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JANKOVICS FERENC 

Generációk közötti kommunikációs különbségek 

Differences of communication between generations 

Absztrakt 

A motiváció egy embertől induló és egy másik embernél végződő folyamat, ami-

nek a sikerét nem csupán a módszer határozza meg, hanem van egy alapvető 

dolog, ami biztosítja (avagy megakadályozza) az egész folyamat sikerét. Ez pedig 

a kommunikáció. Kutatásomban, a napjainkban végbemenő technológiafejlődés, 

valamint a katonai szervezeten belüli életkorbeli sajátosságok következtében 

fellépő kommunikációs különbségek vizsgálata volt a cél. 

Abstract 

Motivation is such a procedure begins from one people and ends to another one, 

and the success is not just depend on the way of motivation, but there is one 

basic thing, which really support or deny the result of this process. This one thing 

is the communication. In my empiric research my aim was to examine the 

communication differences in the military systems, depends on different ages, and 

to search the impact of the technological development. 

BEVEZETÉS 

Katonai vezetőként a parancsnoki munka egyik fontos, elengedhetetlen eleme a motiválás, 

a motiválás képessége, a beosztott katonák munkájának, tevékenységének hatékonyabbá 

tétele. Kellő motivációs háttér biztosításával egy átlagos képességű egyén is nem egyszer 

átlagon felüli feladat végrehajtásra képes, alapvető szinten pedig biztonsággal várhatunk el 

egy stabil, megbízható, szervezethez kötődő, előremutató megoldásokat kereső beosztotti 

hozzáállást.  

A motivációs lehetőségek széleskörűek. Vizsgálatom célja nem is a különböző módsze-

rek, motiváló eljárások és tevékenységformák kutatása vagy gyakorlati eredményének 

vizsgálata volt, hanem a motiváció közvetítői közegének megfigyelése. Kiinduló gondola-

tom az volt, hogy a motiváció egy embertől induló és egy másik embernél végződő folya-

mat, aminek a sikerét nem csupán a módszer határozza meg, hanem van egy alapvető 

dolog, ami biztosítja (avagy megakadályozza) az egész folyamat sikerét. Ez pedig a kom-
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munikáció. A katonai vezetésben mindenképpen fontos a személyek közötti kommunikáció, 

a katonai szervezeten belüli kommunikáció ismerete. 

„A kommunikáció sok helyen, sokféle jelentésben előforduló kifejezés, mely általános 

megközelítésben az emberek közötti viszonyok, kölcsönhatások szerveződésének eszkö-

ze, melynek során gondolatok, információk állandó cseréje zajlik. A kommunikáció a társa-

dalmi élet egyik alapjelensége, nélküle társadalmi élet nem képzelhető el.”
1
 „A kommuniká-

ció fogalmának értelmezése többféle megközelítésből lehetséges. Mást jelent a kommuni-

káció a nyelvésznek, mást az informatikusnak, megint mást a művésznek, vagy a pszicho-

lógusnak. Ugyanakkor mégiscsak lehetséges olyan általános értelmezés is, melynek segít-

ségével összefoglalhatjuk a kommunikációra vonatkozó fontosabb ismereteket.”
2
  

„A kommunikáció kifejezés a latin communis szóból ered, ami azt jelenti, hogy közös. 

Amikor kommunikálunk, akkor közösséget akarunk létesíteni valakivel, vagyis meg akarunk 

osztani egy információt, gondolatot, érzést vagy állásfoglalást.”
3
 

„A kommunikáció egyik legfőbb alaptétele (axiómája), hogy nem lehet nem kommuni-

kálni. A kommunikáció egy folyamatosan zajló folyamat. A születésünket követő első perc-

től kezdve bármit teszünk, vagy nem teszünk, informáljuk, befolyásoljuk vele a környeze-

tünket, akarva, akaratlanul valamilyen hatással vagyunk a közvetlen körülöttünk élőkre. A 

közvetlen emberi kommunikáció mindig körkörös folyamat, amelyben a kibocsátó közlései-

re pillanatról pillanatra reagál a befogadó, közvetlen vagy közvetett módon arra, hogy 

mennyire érti a hallottakat, látottakat.”
4
 

„A kommunikáció lényege az, hogy egy bizonyos hírrel kapcsolatban „egy hullámhossz-

ra hangolja” a leadót és a felvevőt. Minden kommunikáció egy olyan általános modellel 

