdalom ellenére sem 

hagyják abba az elkezdett 

tevékenységet (ellenben 

rengeteget káromkodnak!). 

Mills egy kirándulásról a 

csoportot egy sziklás, he-

gyes részen keresztül teljes 

menetfelszerelésben ve-

zényli vissza a táborba, 

mindössze egyetlen pihenőt 

engedélyezve nekik. Vezető-

vé válásának igazi szimboli-

kus eseménye, amikor egy 

fára felmászva azt kiabálja, 

„Hol vannak az embereim? 

Hol vannak az embereim?”, 

amire az egyik fiú azt vála-

szolja, „Nézzétek a vezetőn-

ket!” Egyetlen megvágott 

lábujj, mégis jelentős követ-

kezmények és számtalan 
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Mills, hogy nem szól a sérüléséről, miért gon-

dolta úgy a többi gyerek, hogy ez követendő 

viselkedés, és miért vált ez a csoport önmeg-

határozásának sarkalatos pontjává? 

A szervezeti identitás kifejezés alatt általá-

ban azt érjük, hogy a szervezet munkatársai 

azonosulnak a szervezet által vallott értékek-

kel, meggyőződésekkel, vélekedésekkel, fel-

tételezésekkel, melyeket gyűjtőnéven szokás 

szervezeti kultúrának is nevezni. A szerveze-

tek a kultúrájukat kinyilvánítják, formális filo-

zófiaként is megjelenítik. Ilyen formális filo-

zófia például a Dave Packard és Bill Hewlett 

által kidolgozott HP út, amelynek központjá-

ban az ember értéke és a csapatmunka fon-

tossága áll. Ezt a HP utat a vállalat minden 

belépő munkatársának megtanítják, és erő-

teljesen hangsúlyozzák a mindennapi műkö-

dés során is. Amikor egy súlyos válság köze-

pén a HP válaszút elé került, a vállalat mun-

katársai úgy döntöttek, hogy inkább lemon-

danak a munkaidejük –és ezzel fizetésük- 

egy részéről, elérve ezzel, hogy a válságba 

került cégnek senkitől se kelljen megválnia. 

Itt az azonosulás alapjául szolgáló kultúra a 

csapatot hangsúlyozza, a viselkedés pedig az 

egyéni érdek háttérbe szorítása a közös ér-

dekkel szemben. 

A menedzsment irodalom túlnyomó többsé-

ge a szervezet identitásának alapjául szolgá-

ló értékeket tudatos, racionális döntések kö-

vetkezményeinek tartja. A szervezet vezetői 

kiválasztják a megfelelőnek vélt értékeket, 

azokat kinyilvánítják, majd mindent megtesz-

nek azért, hogy a szervezet munkatársai 

ezeknek az értékeknek megfelelően viselked-

jenek. Ha a szervezet stratégiája vagy a külső 

körülmények úgy kívánják, akkor ezeknek az 

értékeknek az összessége, a szervezet kultú-

rája, bár nehezen és sok erőfeszítés árán, de 

módosítható. A jövőben preferált kultúrát a 

szervezet vezetői felülről lefelé bevezetik, és 

ezt az átprogramozást szimbolikus esemé-

nyek sora kíséri: a vezetők beszédeket tarta-

nak, új jelképeket és mottókat vezetnek be, 

valamint olyan cselekvésekben vesznek 

részt, amelyek segítik újrakeretezni azt, aho-

gyan a munkatársaknak érezniük, gondol-

kodniuk és viselkedniük kellene. A külső ta-

nácsadók által segített felső vezetők némileg 

kívül állnak a körön: olyan bölcs emberek ők, 

akik a szervezet hatékonyságának növelése 

„Hol  

vannak az  

embereim? 
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érdekében új és jobb értéke-

ket osztanak meg a szerve-

zet munkatársaival. 

Ez a megközelítés több seb-

ből vérzik. Naivság azt felté-

telezni, hogy létezik egy 

egységes, mindenki által el-

fogadott szervezeti kultúra, 

amely az azonosulás alap-

jául szolgál. A legtöbb szer-

vezeti kultúra felmérés ép-

pen azt bizonyítja, hogy a 

szervezetek töredezettek és 

szubkultúrákból épülnek fel: 

