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Az emberierőforrás-képzés előtt álló kihívások 

a kommunikáció terén 

Napjainkban az oktatással foglalkozó fórumok visszatérő gondolata, hogy azt kell ma az iskolákban 

tanítani, amit a gépek nem tudnak, ezért elsősorban képességeket kell átadni, készségeket kell 

fejleszteni. Emellett azt is láthatjuk, hogy sok munkakörben egyre nagyobb jelentőséget 

tulajdonítunk az emberekkel való bánásmód köré szerveződő képességeknek. Az oktatásban dol-

gozók ugyanakkor gyakran szembesülnek azzal, hogy a diákok sokféle kommunikációs problémával 

küzdenek, akár élőszóbeli, akár írásos megnyilatkozásra kerül sor. A jelen tanulmány arra világít rá, 

hogy a Széchenyi István Egyetemen tanuló emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos hallgatók mi-

lyen kommunikációs szükségleteiket ismerték fel egy célirányos, szervezeti és tanácsadási kommu-

nikációval foglalkozó kurzus teljesítése után. Az egyéni fejlődési tervekből egyértelmű kép bon-

takozik ki arra vonatkozóan, hogy az egyetemi diplomával rendelkező, többségében már munkavál-

laló hallgatók elsősorban az élőszóbeli kommunikáció terén éreznek hiányosságokat.  Sokuk számára 

komoly stresszel jár, ha nyilvánosan fel kell szólalniuk vagy előadást kell tartaniuk, így saját 

magukra sokkal több figyelmet és energiát fordítanak, mint a hallgatóságra. Ezek az eredmények 

egyértelmű feladatokat jelentenek a felsőoktatás számára. Azt mutatják, hogy már az alapképzésen 

is sokkal nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni az élőszóbeliségre és a képességfejlesztésre, mivel 

a fejlett kommunikációs képességek hiánya komoly akadályt jelenthet a kibocsátott hallgatók szak-

mai pályája során. 

 

Bevezetés 

A jelen írás mottójaként is szolgálhatna Boxall és Burch (2007, 30) gondolata: „Az iskolá-

zottság, a gyakorlati tapasztalat és a személyes fejlődés a szakmai karrier építőkövei.” Az 

alább bemutatandó kutatás felsőoktatási közegben a hallgatók személyes fejlődését állítja 

középpontjába, miközben a résztvevők tapasztalataira is épít. A tanulmány azzal a szán-

dékkal született, hogy hozzájáruljon ahhoz a szakirodalomhoz, amely a jövő humánerőfor-

rás-szakembereinek kommunikációs kompetenciáját tárja fel. A kompetenciaalapú tudás 

fontosságát hangsúlyozza Cohen (2015, 2014), amikor azt írja, „jelenlegi tudásunkat és 

tapasztalatainkat ki kell bővíteni, és ennek az új tudásnak kompetenciaalapúnak kell len-

nie”. A komplex kompetenciamodellek azonban nehezen ültethetők át a gyakorlatba, így 

kétséges, hogy mennyire tudják a személyes fejlődést elősegíteni. A jelen tanulmány ezért 

is választott ki egy kompetenciaterületet, ami a kommunikáció, mert „az emberierőforrás-

gazdálkodás jó kommunikációs készségeket igényel, (…) valójában minden funkciója kom-

munikáción keresztül valósul meg” (Borgulya Istvánné Vető 2010, 62). 

Tanácsadói kompetenciák 

Először is szükséges meghatározni, hogy a létező kommunikációs modelleken belül, ame-

lyek a humánerőforrás szakembereinek szükséges kompetenciáit foglalják össze, milyen 

szereppel és fontossággal bír a kommunikáció. De Caluwé és Reitsma (2010) 56 konzultá-

ciós kompetenciát határozott meg egy empirikus kutatás alapján. A tanulmány szerint 
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negyven, nagy tapasztalattal rendelkező, idősebb dán tanácsadót kérdeztek meg, akik ösz-

szesen 900 évnyi gyakorlattal rendelkeztek. Az eredmények alapján a következő terüle-

tekbe sorolták be a kompetenciákat: „Vállalkozás, Ellenálló-képesség, Szervezés, Végre-

hajtás, Elemzés, Mérlegelés, Ösztönzés, Befolyásolás, Irányítás, Bizalomkeltés” (de 

Caluwé and Reitsma 2010, 9-11). A megszólaltatott tanácsadók egyetértettek abban, hogy 

6 területről 17 olyan kompetencia van, amellyel minden vezetési tanácsadónak rendelkez-

nie kell. Ezek között található a Befolyásolás, és az alá sorolt Kommunikáció, Prezentáció 

és Meggyőzés. A szakértők szerint „minden képzési program részévé kell tenni őket”  (de 

Caluwé and Reitsma 2010:11). 