ábrázolható, melynek elemei az információforrás (adó), a hordozó közeg, az átviteli vagy 

közvetítő csatorna és az információ-felhasználó (vevő). A szervezetek számos új hordozó 

közeget használnak, mint például a szövegeket tartalmazó ügyiratok, a számítógépes 

adathordozók stb.”
5
 

A kommunikáción belül kétféle csatornát tudunk megkülönböztetni. „A verbális csatorna 

a szavakhoz kötött kifejezéseket; a nonverbális a szavakon túli, vagy azokkal párhuzamo-

san haladó egyéb kifejező megnyilvánulásokat közvetíti.”
6
 

„A verbális csatorna az ember legspecifikusabb kommunikációs módja, mindenféle in-

formáció továbbítására alkalmas.”
7
 „A verbális kommunikáció két személy vagy csoport 

fizikai lefolyású, de pszichikai indíttatású interakciója. Fő formái az élőbeszéd és az írás, 

                                                 
1
http://forgos.ektf.hu/wp-content/tananyagok/fs_komm_egyetemi/obj/ie_0007_0_0_0/0007_0_0_0.htm 

(2014.11.21.) 
2
 http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/wp/wp-

content/segedanyag/t_molnar_gizella/segedanyag/A%20kommunikacio.doc (2014.11.13.) 
3
 Szelei Ildikó: A vezetés pedagógiája. Humánpolitikai Szemle. 2009. 

4
 Szak Andrea: Társadalmi kommunikáció, NKE egyetemi jegyzet 19.o. 

5
 Szelei Ildikó: A vezetés pedagógiája. Humánpolitikai Szemle. 2009. 

6
 Szak Andrea: Társadalmi kommunikáció, NKE egyetemi jegyzet 19.o. 

7
http://www.veveeqe.eoldal.hu/cikkek/kommunikacio/a-verbalis-kommunikacio-fogalma_-
jellegzetessegei.html (2014.11.20.) 

http://forgos.ektf.hu/wp-content/tananyagok/fs_komm_egyetemi/obj/ie_0007_0_0_0/0007_0_0_0.htm
http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/wp/wp-content/segedanyag/t_molnar_gizella/segedanyag/A%20kommunikacio.doc
http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/wp/wp-content/segedanyag/t_molnar_gizella/segedanyag/A%20kommunikacio.doc
http://www.veveeqe.eoldal.hu/cikkek/kommunikacio/a-verbalis-kommunikacio-fogalma_-jellegzetessegei.html
http://www.veveeqe.eoldal.hu/cikkek/kommunikacio/a-verbalis-kommunikacio-fogalma_-jellegzetessegei.html
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eszköze a nyelv, amelynek kialakulását az emberré válás során az emberi együttműködés 

tette szükségessé.”
8
 Mindenki úgy véli, hogy az átadott információk legnagyobb többségét 

a szavak segítségével továbbítjuk, azonban a kommunikációval foglalkozók ezt nem így 

látják. A kommunikáció nyelvi arányát 50% alatti mértékben határozzák meg. „Allan Pease 

adatai szerint a teljes közlésrendszer 45%-a verbális (amelyből 38% vokális: hangszín, 

hanghordozás és nem beszéd értelmű hangok) és több mint 55%-ot tesz ki a nem szavak-

kal történő közlés.”
9
 

„A szavakat és a mondatokat többnyire non-verbális jelzések gazdag árama kíséri, 

mely alátámasztja, módosítja, vagy éppen teljesen felváltja a verbális üzenetet, üzeneteket. 

Néhány társas érintkezési forma teljes mértékben ilyen non-verbális üzenetekből áll. Ha a 

nyílt szóbeli kommunikáció valamilyen ok miatt nehéz vagy lehetetlen (nagy a háttérzaj, a 

partnerek között nagy a távolság, ha szerelmesekről van szó, akiket zavar mások jelenléte 

stb.), akkor a beszédet, beszélgetést a non-verbális jelzések (mosoly, mimika, tekintet, 

gesztus, mozgás, testtartás változásai stb.) helyettesítik, helyettesíthetik. ”
10

 

 „A kommunikáció nemcsak abból áll, hogy A személy közöl valamit B-vel és B válaszol 

A-nak. Mindegyikük számára igen fontos, hogy amit egymással közölnek, azt a másik ma-

gáévá is tegye, beépítse saját véleményrendszerébe, és annak alapján cselekedjék, ne 

torzítsa el, ne tegyen úgy, mintha meg sem hallotta volna. A leggyakoribb hibák egyike, ha 

abból indulunk ki, hogy mi tisztán hallottuk, amit mondottunk, ezért a másik személy is így; 

hallotta, s azt hallotta, amit mondtunk”. (Haire).
11

  

Kommunikáció közben a felek közötti hordozó közeg, ami az információ továbbítására 

szolgál, nem létezik, vagy nem működik kellő hatékonysággal, akkor alapvetően nem ké-

pes elérni a célját mégoly hatásosnak, hatékonynak tűnő motiváló eljárás sem. 