szervezeti egységek, gene-

rációk, nemek, telephelyek, 

szakmai kultúrák kereszte-

zik egymást. Ezek a szub-

kultúrák mind sajátos értel-

mezései, variációi a szerve-

zet kultúrájának, és ez utób-

bi „nagy” szervezeti kultúrá-

val való viszonyuk sokféle 

lehet: támogató, közömbös, 

de akár ellenséges is. A 

szervezet egy adott munka-

társa tehát azonosulhat az-

zal, amit ő a szervezet kul-

túrájának tekint, de lehetsé-

ges, hogy ez a variáció nem 

egyezik meg a szervezet fel-

ső vezetői által megálmo-

dott kultúrával (és akkor 

még szót sem ejtettünk ar-

ról az esetről, amikor éppen 

a szervezet felső vezetői kö-

zött nincs egyetértés a vál-

lalati értékekkel kapcsolat-

ban). Ehhez kapcsolódó 

probléma az is, hogy a felül-

ről lefelé beplántált szerve-

zeti kultúra és identitás 

gondolata feltételezi azt is, 

hogy a munkatársak mind-

össze passzív befogadók, 

akik mechanikusan elfogad-

ják a vezetők elképzeléseit. 

Gondot okoz az is, hogy a 

vallott értékek egy része 

nem igazán kapcsolódik a 

vállalat valódi identitásához. 

Különbség lehet például 

aközött, amit a vállalat ve-

zetői kifelé közvetítenek a 

vállalatról, és ahogyan való-
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jában gondolkodnak róla. Ennek legsúlyo-

sabb esete az, amikor a vállalat vallott értékei 

színtiszta hazugságok. A bűncselekményeket 

elkövető Enron vezetősége például éves be-

számolóiban erőteljesen hangsúlyozta a tisz-

telet, az integritás, a nyílt kommunikáció ér-

tékeit, miközben olyan Enron logóval ellátott 

jegyzetfüzeteket adtak ki, amelyeken Martin 

Luther King híres sorai álltak: „Az életünk ab-

ban a pillanatban ér véget, amikor az igazán 

fontos dolgokról hallgatni kezdünk.” A vallott 

értékek egy része aspiráció: a kommunikáció 

itt nem a jelenlegi állapotra vonatkozik, ha-

nem egy vágyott, ideális jövőképre. Ha példá-

ul egy vállalat azt hirdeti magáról, hogy 

„Számunkra fontos az innováció” az paradox 

módon egyszerre jelentheti az innováció 

meglétét és hiányát. Az előbb felsorolt ese-

tekben – nyilvános és privát különbségtétele; 

hazugságok; preferált, de még el nem ért ér-

tékek- a vezetők tisztában vannak azzal, 

hogy a vallott és a valós eltér egymástól. 

A következő lépés a nem tudatos létezésének 

elfogadása a szervezeti életben. A kultúrát és 

az identitást racionálisan felfogó megközelí-

tések ugyanis kevés teret adnak annak az es-

hetőségnek, hogy a vállalat vezetői maguk is 

foglyaik saját sorsuknak, vakfoltjaiknak, el-

fojtott és tudattalan vágyaiknak. A vállalati 

identitás esszenciáját adó alapvető feltétele-

zések részben a vezetők személyiségéből 

adódnak, a személyiség jelentős része pedig 

a gyermekkori történések, kapcsolatok men-

tén épül fel. Jó példa erre az a vezető, aki a 

tanácsadóval való megbeszélést végig be-

széli, miközben kiemeli, hogy szakítani akar 

az előző vezető, az édesapja által vitt autori-

ter, tekintélyelvű vezetési stílussal. Pszicho-

lógusként ez az egész meglehetősen érde-

kes: az apa felemlegetése és kontrasztba ál-

lítása a saját vezetési stílussal; a viselkedés 

– domináns, agresszív- és a verbális kom-

munikáció, demokrácia és bevonás hangsú-

lyozása - teljes ellentétje; és a gyors beavat-

kozás keresése egy alapvetően diagnosztizá-

latlan problémára, apa és fia autoritással 

kapcsolatos harcára. 

Bizarr kettősségről van szó: miközben vi-

szonylag régóta elfogadjuk, hogy az embere-

ket nem pusztán racionális és tudatos okok 

vezérlik, az emberek által alkotott szerveze-

tek esetében feltételezzük a racionalitás és a 

tudatosság meglétét, sokszor akár olyan 

áron is, hogy újraértelmezzük és ésszerűvé 

alakítjuk a valójában irracionális döntéseket. 

Mintha nem lennénk hajlandóak figyelembe 

venni, hogy sok vezető ugyanazt a halott lo-

vat üli meg újra és újra, az ismétlés kénysze-

rében keresve látszólagos biztonságot. A 

veszteség nyilvánvaló: a valódi kérdések he-

lyett hamis problémákra keresünk hamis 

megoldásokat, bosszankodva azon, hogy 

többnyire kagylókra bukkanunk, és nem igaz-

gyöngyökre. 