A Humánerőforrás Menedzsment Társaság (SHRM) is létrehozta a maga kompetencia-

modelljét, amit a szakmai fejlődés négy szintjére bontottak le. A kilenc kompetenciát a 

következőképpen határozták meg: Humánerőforrás-szakértelem/tudás, Etikus működés, 

Vezetés és irányítás, Üzleti érzék, Konzultáció, Kritikai értékelés, Kommunikáció, Globális 

és kulturális hatékonyság, Kapcsolatmenedzsment” (SHRM 2016:11). A Kommunikáció a 

Személyközi Kompetenciacsoportba tartozik, és a következő alkompetenciákat öleli fel: 

− szóbeli kommunikáció, 

− írásbeli kommunikáció, 

− prezentáció, 

− meggyőzés, 

− diplomatikusság, 

− objektív érzékelés, 

− aktív, figyelmes hallgatás, 

− hatékony, megfelelő időben történő visszajelzés, 

− ösztönzés, 

− hatékony tárgyalás, 

− közösségi technológiák és média ismerete, 

− közönségkapcsolatok (PR) (SHRM 2016:46). 

Egy kissé szokatlanabb megközelítést ad Ulrich és társai (2013), amikor hat szerepként 

írja le azokat a képességeket, amelyekre a humánerőforrás területén dolgozó szakemberek-

nek szükségük van. Ezek a következők: „Stratégiai Helyzet-meghatározó, Hiteles Akti-

vista, Változásbajnok, HR Újító és Integráló és Technológia Híve” (Ulrich és társai 2013, 

463). A jelen vizsgálat szempontjából a Hiteles Aktivista szerepe érdemel figyelmet, mivel 

annak középpontjában a kommunikációs képességek állnak. Ez a szerep a szerzők szerint 

az összes többi magját is képezi, mivel a humánerőforrás-specialisták minden alkalmazot-

tal személyes kapcsolatban állnak egy szervezeten belül, hogy munkahelyi céljaik elérésé-

ben segítsék őket. Ebben a szerepkörben lehet a legnagyobb hatást kifejteni az alkalmazot-

tak teljesítményre, illetve ennek alapján ítélik meg a hozzáértést is a közvetlen és távolabbi 

munkatársak. Az itt meghatározott négy alképesség közül három bekerült a hat szerep leg-

fontosabb képességeit összegző 20-as listába. Ezek 1) a kapcsolatépítés és befolyásolás, 2) 

a bizalom kiérdemlése és 3) az önismeretre alapozott fejlődés képességei.  

Az üzleti, technikai és tanácsadási képességeket emelte egy kompetenciakörbe Nickols 

and Bergholz (2012), mivel véleményük szerint ezekre van szüksége egy sikeres független 

tanácsadónak. A szerzők szerint a tanácsadói munka lényege szorosan kapcsolódik a kom-

munikációhoz, és többek között olyan alkompetenciákat igényel, mint a nyilvános beszéd, 

az üzleti levelezés, a személyközi kommunikáció, az aktív, figyelmes hallgatás vagy a fel-

vételi elbeszélgetés képességei. 

Magyarországon Tokár-Szadai (2013) végzett egy három szakaszból álló kutatást 2001 

és 2012 között tanácsadók és ügyfeleik körében. Az összehasonlíthatóság kedvéért a 
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Höselbrath (2000) által is használt 21 jegyet vizsgálta. Megállapította, hogy a legfontosabb 

tulajdonságok és képességek a következők: kommunikációs képességek, csapatszellem, 

vállalkozói készségek, informatikai tudás és etikus viselkedés. A szerző az adott évtized-

ben a kompetenciák lassú változását figyelte meg, de jelentős különbségekről nem tudott 

beszámolni az első és az utolsó vizsgálat adatai alapján. 

Ahogy az idézett tanulmányok mutatják, a kommunikációs képességek minden modell-

ben megjelennek, és gyakran állapítják meg róluk, hogy a humánerőforrás területén dol-

gozó szakemberek alapkészségei közé tartoznak. Magas szintű alkalmazásuk elengedhetet-

len a sikeres tanácsadói tevékenység végzéséhez. 

Rokon szakmák és kommunikáció 

Az emberi erőforrás mesterképzésre gyakran jelentkeznek olyan hallgatók, akik már tanul-

mányaik alatt olyan területen dolgoznak, ahol az emberekkel történő bánásmód elsődleges 

feladataik közé tartozik. Az is előfordul, hogy a későbbiekben fognak olyan, nem HR fog-

lalkozást választani, amelyben ezeket a képességeiket kiemelten kell kamatoztatniuk. Ezért  

érdemes pár gondolat erejéig kitérni arra, hogy milyen vizsgálatok születtek a kommuni-

kációs képességekre vonatkozóan más egyetemi képzések kapcsán.  