Tehát nem csak az fontos a kommunikáció során, hogy megvannak a hordózók és azok 

megfelelően működnek, hanem az is, hogy az információ megfelelően lett-e dekódolva a 

vevő által, nem történt-e meg az információk torzulása. Amennyiben a kommunikáció nem 

kellően hatékony, nincs esélyünk elérni motiváló céljainkat, és visszacsatolva a dolgozat 

első gondolatomhoz, katonai vezetőként a munkánk jelentősen megnehezül, adott esetben 

leküzdhetetlen akadályokba is ütközhetünk. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy választott vizsgálati témám, a kommunikáció csupán 

egy alap, ugyanakkor egy nélkülözhetetlen alap a motiváció céljainak eléréséhez. Ameny-

nyiben a kommunikáció sikeres, akkor van esélyünk elérni motivációs céljainkat, ugyanak-

kor meg kell jegyezni, hogy ez koránt sem jelenti, hogy motiváló szándékunk sikeres lesz. 

A jól felépített kommunikáció, a gondosan megválasztott hordozó lehetőséget ad arra, 

hogy elérjük céljainkat, és kiválasztott motivációs eljárásunkat sikeresen közvetíthessük a 

célszemélyek, jelen esetben a beosztottak felé. 

                                                 
8
 Vincze Lajos: Kommunikációkultúra, ZMNE, Budapest, 2004 75. o 

9
 Vincze Lajos: Kommunikációkultúra, ZMNE, Budapest, 2004 51. o 

10
 http://www.lelkititkaink.hu/non-verbalis_kommunikacio.html (2014.11.20) 

11
 Szelei Ildikó: A vezetés pedagógiája. Humánpolitikai Szemle.Budapest, 2009. 

http://www.lelkititkaink.hu/non-verbalis_kommunikacio.html
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A kommunikáció verbális és nem verbális formája is képes a szükséges információ to-

vábbítására, minthogy motivációs céllal nem csupán a közvetlen, hanem a közvetett kom-

munikáció is igénybe vehető, sőt, azokat célszerű is igénybe vennie a szándékát elérni 

akaró katonai vezetőnek. A katonai sajátosságoknak megfelelően, mintegy alkalmazkodva 

a parancsnoki lánc lépcsőihez, empirikus kutatásom során vizsgálni szándékoztam a több-

lépcsős kommunikáció előnyös vagy hátrányos voltát is a motivációs lehetőségek szem-

szögéből. 

A VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA 

ALAPFELTEVÉSEK 

Vizsgálatom felépítésekor abból indultam ki, hogy a kommunikáció számtalan sajátossága, 

módja és formája közül azokat akarom megfogni, amik talán leginkább jellemzik a katonai 

erősen hierarchikus rendszert, a szigorú alá- és fölé rendeltségi viszonyt, a nagy hatalmi 

távolságokat, a sokszor többlépcsős és nem közvetlen kommunikációs formát. Vizsgáltam, 

hogy mennyire torz a verbális kommunikáció? Nyilvánvalóan a jellegéből adódóan eseten-

ként torz és félreérthető non-verbális kommunikáció itt is hibát vihet a kommunikáció csa-

tornájába, ezek mellett igazolni kívántam azt a feltevésemet, hogy a verbális kommunikáció 

is hasonlóan félreérthető, adott esetben torzulásokon keresztül közvetíti az információt. 

Katonai közegben, alkalmazkodva a szervezet felépítéséhez, több generáció közös 

munkája figyelhető meg. Tekintettel arra, hogy motiváció szempontjából koránt sem min-

degy a célszemély kora – hiszen más motivációs eszközök vezethetnek célra egy pálya-

kezdő fiatal tiszt, egy tenni akaró középkorú altiszt, vagy egy munkáját már huzamosabb 

idő óta végző, adott esetben a nyugdíjas évek előtt járó katona esetén –, vizsgálatom köz-

ponti témájának a generációk közötti kommunikációs különbségek-et választottam. 

Alapfelvetéseim, hipotéziseim a következőek voltak: 

— A kommunikáció formái átalakulnak, új, a megelőzőektől nagyban különböző 

kommunikációs csatornák jelennek meg (például internetes közösségi oldalak), 

ezek szerepe a kommunikációban generációnként eltérő. 

— A különböző generációk másként ítélik meg a szervezeti kommunikációt, annak 

hatékonyságát. 

— A különböző generációk (hangsúlyozottan a verbális kommunikációra) nehez-

ebben értik meg egymást, mint a saját generációjukat. 

— A verbális kommunikáció, hasonlóan a non-verbálishoz, sokszor erősen torz. Ez 

sok esetben szándékos. 

A VIZSGÁLAT FELÉPÍTÉSE 

A generációk közötti kommunikációs különbségeket vizsgáló empirikus kutatásom interne-

ten keresztül és kérdőíven történt.  A kutatás hangsúlyozottan nem reprezentatív, az annak 

kitöltésére vállalkozók kizárólag önkéntes lehetett vállalkozni. A kitöltés anonim volt, így 
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arra vonatkozó adatokkal, hogy mi az illető lakhelye, munkája, beosztása nem dolgoztam, 

és azokat nem is őrzöm. A kutatás konkrét eredményei, a kitöltött kérdőívek névhez nem 

kapcsolhatóan az archívumomban találhatóak. 