A holland szervezeti tanácsadó, Kets de Vries 

szerint a szervezeti identitás egyik legfonto-

sabb forrása a felső vezetők belső, 

intrapszichés dinamikája, amelyet kivetítenek 

a közegre, amelyben dolgoznak. Így válik a 

szervezet színházzá, amelyben a narciszti-
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kus, a paranoid, a kétségek-

től gyötört, önmagában nem 

hívő imposztor, a felhangolt 

mániás, vagy éppen a kény-

szeresen kontrolláló rész-

ben vagy egészben arra 

használja az alá beosztott 

embereket, hogy a saját tu-

dattalan játszmáit játssza le 

újra és újra. Itt nem csupán 

a pszichés patológiát hor-

dozó vezetőkről van szó, 

akik az úgynevezett neuroti-

kus, mérgező szervezeti kul-

túrák megteremtéséért fele-

lősek, hiszen ezek a dinami-

kák még a legsikeresebb, 

leghatékonyabb vezetők 

esetében is léteznek. A 

szervezetek klinikai megkö-

zelítése szerint, ha az irraci-

onális döntések konzisztens 

mintákba rendeződnek, ak-

kor tünetekként kell kezel-

nünk őket. Ezeknek az irra-

cionális döntéseknek a kö-

vetkezményei súlyosak le-

hetnek: az irreális standar-

dokat felállító, „negatív” 

perfekcionista idősebb 

Forrest Mars például egyet-

len M&M’s-en lévő elírás 

miatt képes volt akár több 

millió édességet megsem-

misítetni, miközben az állat-

eledellel foglalkozó gyárá-

ban a vezetőknek meg kel-

lett kóstolniuk a csomago-

lás előtt lévő élelmiszert mi-

nőség-ellenőrzés címszó 

alatt. Az Egyesült Államok 

egykori elnökének, Ronald 

Reagannek dokumentált 

problémái voltak a valóság 

és a fantázia elválasztásá-

val: bár a második világhá-

ború alatt nem hagyta el az 

országot, a hozzá látogató 

Yizthak Shamir izraeli mi-

niszterelnöknek, majd ké-

sőbb Simon Wiesenthalnak 

és Marvin Hier rabbinak is 

azt állította, hogy felvétele-

ket készített a náci haláltá-

borokról. Szándékosan ha-

zudott volna? Valószínűtlen. 

Élettörténete alapján úgy 

tűnik, hogy egyszerűen ne-

hézséget okozott a számá-

ra, hogy különbséget tegyen 

azok között a dolgok között, 

„...a felülről lefelé  

beplántált szervezeti  

kultúra és identitás  

gondolata feltételezi azt 

is, hogy a munkatársak 

mindössze passzív  

befogadók, akik  

mechanikusan elfogadják 

a vezetők elképzeléseit.” 
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amiket látott, olvasott, és amiket személye-

sen élt át. A magában kételkedő, a sikereit 

szerencsés kivételként megélő imposztor tí-

pusú vezető önbeteljesítő jóslatként bukik 

meg egészen elképesztő hibákat elkövetve: a 

sikeres játékos-ügynök Billy Duffy például 

egyszerűen elfelejtette elküldeni az ügyfele 

hosszas alkudozást követően kiharcolt szer-

ződésének meghosszabbítását megerősítő 

papírt, ami a játékosnak és az ügynökségnek 

összesen mintegy 3 millió dollár veszteséget 

okozott. 

Felmerül a kérdés, hogy a követők miért tá-

mogatják továbbra is azokat a vezetőket, akik 

saját intrapszichés feszültségeiket játsszák 

le a szervezetre káros, irracionális döntések 

formájában? Az első ok banális: azok a köve-

tők, akik nem fogadják el a helyzetet, hamar 

állás nélkül találhatják magukat. Egy jó pozí-

ció megtartásáért még a helyzetet reálisan 

értékelő követők is mentális akrobatikába 

kezdhetnek, igazodva a vezetőhöz. A máso-

dik ok ehhez kapcsolódik: a vezetők realitás-

tól való elszakadása sokszor egy lépcsőzetes 

folyamat eredménye, így kezdetben a köve-

tőknek csak egészen apró kompromisszu-

mokat kell tenniük. Ez a kognitív disszonan-

cia logikája: az első, kisebb és következmé-

nyek nélküli engedmények előkészítik a tere-

pet a későbbi, nagyobb és jelentős következ-

ményekkel bíró engedményeknek. A harma-

dik ok, hogy eleve úgy válogatják ki a munka-

társakat, hogy belső színházuk illeszkedjen a 

vezetők belső színházához, tökéletes mellék-

szereplővé téve őket a kibontakozó drámá-

ban. 