Lang és Van der Molen (2012) hét alapvető és öt magasabb szintű kommunikációs ké-

pességet különböztet meg pszichológia szakos egyetemi hallgatóknak írt könyvében. A ki-

advány célja, hogy bemutassa a diákoknak a tanácsadást, és elősegítse annak egymás kö-

zötti gyakorlását. Egan (1994) alapján az alapvető képességek közé az alábbiak kerültek 

be: elemi szintű bíztatás, kérdésfeltevés, átfogalmazás, érzelmek tükrözése, konkrétság, 

összegzés és a helyzet tisztázása. Ezek akkor használatosak, amikor a probléma azonosítása 

zajlik. A probléma új szempontú megközelítéséhez már a magasabb szintű képességek 

szükségesek, mint a fejlett empátia, a konfrontálódás, a pozitív újraértelmezés, a saját pél-

dák hozása és az egyenesség. Mivel a tanácsadás egy alapvető tevékenysége a humánerő-

forrás-gazdálkodásnak, a fentebb felsorolt kommunikációs események gyakorlását szintén 

érdemes beépíteni egy képességfejlesztő kurzusba a humánerőforrás szakterületén is.  

Jugo (2017) a Commission on Public Relations Education (PR Oktatási Bizottság) 1999 

és 2012 közötti beszámolóit összegzi tanulmányában. A legutolsó, 2012-es beszámoló, 

mely az Felkészítés az összetettségre (Educating for Complexity) címet viseli az egyetemi, 

mester szintű PR-oktatással foglalkozik. A jelentés szerint a gyakorló szakemberek és az 

oktatók egyetértettek abban, hogy „a legmagasabbra értékelt tudáselem az etikai, míg a 

legfontosabb képesség a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kiválósága.”  

A fenti két példa is elegendő ahhoz, hogy lássuk, bármely konkrét területről beszélünk, 

az emberekkel közvetlenül dolgozó szakemberek képzése során különös hangsúlyt kell fek-

tetni a kommunikációs képességek fejlesztésére, mivel azok a mindennapi munkavégzés 

sikerének alapkövei. 

Kommunikációs képességek és személyiségjegyek 

Véleményünk szerint egy bizonyos fokú önérvényesítésre szükség van egy olyan foglalko-

záshoz, amelyben gyakori helyzet, hogy a felek egyenlőtlenek. A tanácsadás során az ügy-

fél segítséget kér, vagyis pszichológiai szempontból aszimmetrikus a viszony közte és a 

tanácsadó között. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a tanácsadót elvakítja az ügyfél 

presztízse vagy hatalmi helyzete, ezért önmagát látja alárendelt vagy előnytelen helyzet-

ben. Mészáros és társai (2016) szerint ilyenkor előfordul, hogy a tanácsadó „az ügyfél író-

deákja” (Mészáros és társai 2016: 129) lesz, és annak ki nem mondott igényeit akarja ki-

elégíteni, így tükrözve kívánságait. Az ügyfél elfogadása azonban nem azt jelenti, hogy 

egyet kell érteni vele, hanem azt, hogy szakértőként, önmagát, a saját érdekeit is érvénye-

sítve és képviselve kell a tanácsadónak fellépni. 
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Felmerül a kérdés, hogy a kommunikációs képességek és az önérvényesítés mennyire 

vannak szoros kapcsolatban egymással. Egy török kutatócsoport ápolónőnek készülő egye-

temi hallgatók körében vizsgálta az önérvényesítés viszonyát a társadalmi támogatáshoz, a 

kontroll helyéhez (az egyén irányít, vagy külső tényezők irányítják őt) és a kommunikációs 

képességekhez. Eredményeik azt mutatják, hogy „a kommunikációs képességek közvetle-

nül hatnak az önérvényesítésre, és annak egyben a legerősebb előrejelzői is. Ez egybevág 

más irodalmi adatokkal is, melyek szerint a jó kommunikációs képesség az egyik legfon-

tosabb feltétele az önérvényesítésnek. Fejleszti a magabiztosságot, ha megtanuljuk, hogyan 

kommunikáljunk különböző helyzetekben” (Kukulu 2006, 36). 

A kommunikációt oktatók és tanulók számára bíztatóak azok a vizsgálatok is, amelyek 

a kommunikációs képességek viszonyát vizsgálják az önérvényesítéshez és a személyiség-

jegyek nagy ötöséhez (extrovertáltság, kedvesség, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás és 

autonómia). Kuntze és munkatársai (2016) megállapították, hogy számukra is meglepő mó-

don a fentebb megnevezett változók egyike sem tudja szignifikánsan előre jelezni a magas 

szintű kommunikációs képességet a pszichológiát tanuló hallgatók körében. Ennek alapján 

kijelentették, hogy „a kommunikációs képességek elsajátítását nem befolyásolja a szemé-

lyiség” (Kuntze és társai 2016, 39), vagyis a kommunikációs képzés egyformán hasznos 

mindenkinek, és eredménye független a személyiségjegyektől.  A kutatók próbáltak magya-

rázatot találni erre, és azt feltételezték, hogy a megfelelő társas viselkedés, amelyet gya-

korta hoznak kapcsolatba az önérvényesítéssel, nem azonosítható azzal a képességgel, 

hogy valaki helyesen kommunikáljon szakmai szituációkban. 