A kérdések összeállításánál az a vezérelv követett, hogy azok elolvasásakor ne legyen 

rögtön szembetűnő a vizsgálat célja, így a kérdések között nem egyszer a témához egyá l-

talán nem kapcsolódó, ahhoz nehezen köthető elemek is megjelentek. Ilyen volt például 

eldöntendő kérdésként, hogy egy képen látható harcjármű melyik járműkategóriába tarto-

zik. 

A kérdések között feleletválasztó és tartományválasztó kérdések szerepeltek. Első 

esetben előre megadott választási lehetőségek közül kellett a válaszadónak kiválasztania a 

rá leginkább jellemző lehetőséget. A tartományválasztó kérdések esetében egy skálán 

kellett meghatározni az adott kérdés megítélését. 

A vizsgálatban alkalmazott kérdőívet közel hetven alkalommal töltötték ki, jellemzően 

interneten keresztül. 

A vizsgálati kérdőív kérdései 

— Az Ön kora? 

— Első kérdésem elengedhetetlen ahhoz, hogy a fő vizsgálati célomat, a generációk 

közötti kommunikációs különbségeket vizsgáljam, és igazolni tudjam felve-

téseimet, avagy cáfoljam azokat. 

— Mennyi időt tölt internetezéssel? 

— Mennyi időt tölt televízió nézéssel? 

— Mennyi időt tölt személyes kommunikációval? 

— A kérdéscsoport összeállításával szándékoztam vizsgálni az első feltevésemben 

megállapított állítás helyességét, miszerint a kommunikáció formái átalakulnak, új, 

a megelőzőektől nagyban különböző kommunikációs csatornák jelennek meg 

(például internetes közösségi oldalak), ezek szerepe a kommunikációban 

generációnként eltérő. Választ kerestem arra is, hogy a személyes kommunikáció 

igénye, fontossága vajon változik-e generációnként? 

— Egy szervezeten belül alulról felfelé, vagy felülről lefelé akadálytalanabb a kom-

munikáció? 

— A kérdéssel vizsgálni szándékoztam a katonai hierarchiához szorosan kapcsolódó 

szervezeti felépítésből adódó kommunikációs sajátosságokat. A motivációs le-

hetőségek katonai vezetőként történő alkalmazása sokszor nem közvetlenül és 

egy lépcsőben történő kommunikáció útján, hanem jellemző módon több 

lépcsőben, esetenként pedig közvetett módon megy végbe. Ezáltal 

elengedhetetlen a szervezeti kommunikáció eredményes felépítése. 

— Mennyire értik meg Önt? 

— Mennyire hatékonyan kommunikálnak a 20 év alattiak? 

— Mennyire hatékonyan kommunikálnak a 60 év felettiek? 

— A kérdéscsoport útján arra kerestem választ, hogy mennyire torz a verbális kom-

munikáció? Torz-e egyáltalán, avagy annak torzulása mennyire nyilvánvaló?  A 
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generációk megértik egymást? Adott generációkon belül értik az emberek jobban 

egymást, vagy a generációs különbségek nem játszanak számottevő szerepet a 

megértésben? 

— Milyen arányban mondja azt, amit gondol? 

— Mások milyen arányban mondják azt, amire gondolnak? 

— A kérdéscsoporttal azt a kettős feltevésemet akartam igazolni, hogy a verbális 

kommunikáció torz, hiszen azt már az adó fél torzítja. A gondolatból adódik a kér-

dések második célja, hogy ez a torzulás sok esetben szándékos. 

 

A vizsgálati kérdőíven szerepeltek még a már említett, a témához egyáltalán nem  

köthető kérdések, azok felsorolását és a következő fejezetben történő elemzését jelen 

tanulmányomból, mint hasznos adattal nem bíró információt, kihagytam. 

A VIZSGÁLATI KÉRDŐÍV ELEMZÉSE 

A kérdőív első pontjában a következő feleletválasztó kérdés szerepelt: 

— Mennyi időt tölt televízió nézéssel? 

 

A kérdés egy kérdéscsoport része, a kérdéscsoport célja annak megállapítása, hogy új 

kommunikációs formák jelennek meg, azokat a különböző generációk eltérő módon hasz-

nálják-e? A kérdésre adott válaszok megoszlása a következő: 
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A grafikon elemzése alapján kiderül, hogy a fiatalabb generáció, a 35 év alattiak több-

sége már kevesebb, mint egy órát tölt a televízió mellett, míg a 35 év felettiek többsége 

már 1-2 órát. A 2-3 órás, illetve a 3 óra feletti lehetőséget a válaszadók csekély hányada 

választotta, korosztálytól függetlenül. A kérdésre adott válaszok alapján arra következtetek, 

hogy a televízió szerepe, mint közvetett kommunikációs csatorna nem meghatározó, így 

azt motivációs céllal csupán kis siker esélyével lehet igénybe venni. 