A „mit lehet tenni” kérdésre számos válasz 

született az elmúlt évtizedekben elég, ha a 

pszichoanalízis, a tranzakció-analízis, a 

Schein-féle klinikai intervenció és a de Vries-

féle klinikai megközelítés immáron több évti-

zedes szervezetpszichológiai hagyományaira 

gondolunk. Ezek a változatos megoldások 

egy dologban egyetértenek: a legfontosabb a 

tudatosság mezőjének a tágítása. Az olyan 

technikák, mint a tréning, a coaching, a minő-

ségbiztosítási rendszerek, a szervezeti struk-

túra átalakítása mélyebb átgondolás nélkül 

nem segítenek, hamar semlegesíti őket a 

szervezetben és a szervezet vezetőiben mű-

ködő intra- és interpszichés dinamika. Az in-

tervencióval kapcsolatban három dolgot kell 

kiemelni: a hatékony beavatkozás első lépése 

az alapos és gondos szervezeti diagnózis, 

amelyhez célszerű több módszert is igénybe 
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venni (például interjúk, kérdőívek, dokumen-

tumelemzés, megfigyelés, fókuszcsoportok 

és így tovább). A diagnózis nélküli intervenció 

olyasmi, amitől még a legegyszerűbb, teljesen 

racionális szervezeti modellek is óvnak, még-

is mindennapos gyakorlatnak tekinthető.  

A cselekvés késztetése sokszor impulzív, át-

gondolás nélküli viselkedéshez vezet. Ennek 

tipikus esetéről számol be Stephen Covey A 

kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása cí-

mű könyvében, amikor az erdőben életlen fej-

széjével reménytelenül fát vágó embernek azt 

a tanácsot adják, hogy tartson egy kis szüne-

tet, és élesítse meg a fejszét, amire ő azt vá-

laszolja, hogy nincs neki ideje arra, hogy a fej-

szét élesítse, hiszen fát kell vágnia!A máso-

dik, hogy ha a probléma mély, akkor a tanulá-

si és változási folyamat hosszú időt fog 

igénybe venni és kitartó munkát igényel. 

Nincs gyors ragasztó, azonnali megoldás, két 

napos átalakító tréning! A harmadik, hogy 

még ha a pontos diagnózis és a kellő elszánt-

ság is megvan, akkor is mindez nagyon ne-

héz, hiszen egy versengő, állandó változás-

ban lévő piaci környezetben kell megvalósíta-

ni a pusztítás-teremtés egymást feltételező 

lépéseit. 

Hogy miért nem szólt senkinek a vérző sebé-

ről Mills, és hogy miért változtatta meg ez a 

csoportképződés korai szakaszában történt 

esemény a csoport teljes történetét? Ezt már 

sohasem fogjuk megtudni, arra viszont mér-

get vehetünk, hogy valahol Mills és –kisebb 

részben a többiek- élettörténetében ott van a 

válasz. A kísérlet harmadik szakaszában –

amikor a cél a két csoport kibékítése volt- 

Mills kemény, némileg önfejű vezetői stílusa 

diszfunkcionális viselkedéshez vezetett. Mi-

közben a két csoport olyan problémákon dol-

gozott, amelyeket csak közösen, mindkét 

csoport erőforrásainak felhasználásával tud-

tak megoldani, Mills elszántan próbálta meg-

akadályozni a békülést, ezzel hátráltatva vi-

szont a saját csoportját is. Segített volna eb-

ben az esetben, ha egy szervezetfejlesztő azt 

javasolja Millsnek, hogy az új környezetben 

próbálja meg a keménység helyett az együtt-

működés értékét képviselni? Szinte biztosan 

nem. A vérző lábujj, a reggeltől estig tartó ká-

romkodás, a keménység normája ugyanis fe-

lületi jelenségek, tünetek, a valódi beavatko-

zás szintje viszont ennél mélyebben található. 

Régi igazság, hogy az igazán fontos harcok 

belül zajlanak. Pusztán azért, mert szerveze-

tekről és vezetőkről beszélünk, ezt az igazsá-

got nem szabad elfelejtenünk. 
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