A Lubinszki (2004) által meghatározott általános intelligencia, amely három különálló 

képesség (szóbeli, számolási és térbeli) együttese, is megvizsgálható abból a szempontból, 

hogy az milyen módon jelzi előre a kommunikációs képességek fejlesztésének sikerét. 

Kuntze és társai újabb kutatásukban arra számítottak, hogy „a szóbeli  intelligencia előre 

jelzi a jó kommunikációs képességeket” (Kuntze és társai 2018, 11), de eredményeik azt 

mutatták, hogy „egy alapszintű vagy haladó kommunikációs kurzus elvégzése után a szó-

beli intelligencia már nem volt hatással az alapvető kommunikációs képességek szintjére” 

(i. m. 13−14). 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a kommunikációs képességek és az önérvényesítés ösz-

szefüggenek egymással, és mivel a kommunikációs képességek tudnak szilárd alapot adni 

az erősebb önérvényesítésnek, ezért azokat kell fejleszteni. A kutatások tanúsága szerint 

sem a szóbeli intelligencia, sem a főbb személyiségjegyek nincsenek hatással a kommuni-

kációs képességek fejleszthetőségére, vagyis bárkiből lehet jobb kommunikátor, ami által 

pedig jobb lehet az önérvényesítő képessége is. 

Alkalmazottak elégedettsége 

A munkavállalók szempontjából megközelítve a hatékony HR-kommunikációt Love és 

Singh (2011) munkahelyi márkázásról (branding) szóló tanulmányára hivatkozhatunk. Ők 

a legjobb humánerőforrás gyakorlatok után kutatva alkalmazták a márkázás ötletét. Azzal 

a céllal gyűjtötték össze és elemezték a kanadai és egyesült államokbeli öt „legjobb mun-

kaadó” felmérést, hogy megállapítsák, milyen területek a legfontosabbak a munkavállalók 

számára, amikor a szervezetük humánerőforrás-politikájáról és -gyakorlatáról kérdezik 

őket. A kutatók nyolc gyakran felmerülő témát azonosítottak, melyek egyike volt az „Al-

kalmazotti kommunikáció” (Love és Singh 2011, 178). A munkaadó jó értékelést kapott, 

ha kétirányú, folyamatos, nyitott és következetes kommunikációt folytat az alkalmazottal, 

amibe beletartozik a visszajelzés adása, az alkalmazottaknak az üzleti célokra és eredmé-

nyekre vonatkozó információkkal történő ellátása, valamint a lehetőség biztosítása, hogy a 
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humánerőforrás-folyamatokról véleményt nyilváníthassanak. Ennek alapján a jó kommu-

nikáció a humánerőforrás-gazdálkodás központi eleme, amely nagymértékben hozzájárul 

a vállalat versenyelőnyéhez. Cleveland és társai (2015) egyenesen azt javasolják, hogy a 

HR jövője a munkahelyi RH kell, hogy legyen, amely alatt az ember tiszteletét (Respect 

for Humanity) értik. Ezt azzal magyarázzák, hogy az alkalmazottak jóléte egyre inkább az 

egyik legfontosabb kérdés a munkaerő-toborzás és az alkalmazottak megtartása során, mert 

a jó kommunikáció az emberek alapszükséglete. 

Kommunikációs stílusok és társadalmi szerepek 

Fontos összefüggésre hívja fel a figyelmet Rosengren (2000), amikor azt mondja, hogy az 

egyén társadalmi helyzete nagyban meghatározza, hogy hogyan kommunikál. Bizonyos 

szerepek szorosan hozzátartoznak az emberhez, míg másokat megszerez. Az életkor, a 

nem, a bőrszín és a nemzetiség az első csoportba sorolhatóak, míg az iskolázottsághoz, 

végzettséghez, foglalkozáshoz kapcsolódó társadalmi szerepek a második csoportba tar-

toznak. A társadalmi diskurzusban az embereket nem érheti negatív megkülönböztetés 

azok miatt a szerepek miatt, amelyeket betöltenek. Ugyanakkor az egyetemi diploma meg-

szerzése, egy új foglalkozás vagy pozíció betöltése nem hozza magával a kommunikációs 

stílus változását. Ezt figyelembe véve fontos szempont, hogy különböző kommunikációs 

szituációkban hogyan ütköznek össze a nemi szerepek és a szakmai szerepek a humánerő-

forrás-szakemberek esetében. 