A kérdéscsoport következő kérdése: 

— Mennyi időt tölt internetezéssel? 

 

A kérdés feltevésének célja az első kérdés bemutatásánál olvasottakkal megegyező. A 

válaszok megoszlása a következő: 

 

 

 
 

 

A válaszok elemzése során tetten érhető, hogy az internet használata minden korosz-

tályban meghaladja a televízió mellett töltött időt. Az 55 év feletti korosztály kivételével 

minden generáció jellemzően több órát tölt internetezéssel. Ez részben magyarázható 

azzal, hogy a kommunikáció formái valóban átalakulnak, hiszen az internet már nem csak 

közvetett kommunikációra alkalmas. További következtetés, hogy motivációs célok eléré-

séhez, a siker nagyobb esélyével lehet igénybe venni ezt a kommunikációs csatornát. Az 

elemzés igazolja feltevésemet, miszerint az eltérő generációk másképp használják a kom-

munikációs lehetőségek átalakulásából adódó új lehetőségeket. 
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A kérdéscsoport harmadik kérdése: 

— Mennyi időt tölt személyes kommunikációval? 

 

Noha a kommunikáció formái átalakulóban vannak, mégis a személyes, közvetlen 

kommunikáció az, ami leginkább alkalmas lehet motivációs céljaink eléréséhez, így ennek 

vizsgálatát különösen fontosnak tartottam.  

A válaszok megoszlása a következő: 

 

 

 
 

 

A válaszok alapján kitűnik, hogy minden generáció számára igen jelentős a személykö-

zi kommunikáció. Különösen igaz ez a fiatal, 45 év alatti válaszadókra, akik többsége több 

mint két órát tölt közvetlen kommunikációval. Következtetésem alapján, noha a felvetése-

met az előzőekben leírtak alapján igazolni vélem, a személyes kommunikáció még mindig 

a kommunikáció egyik legfontosabb pillére, és mint ilyen, ez használható leginkább a mot i-

vációs célok közvetítésére. 

A kérdőív következő kérdése, azaz az  

— Egy szervezeten belül alulról felfelé, vagy felülről lefelé akadálytalanabb a kom-

munikáció? 

0 20 40

35 év alatt

35-45 év

45-55 év

55 év felett
több, mint 2
órát

1-2 óra

30 perc - 1
óra
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Azt a felvetésemet vizsgálta, miszerint a különböző generációk másképp ítélik meg a 

szervezeti kommunikációt. A már említett gondolatom alapján, miszerint a szervezeti kom-

munikáció a katonai életformának megfelelő sajátos felépítése, így a sajátos szervezeti 

kommunikáció kulcsfontosságú a motivációs célok közvetítésében, a kérdés vizsgálatát 

fontosnak tartom. 

A válaszok megoszlása a következő: 

 

 
 

A grafikon vizsgálatakor szembetűnő különbséget tapasztalunk a fiatalabb és idősebb 

generáció szervezeti kommunikációról alkotott véleménye között. Míg a 35 év alattiak úgy 

gondolják, hogy jellemzően nincs különbség, azaz egyforma a kommunikáció hatékonysá-

ga, addig 35 év felettiek többsége szerint egyértelműen felülről lefelé akadálytalanabb. A 

válaszok elemzése igazolja feltevésemet, miszerint a generációk elérően ítélik meg a szer-

vezeti kommunikáció hatékonyságát. Az okok vizsgálata nem tanulmányom része, ugya-

nakkor fontos észrevenni, hogy amennyiben motivációs céllal vesszük igénybe ezt a kom-

munikációs csatornát, más hangsúlyokat kell alkalmazni a fiatalabb és idősebb generációk 

megszólításakor, illetve a visszacsatolás értelmezésekor. 

A kérdőív következő kérdése: 

— Mennyire értik meg Önt? 

 

A kérdés egy kérdéscsoport része, melynek célja annak vizsgálata, hogy mennyire torz 

a verbális személyközi kommunikáció, ez mennyire tudatosul a résztvevőkben, illetve, hogy 

a különböző generációk mennyire értik meg egymást? 

A válaszok megoszlása a következő: 
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A válaszok elemzésekor kitűnik, hogy mind a fiatalabb, mind az idősebb generáció úgy 

érzi, kommunikációja hatásos, azaz túlnyomó többségben megértik azt, amit mondani 

akarnak, azaz érzésük szerint a kommunikáció nem torzul. 

Ennek némileg ellentmond a következő két kérdésre adott válaszok elemzésekor elénk 

táruló kép: 

A következő kérdések: 

— Mennyire kommunikálnak hatékonyan a 20 év alattiak? 

— Mennyire kommunikálnak hatékonyan a 60 év felettiek? 

 

 A válaszok megoszlása a következő grafikonokon látható: 

 

Mennyire kommunikálnak hatékonyan a 20 év alattiak? 
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Mennyire kommunikálnak hatékonyan a 60 év felettiek? 

 

 
 

A válaszok elemzése során furcsa dolgot tapasztalunk. Tekintet nélkül a válaszadók ko-

rára, az emberek úgy érzik, hogy az idősebb generációhoz tartozók hatékonyabban kom-

munikálnak, mint a legfiatalabb, 20 év alatti korosztályhoz tartozók.  Ebből kettő dologra 

következtetek. Az egyik, hogy a verbális kommunikáció torz, még akkor is, ha az ezeket 

megelőző kérdésben minden generációhoz tartozó egyén úgy vélte, hogy az ő kommuni-

kációja hatásos. Ennek ellenére, szintén kortól függetlenül, úgy érzik, hogy a 20 év alattiak 

kommunikációja alig 40 %-ban hatékony. A kérdőívre választ adók alapján így érzik ezt 

maguk a 20 alattiak is. Ebből adódóan a kommunikáció torz, még ha ezt nem is érzékelik 

nyilvánvalóan. 

 Ugyanakkor egyetértés van a generációk között abban is, hogy a 60 év feletti korosz-

tály jóval hatékonyabban kommunikál. Ez a válasz megoszlás cáfolja azt a feltevésemet, 

hogy a generációk nehezebben értik meg egymást, hiszen ezek alapján az idősebb gene-

rációt mindenki nagy hatékonysággal megérti, míg a 20 év alattit kevésbé. Az okok feltárá-

sa szintén nem tanulmányom része, észre kell venni azonban, hogy mint katonai vezető, a 

motivációs célokat szolgáló információk közvetítésében körültekintőnek kell lennünk, hi-

szen kommunikációnk akár úgy is torzulhat, hogy annak nem is vagyunk tudatában. 

A kérdőív következő kérdése szintén egy kérdéscsoport része. A kérdéscsoporttal azt 

kívántam vizsgálni, hogy amennyiben a verbális kommunikáció torz, úgy az mennyire adó-

dik a kommunikációs folyamatok természetes voltából, adott esetben a generációs különb-

ségekből, illetve mennyire szándékosak ezek a torzítások? A válaszok elemzése során sok 

kérdés felmerülhet, amik nagyon komoly kérdések további elemzésének igényét is felveti. 

Ilyenek például, hogy miért történnek ezek a szándékolt torzítások, amennyiben vannak? 
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Ezek valóban szándékolt torzítások, vagy csak a vevő félben vetődik fel a gyanú, hogy 

azok?  

Utóbbi kérdések megválaszolása nem tanulmányom tárgya, a kérdések vizsgálatakor 

csupán arra koncentráltam, hogy vajon szándékoltan torzak-e a személyes kommunikáció 

útján közvetített információk? 

A kérdőív következő kérdései tehát: 

— Milyen arányban mondja, amit gondol? 

— Mások milyen arányban mondják, amit gondolnak? 

 

A válaszok elemzése: 

 

 
 

A kérdőív kérdésére adott válaszok vizsgálatakor érdekes dologra bukkanunk. A kor-

osztályhoz valóm tartozástól függetlenül a válaszadók túlnyomó része úgy érzi, hogy ő, 

saját maga 80 százalékban azt mondja, amit gondol, míg ez az állítás csupán 25 százalék-

ban igaz másokra. 

A válaszok ilyen megoszlása alátámasztja felvetésemet, miszerint a verbális kommuni-

káció torz, és a torzulás részben szándékolt. A válaszok elgondolkodtatóak. Ha az embe-

rek túlnyomó többsége úgy érzi, hogy ő 80 százalékban azt mondja, amit gondol, akkor 

miért érzi úgy, miért feltételezi, hogy a többiek nem így tesznek. Sőt! Miért tételezi fel, hogy 

a többiek csupán 25 százalékban mondják azt, amit gondolnak? Vajon oda vezethetjük ezt 

vissza, hogy a kommunikáció torz, és idővel kiderül, hogy a félreértés oka az volt, hogy az 

illető nem konkrétan azt mondta, amire gondolt? 

Vagy onnan kell megfognunk, hogy bizalmatlanok vagyunk a másikkal szemben? Ha ez 

így van, akkor ennek vajon mi az oka? Ennek a kérdésnek a motiváció közvetítésének 

szempontjából is kulcsjelentősége van, hiszen legyen bármilyen jól felépített kommunikác i-
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ós csatorna, lehet hatékonyabbnak tűnő motivációs módszer, ha a másik fél úgy érzi, hogy 

az nem valós, és nem azt mondja a katonai vezető, amire gondol, akkor a kommunikáció 

nem lesz sikeres, következésképpen a motivációs céljainkat sem fogjuk tudni elérni. 