Kiterjedt tudományos kutatások igazolják, hogy alapvető különbségek vannak a női és 

férfi kommunikációs stílus között. A férfiak jellemzően direktebbek, agresszívebbek és 

jobban érvényesítik az érdekeiket. Ők a nyelvet és a társalgást arra használják, hogy konk-

rét eredményeket érjenek el, például hogy hatalmat szerezzenek vagy megerősítsék társa-

dalmi fölényüket (Maltz és Borker 1982; Leaper 1991; Mason 1994; Wood 1996; Mulac, 

Bradac, és Gibbons 2001). A nők általában szemléletesebb, óvatosabb és udvariasabb nyel-

vet használnak, különösen konfliktusok során (Basow és Rubenfield 2003), beszédük ke-

vesebb erőt sugároz (Lakoff 1975), ritkábban vágnak közbe, mint a férfiak (Thorne & 

Henley 1975), és gyakran enyhítik a kijelentéseiket (Pearson 1985). A népszerű irodalom-

nak is kedvelt témája a női és férfi kommunikáció, de annak fókuszában inkább a társalgá-

sok alapvető céljai állnak. Tannen (1990) éles különbséget ír le, mivel szerinte a férfiak az 

ellentétes céljaik miatt ellenségesek, míg a nők a közös céljaik miatt együttműködőek. Gray 

(1992) is hasonló következtetésre jut, amikor azt írja, hogy a  férfiak inkább célorientáltak, 

míg a nők elsősorban kapcsolatközpontúak. A nemekkel kapcsolatos sztereotípiákról ír 

Welbourne (2005), melyek szintén egybevágnak a nemek között meglévő kommunikációs 

különbségekkel és célokkal. Míg a férfiakat inkább domináns, erélyes, agresszív, magabiz-

tos és érzelemmentes jelzőkkel illeti, addig a nőkre jellemző tulajdonságok az érzelmes, 

együttérző, lágy, érzékeny és szívélyes. 

A társadalmi és nemi szerepek kommunikációban megnyilvánuló különbségei egyre fon-

tosabbá válnak, mivel a humánerőforrás területén dolgozók nemi összetétele is változóban 

van. Ulrych különféle kutatókkal 1987 óta ötévente végez vizsgálatot, amely állítása sze-

rint így „a legátfogóbb globális, longitudinális humánerőforrás-kutatás” (Ulrich és társai 

2013, 459). Sok más tény mellett azt is feltárták, hogy 1997 és 2012 között a férfiak aránya 

70%-ról 38%-ra csökkent, míg ezzel párhuzamosan a nők aránya 30%-ról 62%-ra növeke-

dett, vagyis a szakma rohamos mértékben nőiesedik el. Ez a tendencia még látványosabb 

volt 2007 és 2012 között. „Emellett fontos megjegyezni, hogy ugyanakkor a partnereknek 

69%-a volt férfi, tehát a női humánerőforrás-tanácsadók gyakran dolgoztak férfiakkal” (Ul-

rich és társai 2013, 459). Ebben a helyzetben a női hallgatókat fel kell készíteni arra, hogy 
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a férfi ügyfeleknek és partnereknek, akikkel szakmai kapcsolatuk lesz, más a kommuniká-

ciós stílusuk. 

A kutatás bemutatása 

A vizsgálatban első éves, emberi erőforrás tanácsadás szakon, mesterképzésen tanuló hall-

gatók vettek részt, akik egy szakmai kommunikációs kurzus végeztével írásbeli feladatnak 

kapták, hogy reflektáljanak saját kommunikációs problémáikra és szükségleteikre. A diá-

kok egyik csoportja nappali tagozaton tanult, akiknek 14 héten keresztül heti két tanórájuk 

volt, míg másik csoportjuk levelező tagozatos volt, akiknek összesen 12 órájuk volt, mely-

ből az első 6 órás blokk a félév elején, a második pedig a félév végén volt. A nappali 

tagozatos hallgatók szemináriumai személyesebbek és interaktívabbak voltak több tanári 

és csoportos visszajelzéssel, ami a magasabb óraszámnak köszönhető, illetve annak, hogy 

összesen 7 fő alkotta azt a csoportot. A levelező tagozatos hallgatók 25-en voltak, és a 

számukra tartott konzultációk inkább előadások voltak, kevesebb gyakorlati elemmel. Az 

összesen 32 főből, akik végül benyújtották a kommunikációs fejlődési tervet, csak két diák 

volt férfi, mindketten a levelező tagozaton. 

A feladat egyfajta irányított fogalmazás volt, amelyben a hallgatóknak meg kellett ne-

vezniük két olyan területet, amelyen szeretnének fejlődni, hogy jobb kommunikátorokká 

váljanak. Azt is el kellett magyarázniuk, hogy ezek a gyenge pontok hogyan mutatkoznak 

meg a mindennapi kommunikációjuk során, milyen tüneteket, hatásokat és eredményeket 

érzékelnek velük kapcsolatban. Ki kellett még fejteniük, hogy hogyan tudnának fejlődést 

elérni, mi vagy ki tudna ebben segítségükre lenni. Végül le kellett írniuk a vágyott állapo-

tot, és hogy mennyi időre lenne megítélésük szerint szükségük ahhoz, hogy azt elérjék.  