Onnan kell-e megfognunk a kérdésre adott válaszok elemzését, hogy igazat mondtak-e 

a válaszadók? Már itt megfogható a kommunikáció szándékolt torzításának lehetősége. Ha 

meg vagyunk győződve, hogy mindenki más csak 25 százalékban mondja, amit gondol, 

akkor nem így van ez velünk is? 

A kérdésre adott válaszok elemzése számtalan további továbbgondolásra, további 

vizsgálatra érdemes kérdést vet fel. A szándékolt célomat, azaz annak a felvetésnek az 

igazolását, hogy a verbális kommunikáció torz, és a torzulás mögött szándékolt torzítás is 

megfigyelhető a kérdőívre adott válaszok alapján igazolva látom. 

ÖSSZEGZÉS 

Empirikus kutatásom célja a generációk közötti kommunikációs különbségek vizsgálata 

volt. A kutatás során különböző kérdéseken keresztül kerestem a válaszokat a felvetésem-

re, igazolni, avagy cáfolni kívántam azokat. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy a kérdőívet kitöltők semmiféle előzetes kiválasztáson nem 

estek keresztül, a kérdőív kitöltése önkéntes volt, és a kitöltők nem reprezentálnak semm i-

lyen szűkebb vagy tágabb csoportot. A kitöltők között szerepeltek 20 év alattiak és 65 év 

felettiek is, a különböző generációk képviselték magukat. A válaszadók semmilyen módon 

nem azonosíthatóak, személyes adatot róluk semmilyen módon nem kaptam, következés-

képpen nem is őrzök. 

A hipotéziseim, felvetéseim a következőek voltak: 

 

1. A kommunikáció formái átalakulnak, új, a megelőzőektől nagyban különböző kommu-

nikációs csatornák jelennek meg (például internetes közösségi oldalak), ezek szerepe 

a kommunikációban generációnként eltérő. 

 

A feltevésemet a válaszok alapján igazolva látom. A kommunikáció formái átalakulnak, a 

személyes, közvetlen kommunikáció mellett számos új forma áll rendelkezésre, ezek je-

lentős része az interneten keresztül. A közvetett kommunikáció tekintetében a televízió 

szerepe különösen a fiatalabb generáció körében csökken. Az új kommunikációs formák 

elérnek minden korosztályhoz tartozót, annak lehetőségeit a fiatalabb és középkorú 

generációk használjál leginkább ki. A személyes kommunikáció minden korosztály 

számára komoly jelentőséggel bír. 

A kapott válaszok összegzése alapján arra a következtetésre jutottam, hogy katonai 

vezetőként, motivációs célok közvetítése érdekében a személyes kommunikáció a legje-

lentősebb forma, emellett a siker esélyével alkalmazhatjuk az interneten történő, például a 

közösségi oldalak adta lehetőségeket kihasználó kommunikációt is. 
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2. A különböző generációk másként ítélik meg a szervezeti kommunikációt, annak ha-

tékonyságát. 

 

A kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján a felvetésemet igazolva látom. A válaszok 

vizsgálata során egyértelműen megállapítható, hogy az idősebb generáció megítélése 

szerint a szervezeti kommunikáció felülről lefelé hatékonyabb, míg a 35 év alattiak 

véleménye alapján a szervezeti kommunikáció szempontjából indifferens a kommunikáció 

áramlási iránya, azaz a hatékonyság mind felülről lefelé, mind alulról felfelé egyforma. 

Szükséges kihangsúlyozni, hogy itt nem a szervezeti kommunikáció minőségi megítélése 

volt a kérdés, csupán annak összehasonlítása, hogy a kommunikáció melyik irányban 

akadálytalanabb. 

A válaszok elemzése során kialakult kép okainak megválaszolása nem tanulmányom 

célja. A tanulmány szempontjából figyelembe kell venni azonban a tényt, hogy eltérő 

generációk másképp ítélik meg a szervezeti kommunikációt. 

A katonai hierarchia sajátos. Sajátos szervezeti felépítéssel, következésképp sajátos 

szervezeti kommunikációval jár. Katonai vezetőként figyelembe kell venni, hogy ezek a 

kommunikációs csatornák hogyan működnek, a visszacsatolások milyen hatékonyan 

érkeznek alulról felülre. Katonai vezetőként, motivátorként – a válaszok alapján – gon-

dosan kell eljárni annak érdekében, hogy a szervezeti kommunikációt megfelelően 

használjuk, illetve figyelmet kell fordítani arra a sajátosságra is, hogy azt az eltérő kor-

osztályok másképp ítélik meg. A beosztottak, különösen idősebb generációk számára a 

visszacsatolásaikra egyértelmű válaszokat kell adni, mivel ők érzik úgy, hogy a szervezeti 

kommunikáció felülről lefelé akadályozott. 