A diákok bármilyen típusú kommunikációs problémát leírhattak, így arra kellett számí-

tani, hogy a válaszok változatosak és előre nem megjósolhatóak lesznek. Ezeknek a nem 

számszerűsíthető adatoknak az elemzéséhez és csoportosításához a megalapozott elmélet 

módszerét (Glaser és Strauss 1967, Strauss és Corbin 1998) használtuk, annak is a Charmaz 

(2000) által korszerűsített majd Thornberg (2012) által informált megalapozott elméletnek 

átkeresztelt változatát, amely jól alkalmazható oktatási környezetben végzett vizsgálatok-

hoz. A cél az volt, hogy mintázatokat találjunk az adatok alapján, és egy lehetséges ma-

gyarázatot arra, hogy az adott diákcsoport az adott társadalmi és a szűkebben vett oktatási 

körülmények között miért választott bizonyos kommunikációs problémákat és fejlesztési 

célokat. Pozitív példa volt, hogy Murphy és társai (2016) sikeresen alkalmazták humán-

erőforrás terület vizsgálatához ugyanezt a módszert. 

Mivel a kutatás célja nem új elmélet vagy modell alkotása volt, ezért a további elemzés 

és csoportosítás céljából egy másik módszert, a tartalomelemzést (Mayring 2000) is hasz-

náltuk. Így a kommunikációs fejlődési tervek fő témáit sikeresen lehetett azonosítani azon 

célból, hogy „a szövegből speciális következtetéseket lehessen levonni forrásának állapo-

taira vagy tulajdonságaira” (Krippendorff 1969, 103). Ez a keret azt is lehetővé tette, hogy 

egy felfedező típusú kutatás készüljön, amelyben az elemzési kategóriák „induktív módon, 

az anyagból fejlődtek ki” (Marying 2014, 37). Az írott szövegek vizsgálatára felhasználtuk 

még a Lasswell-féle formulát (Lasswell 1948), amely a kommunikációkutatásban azt vizs-

gálja, hogy ki mondja, mit mond, milyen kommunikációs csatornán keresztül, kinek és 

milyen eredménnyel. Erre azért volt szükség, mert ezek a szövegek saját fejlődési tervek, 

melyek magát az írót szólítják meg, és szándékoltan motiváló erejűek és tudatosító hatá-

súak. A kommunikációs fejlődési terveket tehát ebben a kontextusban kellett elhelyezni.  
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A kutatás eredményei 

A kutatás arra kereste a választ, hogy a résztvevők milyen kommunikációs szükségleteiket 

tudták beazonosítani és milyen problémáikat akarták leküzdeni annak érdekében, hogy si-

keresebben kommunikáljanak jelenlegi és jövőbeli szakmai helyzetekben. Az elemzés két 

fő témát tárt fel, ezeken belül pedig számos kategóriát, amelyeket csoportokba lehetett so-

rolni. A két fő téma a válaszadók pozitív és a negatív kommunikációs tevékenységei és 

tulajdonságai. A pozitívak a vágyott állapotok és gyakorlatok, a negatívak a legyőzendő 

problémák. Emellett két nézőpont is kirajzolódott a válaszokból: az egyik az, amikor a 

tevékenységek és tulajdonságok a partnerre irányulnak, és a kommunikátor az ő szempont-

jait veszi figyelembe, a másik, amikor a középpontban maga a kommunikátor áll, és saját 

szempontjából vizsgálja önmaga jellemző tevékenységeit és tulajdonságait egy kommuni-

kációs szituációban. 

A nappali tagozatos hallgatók vágyott tevékenységei és tulajdonságai közül kiemelke-

dik, hogy ők jóval nagyobb arányban tartották fontosnak, hogy figyelmet fordítsanak a 

kommunikációs partnerre, aktívan hallgassák, ellenőrizzék, hogy megértette-e az üzenetet, 

és empatikusak legyenek vele. A levelezős hallgatók is említették ezeket a tulajdonságokat 

és tevékenységeket az értés ellenőrzésének kivételével, de csak elenyésző számban. A vá-

gyott kategóriák másik csoportjában találjuk a magabiztosságot és önbizalmat mint el-

érendő állapotokat. A levelező tagozatos hallgatók kevésbé bizonyultak magabiztosnak, 

mint nappali tagozatos társaik, mivel esetükben sokkal többen említették az önbizalmat 

mint megvalósítandó célt. 

A negatív oldalon a két hallgatói csoport között a legnagyobb különbség a problémák 

számában és változatosságában volt. Egyrészről a nappali tagozatos hallgatók saját türel-

metlenségüket és agresszív kommunikációjukat emelték ki  jellemző tulajdonságként, és 

úgy ítélték meg, hogy hiányosságaik vannak a konfliktusok kezelése terén. Azt is leírták, 

hogy a nyilvános beszéd és szereplés stresszes számukra. A levelező tagozatos hallgatók 

is említették ezeket a problémákat, ugyanakkor ezeken felül még rengeteg egyéb nehéz-

ségről írtak, amelyeket hat további kategóriába lehetett sorolni. Ezek a következők voltak:  

− nem tudnak kiállni érdekeik, véleményük mellett, 

− nagyfokú izgalmat élnek át, ha másokhoz kell beszélniük, 

− érzelmeiken nem tudnak uralkodni, 

− gondolataikat nem tudják érthetően kifejezni, 

− beszédmódjuk nem kifejező (túl gyors vagy túl halk), 

− testbeszédük nincs összhangban a mondandójukkal. 