 

3. A különböző generációk (hangsúlyozottan a verbális kommunikációra) nehezebben 

értik meg egymást, mint a saját generációjukat. 

 

A harmadik feltevésemet a kérdőívre adott válaszok részben cáfolják. A feltevés alapján 

abból indultam ki, hogy a gyorsan változó szociális háttér, a sajátos nyelvezet, a változó 

kommunikációs formák, az internetes kommunikáció, a mobiltelefon rövid üzenetei á ltal 

behatárolt információ csomag korlátai a generációk közötti megértési nehézséget okoznak. 

Úgy véltem, hogy egy 20 éves nehezebben érti meg egy 60 év feletti ember verbális kom-

munikációját, mint egy vele egykorúét, tekintettel az alkalmazott kifejezések, a nyelvi kódok 

eltérő voltára. Szintén feltételeztem, hogy ez a jelenség a másik irányban is élő, azaz az 

idősebbek nehezebben értik meg egy 20 év alatti kommunikációját, mint egy velük egyko-

rúét, tekintettel a fenti eltérésekre. 

A válaszok ezt részben cáfolják. A válaszok alapján a legfiatalabb generáció tagjai al-

kalmanként egymással is nehezebben értenek szót, mint egy idősebb emberrel. Korcso-

portra való tekintet nélkül az a megítélés született, hogy a 60 év felettiek hatékonyabban 

kommunikálnak. Különösen érdekes volt a válaszok elemzése során annak megfigyelése, 
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hogy a fenti állítás alapján a 20 év alattiakat minden korosztály, beleértve a saját magukat, 

nehezebben érti meg.  

A válaszok elemzése során tehát arra a következtetésre jutottam, hogy egy korosztály 

kommunikációját, a 20 év alattiakét nehezebben értik a többi generáció tagjai, míg az idő-

sebb korosztályét mindenki hatékonynak ítéli. 

Katonai vezetőként ennek figyelembevétele roppant fontos, különösen akkor, ha az 

adott vezető fiatalon látja el a beosztását. Noha az idősebb generáció kommunikációja a 

válaszok alapján a minden korosztály megítélése szerint hatékonyban mondható, nekik is 

tanácsos figyelembe venni az ezek alapján létező kommunikációs különbségeket. 

 

4. A verbális kommunikáció, hasonlóan a non-verbálishoz, sokszor erősen torz. Ez sok 

esetben szándékos. 

 

A felvetésemet a kérdőív válaszai alapján igazoltnak látom.  Annak ellenére, hogy korosz-

tálytól függetlenül minden válaszadó úgy érzi, hogy az ő kommunikációját teljes mértékben 

megérti a környezete, a kérdésre, miszerint mennyire hatékonyan kommunikálnak a külön-

böző korosztályok, már nem született ennyire egyértelmű válasz, lásd az előző pont elem-

zését.  

Következésképp a kommunikáció torz. Noha kisebb mértékben, mint a non-verbális 

kommunikáció esetében, a verbális kommunikációról is elmondható, hogy természetéből 

fakadóan torzulásokon megy keresztül. Feltevésem alapján nem csupán ez a 

„természetes” torzulás megy végbe egy kommunikációs folyamat lezajlás során, hanem 

sok esetben a kommunikáció szándékoltam torzított. A válaszok ezt a feltevésemet 

igazolják. 

Annak vizsgálata, hogy ez miért van így, nem képezi tanulmányom tárgyát, ám ez 

kétség kívül gondolatébresztő, és további vizsgálatok, kutatások témája lehet.  

A válaszok alapján hozott következtetés – miszerint mások csupán 25 százalékban 

mondják azt, amit gondolnak – az, hogy katonai vezetőként roppant körültekintően kell 

eljárnunk akkor, amikor a személyes kommunikációt, mint csatornát alkalmazzuk a mo-

tivációs céljaink elérésére. Különös figyelmet kell fordítani a hitelesség megőrzésére  

A kérdőívre adott válaszok alapján a kutatás nem reprezentatív, így annak válaszai 

torzult képet mutathat, ami alapján téves következtetés vonható le. Ezek ellenére úgy 

érzem, empirikus kutatásom eredményes volt, a feltételezéseimet igazoltam, illetve egy 

esetben azt a válaszok részben cáfolták. 

Az eredmények alapján hozott következtetéseim meggyőződésem a katonai vezetőket 

segíthetik abban, hogy a motivációs célok elérése érdekében sikerrel alkalmazzák a 

különböző kommunikációs formákat, csatornákat, figyelembe véve a generációk közötti 

kommunikációs különbségeket. 

 

Kulcsszavak: motiváció kommunikáció generáció korosztály 
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