Ezek közül a nehézségek közül a leggyakoribb probléma a levelező tagozatos hallgatók 

körében a stresszhez, izgatottsághoz és az érzelmeken való uralkodáshoz kapcsolódott, ezt 

követték az önkifejezés nehézségei, végezetül a konfliktusok kezelésének és az önmagu-

kért való kiállásnak a sikertelensége jelentek meg. A levelező tagozatos hallgatókra nem 

volt jellemző a türelmetlenség vagy az agresszív kommunikáció. 

Ezeket az eredményeket összevetve elmondhatjuk, hogy a vizsgált nappali tagozatos 

hallgatók sokkal inkább a kommunikációs partnerre figyeltek, és ennek során több olyan 

tevékenységükről vagy tulajdonságukról számoltak be, amelyek a partner szempontjából 

negatívak. Ennek a hallgatói csoportnak a legnagyobb nehézséget a konfliktuskezelés és a 

nyilvános szereplés okozta. Vágyott állapotként leginkább a magabiztosságot említették.  

A levelező tagozatos hallgatók jóval részletesebben számoltak be saját hiányosságaikról. 

Számukra is a nagyobb önbizalom volt a legfontosabb cél, mivel ezzel kapcsolatban szem-

besültek a legtöbb kihívással. Úgy érezték, hogy önbizalomhiány akadályozza őket abban, 
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hogy értelmesen kifejtsék a véleményüket vagy nyilvánosan szerepeljenek. Mindezt a fo-

lyamatos stresszhez és izgatottsághoz is kötötték, amit a kommunikáció során éreznek, il-

letve ahhoz, hogy nehezen tudnak az érzelmeiken uralkodni.  Többen is beszámoltak arról, 

hogy különféle beszédhibák is társulnak ehhez a nehezített kommunikációhoz, mint például 

a hadarás vagy a túl halk beszéd. Ezeket szinte stratégiaként írták le, mivel így gyorsabban 

túllesznek a megszólaláson, illetve kevesebb figyelmet keltenek. A konfliktusokat is sokan 

kudarcként élik meg, ezért inkább kihátrálnak belőlük, feladva saját álláspontjukat, vagy 

hogy az akaratukat érvényesítsék. Ezek a hallgatók ritkán számoltak be arról, hogy agresz-

szíven kommunikálnak vagy türelmetlenné válnak a partnerrel szemben, de úgy tűnik,  hogy 

mentális energiáikat túlzottan leköti saját kommunikációjuk kontrolálása, ezért nem tudnak 

elegendő figyelmet fordítani a partnerre és annak igényeire. 

A nappali és levelező tagozatos hallgatók közötti különbségek ellenére a 14 kategóriából 

7-et mindkét csoport megemlített. Mindenütt az elsődleges fejlődési cél a magabiztosabb 

fellépés elérése volt, illetve kiemelten fontos volt még a konfliktuskezelés és a stresszel 

való megbirkózás elsajátítása is. 

1.  táblázat: Témák és kategóriák 

Elérendő állapot Jelen állapot 

A partnerre irányuló jó gyakorlatok 

aktív, figyelmes hallgatás 

értés ellenőrzése 

empátia 

 

A kommunikátor pozitív tulajdonságai 

magabiztosság / önbizalom 

A partnerre irányuló rossz gyakorlatok 

türelmetlenség 

agresszív kommunikáció 

 A kommunikátor hiányosságai 

nem hatékony konfliktuskezelés 

önérvényesítés hiánya 

nagy stressz nyilvános szereplés során 

komoly izgatottság beszélgetés közben 

az érzelmeken való uralkodás nehézsége 

az önkifejezés nehézsége 

beszédhibák 

következetlen testbeszéd 

 

A nemi különbségekkel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy sok nehézség, ami meg-

jelent a fejlődési tervekben, szoros kapcsolatban áll a hagyományos női és férfi kommuni-

kációs stílussal. A női kommunikáció pozitív jellegzetességei nem tudtak előnyként meg-

jelenni, míg a férfiakra jellemzőbb direkt, önérvényesítő, hatalmat és dominanciát kifejező 

kommunikáció hiánya éreztette negatív hatását. Ez a fajta nőiesebb kommunikációs stílus 

jellemző volt a két férfi hallgatóra is, akik levelező tagozaton végezték tanulmányaikat, 

vagyis nagyobb különbségek voltak kimutathatóak a nappali és levelező tagozatos ha llga-

tók között, mint a női és férfi hallgatók között. Ugyanakkor a nagyon aránytalan nemi el-

oszlás miatt a jelen vizsgálat ebben a tekintetben nem tud állást foglalni.  

Jellemző volt még, hogy a vágyott viselkedések és tulajdonságok másik köre mind a 

kommunikációs partnerre irányuló figyelem körébe esett, ami kifejezetten a női, kapcso-

latorientált kommunikáció sajátossága. Az ezekkel szembenálló viselkedések, amelyek a 

férfiasabb fellépés megnyilvánulásai, a legyőzendő, rossz gyakorlatok csoportját alkották,  

amelyektől a hallgatók meg akartak szabadulni. A magabiztosabb, önérvényesítő fellépés 

és kommunikáció vágya tehát nem a férfias kommunikációval mint céllal kapcsolódott ösz-

sze, hanem sokkal inkább a káros stressz és izgatottság leküzdését vagy kordában tartását 

jelentette. 
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Következtetések 

A két hallgatói csoport között meglévő nyilvánvaló különbségek miatt érdemes elgondol-

kodni a lehetséges okokon. Logikus magyarázat, hogy a különbségek az eltérő élethely-

zetre, illetve a kétféle kommunikációs kurzusra vezethetők vissza. 

A nappali tagozatos hallgatók frissen szerzett diplomájukkal iratkoztak be a képzésre, 

ezért csak csekély mértékű munkatapasztalattal rendelkeztek. Kommunikációs tapasztala-

taik is elsősorban az iskolai és egyetemi élményeikre és magánéleti szituációkra korláto-

zódtak. Ez jól kirajzolódott a fejlődési tervekben leírt példákból is. A munkahelyi tapasz-

talatok azonban jobban szembesítik az embereket saját képességeikkel, több alkalmat szol-

gáltatnak arra, hogy megismerjék saját erősségeiket és gyengeségeiket. A szélesebb körű 

tapasztalatok és a magasabb életkor gyakran eredményez alaposabb önismeretet. Ez lehet 

az egyik oka, hogy a levelező tagozatos hallgatók precízebben és részletesebben számoltak 

be saját kommunikációs tulajdonságaikról és működésükről. 

Az eltérések másik okát abban látjuk, hogy a nappali tagozatos hallgatóknak több lehe-

tőségük volt arra, hogy a kommunikációs kurzus során megismert új tudást kipróbálják a 

gyakorlatban. A szeminárium témáiról és kommunikációs gyakorlatairól nagyon pozitívan 

nyilatkoztak annak végeztével, úgy érezték, hogy egy új perspektívát mutatott meg szá-

mukra. A nem önmagukra, hanem a kommunikációs partnerre irányuló figyelem olyan új 

látásmód volt számukra, amit sikerült a gyakorlatba is átvinni, és ami egyérte lműen meg-

mutatkozott a kommunikációs fejlődési tervekben is. Többen az órai szituációs játékok 

során szembesültek vele, hogy mennyire türelmetlenül és támadóan kommunikálnak, és a 

terveikben le is írták, hogy ezen változtatni szeretnének. A levelező tagozatos hallgatóknak 

ugyanakkor nem volt lehetőségük gyakorlásra a konzultációk során, és saját mindennapi, 

a munkájukkal kapcsolatos kommunikációs problémáik sokkal nagyobb súllyal voltak je-

len az életükben. 

A fejlődési tervekben témaként megjelent, hogy mennyi időre lenne szükségük a hallga-

tóknak ahhoz, hogy a változásokat elérjék. Néhányan leírták, hogy a közeljövőben szándé-

koznak egy kommunikációs tréningen részt venni, így szakértők segítségét kérik céljaik 

megvalósításához. Ezzel szemben a többség arról számolt be, hogy szerintük pár hónap 

kellene csak, de legalább is egyetemi tanulmányaik végére képesek lesznek legyőzni a 

problémákat és megszilárdítani új képességeiket. Többségük barátokat és a családot emlí-

tették, akik segítségükre lehetnek a fejlődésben őszinte kritikájukkal. Mivel ezek a nehéz-

ségek a tervekben leírtak alapján régóta fennállnak, és gyakran megszilárdult személyiségje-

gyekként jelennek meg, amelyek komoly hatással vannak a válaszadók magánéletére és szak-

mai teljesítményére, meglepőek voltak ezek a túl optimista, nem igazán reális válaszok. 

Meggyőződésünk, hogy egy kiváló humánerőforrás-szakembernek kiemelkedően jó 

kommunikációs képességekkel kell rendelkeznie. Ahogy a már említett SHRM -elemzés is 

állítja, már a karrier legelején is szükség van „pontos és hibátlan” kommunikációra (SHRM 

2016:47). A diákok által benyújtott kommunikációs fejlődési tervek alapján az elsődleges 

cél, hogy a hallgatók megtanuljanak a stresszes helyzeteken úrrá lenni, és saját kommuni-

kációjukat könnyedén és rutinosan tudják irányítani. Sikeresebb szóbeli megnyilatkozásaik 

nagyobb önbizalmat adhatnak, ami többi kapcsolódó probléma enyhülését is eredményez-

heti. A vizsgálat azt mutatja, hogy az alapképzésben mindenképpen, de még a mesterkép-

zésen is szükség van kommunikációs képességfejlesztésre és rendszeres szóbeli felada-

tokra, melyeken keresztül a hallgatók legyőzhetik gyengeségeiket, és magabiztosabb, ki-

egyensúlyozottabb embereké, végeredményben pedig sikeresebb tanácsadókká válnak.  
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